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ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP - INDERSCIENCE databáze

V  těchto dvou měsících (l istopad a prosinec 201 6) můžete na adrese
http://www.inderscienceonline.com využívat databázi švýcarského vydavatele
Inderscience Publishers. V  Inderscience vychází více než 400 odborných recenzovaných
časopisů , například:

Zkušební přístup je automaticky nastavený pro všechna zařízení v  síti LIANE.
Jak vyhledávání tak i   čtení nebo stahování plných textů je pro Vás jako vždy zadarmo.

Co si přejete a   s  čím bojujete?

International Journal of Shipping and Transport Logistics
International Journal of Bio-Inspired Computation

International Journal ofWeb and Grid Services
International Journal ofVehicle Design

International Journal of Nanotechnology aj.

Při následujících sanitárních
dnech zkusíme nějakou
změnu a uvidíme, jak to

dopadne.

Pokud nechcete pátrat po
patřičném vypínači, můžete
požádat obsluhu, aby vám
na daném místě zhasla či

rozsvíti la.

Počítače jsou pravidelně

obnovovány (zkusíme to

rychlej i). Systém KASRO je

vysoutěžený dodavatel

služeb, toho změnit

nedokážeme.

Toto těžko ovl ivníme.
Doporučujeme parkovat ve
vzdálenějších oblastech
(Plaza, Forum, u   muzea).

Mikrovlnka bude do konce
tohoto roku:)

http://www.inderscienceonline.com
http://www.inderscience.com


apl ikace

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;
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Clothing for children and
teenagers

Germanistische
Soziolinguistik

Management and cost
accounting

Magnetic materials and
their applications

Technická mechanika

Brno postavené
nepostavené

1 00 tipů pro plánování
domácí ošetřovatelské

péče

Harry Potter and the
cursed child

KRAMERIUS

Doporučujeme Vám k  vyzkoušení mobilní apl ikaci Kramerius.

Díky této apce si můžete na mobilním zařízení číst / prohlížet /
přehrávat digitální fondy z  českých knihoven, na které se už
nevztahuje autorský zákon. Takže v  ní najdete hlavně beletrii,
noviny a časopisy, ale také staré mapy, grafiky, noty
a  zvukové nahrávky zatím z  1 8 knihoven.

Super je to, že vyhledávání funguje i  v  plných textech a taky že
přehrávánízvuku běžína pozadí.

K  dispozici je verze pro Android a iOS a apka je
samozřejmě zdarma . Škoda jen, že ikonka pro
apl ikaci je taková nenápadná:(

http://knihovna.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522915
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522720
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522643
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522018
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522520
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522325
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522920
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/522792
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