
Na květnovém veletrhu Svět knihy máme v plánu nakoupit knihy od renomovaných zahraničních
vydavatelů, např. Elsevier, McGraw-Hil l , Oxford University Press, Cambridge University Press,
Sage, Edward Elgar, Walter de Gruyter, Ashgate a World Scientific; máme vyjednanou
dvacetiprocentní slevu.

Proto jsou v Tiché studovně v suterénu univerzitní knihovny k dispozici katalogy, ze kterých
můžete vybírat.
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(zpravodaj Univerzitní knihovny TUL)

DUBEN
2014BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ SKONČIL akce

NAVRHNĚTE ZAHRANIČNÍ TITULY K ZAKOUPENÍ fond

Dne 31 . března skončily všechny naše akce v rámci Března měsíce
čtenářů.
Amnestie: Možnosti amnestie využilo 66 lidí, kteří celkem ušetři l i na
poplatcích 2 847 Kč. (Týdenní amnestie je oblíbená a příští rok j i opět
vyhlásíme:)
Hry na týden: Hry na sedm dní si půjči lo 1 5 čtenářů; nejžádanější hrou
bylo Zlaté Česko (to bylo pryč pořád:).
Hrabalův kvíz: Několik uživatelů vyplni lo Hrabalův kvíz, byl mezi nimi
také jeden Stal in: ).
Nej Hrabalův citát: Vítězný citát dostal 30 z celkových 1 42 hlasů:



PŘIDĚLUJEME DOI databáze
Pro časopis E+M jsme začali přidělovat identifikátor digitálních objektů DOI a díky tomu jsou od letošního
roku články z tohoto časopisu volně dostupné v univerzitním archivu na adrese http: //dspace.tul.cz.

Pro čtení plných textů není nutné žádné
přihlašování.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
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http: //knihovna.tul.cz/ ; katalog http: //knihovna-opac.tul.cz/ ; po - pá 8.00 - 18.30 ; sanitární den 25.4.2014
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