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ZÁŘÍ
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INTERNET

SKENERY,
KOPÍRKY/TISKÁRNY

DIGITÁLNÍ ARCHIV

MVS

PŮJČOVÁNÍ A VRACENÍ

DATABÁZE

ONLINE KATALOG

wifi
eduroam

Je nutné jméno a heslo TUL.

liane.tul.cz

dspace.tul.cz
Poskytuje přístup do plných textů

závěrečných prací
pro studenty a zaměstnance TUL.

skenování
samoobslužný

skener
stolní skener

nutná vlastní fleška
skenování zdarma

kopírování/tisk
jen na kartu ISIC
1 .50 Kč za stránku
provozuje Kasro
www.kasro.cz

Dobíjecí automat je u informací.

Objednávání knih nebo článků
z jiné knihovny je placené.

jaroslava.jirova@tul.cz

Obojí jde u knihovníků nebo u selfchecku.
K dispozici jsou:

knihy
skripta
jazykové
učebnice
časopisy
normy
CD, DVD
hry

na 7 x 1 5 x 30 x 60 dní

Dokumenty
s červeným
pruhem

se nepůjčují
mimo knihovnu.

Aktuální seznam je na knihovna.tul.cz.

Ze všech počítačů TUL je nastaven
automatický přístup k plným textům.

Z domova je nutné se přihlásit pomocí VPN
(liane.tul.cz/cz/VPN ) nebo shibbolethu

(jen u vybraných databází).

Je nutné jméno a heslo TUL.
liane.tul.cz

vč. možnosti tisku (přes ISIC)

knihovna-opac.tul.cz
prodlužování výpůjček
objednávání dokumentů
rezervace dokumentů
stav čtenářského konta

Poskytuje přístup
do plných textů závěrečných prací

pro registrované čtenáře.

POČÍTAČE, HI-FI VĚŽ



služby

NOVINKY V  KNIŽNÍM FONDU fond

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Univerzitní knihovna TUL-Voroněžská 1 3-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 - 1 8.30; sanitární den 30. 9. 201 6

Handbook of nanoscience,
engineering,

and technology

The Heath anthology of
American literature

Public relations

Data visualisation

Bin-picking

Wood as a primary
medium to architectural

performance

Válečný chirurg František
Burian a zrození české

plastické chirurgie

Encyclopaedia Britannica.
Book of the year 201 6

SLUŽBY KNIHOVNY NA E2 A V HARCOVĚ

HARCOV

POBOČKA E2
pondělí-pátek

1 0:00-1 2:00 1 3:00-1 5:00

Studentská 1 402/2, Liberec 1
485 353 588

registrace
půjčování objednaných knih

půjčování her
prodlužování výpůjček
vracení výpůjček
placení pokut

meziknihovní výpůjční služba

bibliobox 6:00-20:00

bibliobox
koleje, blok C

1 7. l istopadu 586/6, Liberec 1 5

pro vracení výpůjček
z univerzitní knihovny

přístupný 24/7
vstup na kartu

http://knihovna.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/521317
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/486047
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/521316
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/521197
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/521921
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/520407
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/521332
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/520713
mailto:knihovna@tul.cz



