
Po strašně hodně letech spouštíme v tomto měsíci nové webové stránky univerzitní knihovny.
Tradiční adresa zůstává - http://knihovna.tul.cz. Pokud Vám na stránkách bude cokol iv
chybět nebo naopak přebývat, budeme rádi, když nám dáte vědět na náš mail
(knihovna@tul.cz) , Facebook nebo samozřejmě osobně.

A malá ochutnávka:

UNIKNI TUL
zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

KVĚTEN
201 7KUCHYŇSKÁ PRKÝNKA JSOU E-KNIHY

Až najdete v knihovně v regále mezi knihami kuchyňské prkýnko, ze kterého visí cedulka,
neberte si ho domů na vaření. :D Vězte, že se jedná o fyzické vyjádření e-knihy, ke které máte
také přístup. Na prkýnku jsou všechny nezbytné informace - autoři, název, vydavatel, obálka
aj., ale také hyperlink a QR kód vedoucí přímo na plný text dané knihy.

Jediné omezení v přístupu ke kompletnímu textu je dáno tím, jakou využíváte wifi - někdy
bude třeba se přihlásit LIAŇÁCKÝMI údaji .

Díky za inspiraci - knihovno ZČU!

NOVÉWEBOVKY služby

mailto:knihovna@tul.cz
http://knihovna.tul.cz
http://www.knihovna.zcu.cz/
http://liane.tul.cz/cz/Hlavn%C3%AD_strana


apl ikace

NOVINKY V  KNIŽNÍM FONDU fond

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1 329, 461 1 7 Liberec; e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549; web
http://knihovna.tul.cz/; katalog http://knihovna-opac.tul.cz/; otevřeno: hlavní knihovna 8:00 - 1 8:30, pobočka
E2 9:00 - 1 6:00 (pauza 1 2:00 - 1 3:00).
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methods

Campus and the city Kyslíková maska pro rodiče
dětí s Aspergerovým

syndromem

Jak být milejší

VYUŽITÍ SENZORŮ VMOBILNÍM TELEFONU
Víte, jaké senzory má Váš chytrý telefon a co vše
s ním a za pomoci různých apl ikací lze měřit?
Apl ikací existuje spousta, můžete vyzkoušet
třeba tyto (určeno pro Android):

Výsledky experimentu v knihovně -
světlo v kanceláři dobré, ale přichází
Alzheimer :)
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