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Safari - zkušební přístup e-knihy

Dětský koutek služby

Zajímá Vás  IT nebo ekonomie? Materiály od těch nejlepších autorů z oboru jsou nyní dostupné pro 

TUL; a  to včetně firem Adobe, Alpha Books, Cisco, Financial Times, IBM, Microsoft, New Riders 

Publishing, O'Reilly, Peachpit, Prentice Hall, Que, Sams Publishing. 

V  březnu jste si hráli. Nejúspěšnější akcí Března měsíce čtenářů bylo divadlo a v  dubnu můžete 

pokračovat ve stejném duchu. Připravili jsme pro Vás dětský koutek s hračkami, nabízíme ojedinělé 

zdroje informací z databází Safari a Taylor & Francis a také knihy k zamyšlení od Václava Cílka. 

Otevíráme dětský koutek, resp. 

místo  s  plyšáky, dinosaury, 

telefonem, který má funkční 

otočný ciferník, tangramy, atd. 

Vše najdete ve všeobecné 

knihovně vedle houpačky. 

Pěknou zábavu! :) 

Termín: duben 2018

Adresa: https://www.safaribooksonline.com/ 

Přístup: na vyžádání. Pište, pokud máte 

zájem, na knihovna@tul.cz.

Zaměření: IT, technologie, ekonomie

Obsah: cca 20.000 e-knih, videí, případových 

studií aj., od 250 vydavatelů

Formáty: online (html), offline (e-pub aj.)

Mobilní aplikace pro offline přístup: Safari Queue

POUZE V DUBNU!

http://knihovna.tul.cz


Na webové adrese http://tandfonline.com můžete využívat dvě kolekce 
z databáze Taylor & Francis: 

BUSINESS MANAGEMENT & ECONOMICS COLLECTION

SCIENCE & TECHNOLOGY LIBRARY

Cca 600 časopisů v těchto kolekcích je dostupných ze všech počítačů na TUL :)

Přístup je financován z projektu Prostor učení Knihovnická informační platforma v Programu spolupráce Česká republika 

Svobodný stát Sasko 20142020.

Základní informace Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 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 8:00–18:30 

pobočka E2 9:00–16:00 (pauza 12:00–13:00)

Taylor & Francis - články pro vědce databáze

Václav Cílek - popularizátor vědy autor měsíce

Doba se… mění. Mění se příroda, mění se společnost a mění se i člověk. Někdo se té změny bojí 
a odmítá ji, jiný v ní vidí šanci na lepší svět a další ji popírá. Zemi je to jedno. Viděla už za svůj život 
tolik změn a daleko větších, než je ta, která probíhá teď. Možná si jí ani nevšimne, protože 
z geologického hlediska je člověk míň než prach.

Václav Cílek píše: „Jsem už roky přesvědčen, že stojíme před jednou 
z  největších transformací v  dějinách člověka” (Poutník časem 
chaosu, s. 310).

Je si toho díky svojí práci moc dobře vědom a ve svých knihách: 
Poutník časem chaosu a Co se děje se světem? se nad tím zamýšlí. 
Nikdo nemůže vědět, jak ta změna dopadne, a o jejích příčinách se 
lze jen dohadovat.

„Nemáme vizi, a i kdybychom ji měli, tak nemáme ani jednotu, ani 
sílu na to, abychom ji uskutečnili” (Co se děje se světem, s. 241). Kolo 
se otáčí a  jeho cestu kosmem nic nezastaví. Změna následuje 
změnu. Pojďte se zamyslet s ním.

Naše hodnocení: 85%
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