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Nové kolegyně služby

Zkouškové nám pomalu začalo, ale žádný strach! Jako vždycky to zvládnete levou zadní. :) I proto 

jsme udělali únorové číslo lehce odpočinkové, abychom vám nepřidělávali další starosti - minulý 

rok jako takový stačil. Samotná kniha měsíce o lehkosti tohoto čísla vypoví hodně. :D 

Nicméně máme  dobré zprávy - jako třeba nové kolegyně, nové studijní boxy, e-knihy, zkušební 

přístupy, opět otevřené výdejní okénko a naději na lepší nový rok! :D  

První den tohoto roku nám přinesl moc pěkné věci, 

tedy v našem případě lidi. Dvě dámy, které jsou od 

začátku roku naše nové kolegyně. A  proč vás 

o tom informujeme?

Jelikož stále máme zavřeno a jedeme jen přes okénko, venku stále sněží a stále je lockdown, tak 

jsme pro vás připravili užitečné odkazy (fialový text) na e-knihy, které můžete využít!

E-knihy a BOOKPORT fondy

Máme k  dispozici více než 25 000

e-knih. Všechny je možné vyhledat 

v  katalogu knihovny. Info najdete i  na 

našich stránkách.  :)

Protože tyto dvě dámy jsou z edičního střediska a od 

nového roku spadá právě  toto ediční středisko 

pod univerzitní knihovnu! 

Na edičním středisku nám nejen tisknou a vážou 

naše plakáty a právě toto UNIKNI, ale zvládají 

i  kalendáře, puzzle a samozřejmě maturitní, 

bakalářské a diplomové práce.

Ediční středisko najdete na budově H (stejně jako 

nás), jen z  druhé strany. Obejděte budovu až na 

parkoviště a po schodech dojdete ke vchodu - ten už 

je označen.  :)www.diplomky-levne.cz

Zapomenout nesmíme na BOOKPORT, 

do kterého nám nyní přibyly nové knihy. 

Návod, jak na něj, najdete v  novinkách 

zde na našem webu. :)

http://diplomky-levne.cz/
https://knihovna-opac.tul.cz/records/e614a982-273d-4abb-bddd-504539fa685d
https://knihovna.tul.cz/fondy/e-knihy
https://knihovna.tul.cz/novinky/196/detail/
https://www.bookport.cz/uvod/


Kurt Cobain byl nejen neskutečně nadaným 

umělcem, ale také mladým otcem, 

bohémem s duší i tělem rozervaným depresemi, 

chronickou bolestí žaludku a užíváním drog.

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/ 

výdejní okénko: hlavní knihovna 8.00–15.00

výdejní okénko - pobočka E2: 9.00–12.00, 13.00-15.00

Zkušební přístupy fondy

Kurt Cobain - ilustrovaný životopis kniha měsíce

Naše hodnocení: 97%

Po celý únor pro vás budeme mít zkušební 

přístup. Pozor, ne jeden, ale rovnou tři! Na co 

se tedy můžete těšit?

Nirvana - kdo by neznal ikonickou hymnu Smells like Teen spirit? Ovšem věděli jste, že autor
a frontman této kapely Kurt Cobain ji nenáviděl? 

MIT Press -  univerzitní nakladatelství, 

které vydává až 200 vědeckých titulů ročně

a samozřejmě i  vědecké časopisy. Všechny 

výtisky tudíž najdete na jejich stránkách.

Život jednoho z  nejslavnějších zpěváků všech 

dob je takto shrnut do ilustrované knihy. Autoři 

se skoro až vžívají do Kurtova života

a prokládají životopis jeho myšlenkami. 

V  netradičně napsaném životopisu se dočítáme 

o  láskách, bolestech, nebo i  o  tom, jak vznikaly 

nejznámnější hity, klipy a jaké pocity z  toho 

mohli zažívat členové kapely Nirvana.

PNAS neboli Proceedings of the National 

Academy of Sciences - jeden ze světově 

nejprestižnějších a komplexních víceobo-

rových vědeckých časopisů. 

Pokud jste fanoušky této kapely (jako hodně 

našich knihovníků), rozhodně doporučujeme 

přečíst. Jo, a ty ilustrace - ty jsou jako dělané na 

tetovačku! :D 

Human Kinetics - knihy a časopisy zaměřené 

hlavně na zdraví člověka, a to jak psychické, 

tak fyzické.

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz
https://mitpress.mit.edu/
https://www.pnas.org/
https://us.humankinetics.com/?virtual=1

