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Svět knihy akce

Velikonoce máme za sebou... nezdá se vám, že to až moc letí? Přitom určitě všichni máme pocit, že 

teprve včera začal nový rok, a on už je květen! To bude už zkouškové, že? 

Při zkouškovém vám celý tým UKN přeje hodně štěstí! A ať nejste moc unavení, můžete si během 

učení zajet oddychnout na Svět knihy, dále se podívat na všechny naše databáze, které už máme 

řádně dostupné i z domova, a přečíst si něco strašidelného z českých kriminálních dějin. 

Jako každý rok se tradičně uskuteční mezinárodní knižní 

veletrh Svět knihy. Již 25. mezinárodní knižní veletrh a lite-

rární festival bude probíhat  9.5. - 12.5. na Výstavišti Praha. 

Jistě víte, že pro vás zpřístupňujeme spoustu databází, které vám mohou pomoci při učení, hledání 

citací, knih apod. Nyní už je máme všechny pěkně pohromadě.

Přístup do databází i z domova! fondy

Letošními čestnými a vzácnými hosty budou zástupci 

Latinské Ameriky. Při této příležitosti čtenáři poznají 

pestrost literárního regionu.

Mimo jiné proběhne přes 750 zajímavých doprovodných 

pořadů - besed, autogramiád, autorských čtení, výstav atd. 

Potkat se tak můžete se Zdeňkem Svěrákem, Oldřichem 

Kaiserem a nebo skvělou dvojkou Ester a Josefínou, 

známou díky svým Rozchodovým větám. 

Největší hvězdou bude bezesporu Mario Vargas Llosa.  

Mezi další významné latinskoamerické spisovatele a hosty 

patří např. Rodrigo Fresán, Álvaro Enriguea a mnoho dalších.

Nové databáze, jako jsou InCites, JSTOR, Sage 

Journals, Taylor  &  Francis Online a Taylor  & 

Francis ebooks jsme měli donedávna jen v  sítí 

LIANE. Jelikož vás ale databáze začaly zajímat, máme 

je vylepšené, a nyní si je můžete otevřít i z dovolené.

Funguje to jako klasické přihlášení pro vzdálený 

přístup, např. do menzy, přes Shibboleth. Zadáte 

své "tulácké" jméno a heslo, takže je můžete užívat 

kdekoliv.

Více informací naleznete na http://sk2019.svetknihy.cz/.

https://knihovna.tul.cz/fondy/databaze 



Naše digitalizační pracoviště je vybaveno hned 

několika druhy skenerů. V rámci lepšího přístupu  

digitalizujeme i  některé cennější či obsáhlejší 

publikace z fondu knihovny.

Všechny zdigitalizované tituly jsou dostupné na 

počítačích v  prostorách knihovny nebo v  síti 

LIANE.

Základní informace Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 Liberec 

e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549 

web https://knihovna.tul.cz/; katalog https://knihovna-opac.tul.cz/ 

otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

Naskenované učebnice služby

Historie českého zločinu kniha měsíce

Naše hodnocení: 70%

Máte rádi kriminálky? Rádi se i trochu bojíte, že vrah bude fakt ten zahradník? A že jen v Americe se 
dějí brutality? HA! Zapomeňte na Kriminálku Las Vegas! Tahle knížka vás dostane!

V  archivech českých kriminalistů se skrývají 

stovky děsivých, strašlivých a hrůzných 

případů. V této knize je sepsaných čtrnáct z nich 

od roku 1914 do roku 2004, kdy ještě moderní 

technologie nebyla tak vyspělá, jako je dnes. 

Složité vyšetřování, přes první porovnávání DNA, 

až po pátrání v  začínajícím kyberprostoru 

internetu zamotá jednomu hlavu. 

Příběhy známých zločinů sepsali Bronislava 

Janečková a Emil Hruška tak, abyste se do 

kriminálního případu přímo vžili, nebo aby vám 

připadalo, jako byste se dívali na horor v kině. 

Pokud máte návrh na digitalizaci, neváhejte kontaktovat paní Pavlínu Schusterovou na email: 

pavlina.schusterova@tul.cz.

Kniha vychází z  oblíbeného rozhlasového cyklu 

Historie českého zločinu, který je od roku 2016 

vysílán na stanici Český rozhlas Dvojka.

Potřebujete knihu, kterou máme třeba vícekrát, 

ale všechny kusy jsou rozpůjčované a vy ji zrovna 

musíte mít na učení ke zkouškám? Nyní si můžete 

některé nejpůjčovanější tituly přečíst ve 

zdigitalizované podobě, v digitální knihovně, jež 

je součástí našeho katalogu.

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz

