
K závěru roku jsme objednali a nakoupil i i něco pro potěšení:

UNIKNI TUL
(zpravodaj Univerzitní knihovny TUL)

LEDEN
2014VALIDAČNÍ MÍSTO MOJEID služby

NOVÉ HRY A ANGLICKÁ BELETRIE fond

Od 20. prosince minulého roku umožňujeme validovat účty

služby MojeID.

Proč: MojeID se využívá v  mnoha elektronických

obchodech, při anketách a referendech v  obcích a městech

a na komunitních portálech jako jediné univerzální

a ověřené přihlašovací jméno a heslo. Uživatel si sám

nastavuje, jaké osobní údaje poskytne konkrétním

serverům. Svou identitu má tak pevně pod kontrolou. Více

na www.mojeid.cz.

Kde: v univerzitní knihovně u pultu informací

Kdy: každý všední den od 8:00 do 1 5:00 hod.

Cena: zdarma

S sebou: občanský průkaz a žádost o validaci

http://www.mojeid.cz


VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO DATABÁZE PROQUEST databáze
Pro přístup do ProQuestu mimo počítače TUL můžete využít osobní účet „My Research“. Ten si založíte
na adrese http: //search.proquest.com vyplněním registračního formuláře:

Na základě uživatelského jména a hesla
můžete pak ProQuest plnohodnotně
využívat.
Pro uchování účtu je alespoň jednou za tři
měsíce nutné přihlásit se do svého
osobního účtu „My Research“ z počítačové
sítě TUL.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU fond

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Univerzitní knihovna TUL-Voroněžská 13-Liberec-460 01 ; e-mail knihovna@tul.cz ; tel. 485 352 559, 485 352 549 ;
http: //knihovna.tul.cz/ ; katalog http: //knihovna-opac.tul.cz/ ; po - pá 8.00 - 18.30 ; sanitární den 31.1.2014

Hledání centra vědecké
a vzdělávací instituce
Němců v Čechách v 19.
a první polovině 20.

století

Parmenidova fi losofie

/ Záviš Kalandra

Skvělé služby jak dělat
služby, které vaše
zákazníky nadchnou

Strategický marketing
strategie a trendy /
Dagmar Jakubíková

Encyklopedie sociální
práce / Oldřich
Matoušek a kol.

Sticky marketing jak
zaujmout, získat a
udržet si zákazníky /

Grant Leboff

To dítě je nepozorné /

Martin Antal

Výchova a vzdělávání
dívek na cestě k
moderní občanské
společnosti / Jana

Stráníková

http://search.proquest.com
http://knihovna.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/473093
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/466764
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/471917
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/471242
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/462909
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/473628
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/471919
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/471422



