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ŘÍJEN
2014NOVÝ SELFCHECK V KNIHOVNĚ

Od října máme v knihovně

zařízení samoobslužné
výpůjčky neboli

selfcheck!

Pomocí selfchecku si budete moci:

Doufáme, že ho budete

rádi využívat pro půjčování

a také vracení knížek,

a že s novým selfcheckem

budete spokojení:D

>> půjčovat knihy
>> vracet knihy
>> na monitoru si zobrazovat data z Vašeho čtenářského konta
>> tisknout seznam svých výpůjček
>> prodlužovat vypůjčené dokumenty
>> rezervovat aktuálně nedostupné dokumenty
>> objednávat dokumenty k vyzvednutí.

TÝDEN KNIHOVEN 2014 akce

Letošní Týden knihoven bude probíhat od 6. do 12. října. Připravil i jsme pro Vás tyto akce:

Na celý týden vyhlašujeme čtenářskou amnestii (nebudeme

vybírat peníze za upomínky, laminaci průkazek a poplatek za

meziknihovní výpůjční službu); na počítačích v knihovně

můžete vyzkoušet databáze Anopress, ASPI a CODEXIS;
u nového selfchecku nám do krabičky budete moci vhodit

lísteček s nápadem, co nového byste v knihovně rádi měli.

9. října budeme v přednáškovém sále promítat film
o Madagaskaru a k němu podávat "čaj o páté".



E-KNIHY V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ V LIBERCI e-zdroje

Krajská vědecká knihovna v Liberci navázala

spolupráci s firmou eReading a umožňuje svým

čtenářům půjčovat si e-knihy českých

nakladatelů.

Půjčení e-knihy je zdarma. E-knihy se půjčují

na 21 dní a je možné mít půjčené najednou

max. 2 tituly.

K výpůjčce je nutná registrace na portálu

http: //www.ereading.cz, čtečka eReading

nebo zařízení s Androidem nebo iOS a

stažená aplikace eReading.

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 31.10.2014

Obchodní a manažerská

prezentace

Doing discourse

research
Exploring the

dynamics of

multi l ingualism

The book of

pronunciation

Critical reading and

writing for postgraduates

Od Noemovy archy

k Titaniku a zase zpátky
Subject teaching in

primary education

Introduction to

nonwovens technology

Krajská vědecká knihovna nakoupila odborné

e-knihy od firmy EBSCO - z oborů

pedagogika, historie, mechatronika,
ošetřovatelství a sociologie aj.

Půjčení e-knihy je také zdarma. E-knihy se

půjčují max. na 14 dní a je možné mít

půjčené najednou max. 10 titulů.

K výpůjčce je nutné být přihlášený do

čtenářského konta a knihy studovat onl ine

nebo si je stáhnout do svého počítače či

čtečky.

beletrie v češtině odborné zahraniční eknihy

http: //www.ereading.cz
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