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Všechny další potřebné informace naleznete na 

našich webovkách: knihovna.tul.cz a nebo na 

našich sociálních sítích. 

UniverzitníKnihovnaTUL

knihovnatul

Na budově F2 nenajdete jen dočasně přesunutou 

pobočku, na které vás obsloužíme stejně, jako na 

hlavní budově H. Vedle pobočky k nám patrí

i vydavatelství a prodejna TUL. Přes tyto dvě 

agendy si můžete zakoupit reklamní předměty TUL

a nebo koupit či publikovat skripta.

Půjčovat i vracet knihy můžete buďto u všech pultů, 

případně u selfchecku (samoobslužný systém).

V knihovně se jako student TUL zaregistrujete 

zdarma. Stačí k nám přijít s ISIC kartičkou

a podepsat přihlášku. Vzhledem k posledním 

měsícům jsme zavedli i vzdálenou registraci, najdete 

ji na: knihovna.tul.cz/sluzby/registrace-a-

vzdalena-registrace

Vracení knih je možné i přes biblioboxy. Jeden je 

umístěn před pobočkou (nyní na budově F2), druhý 

na kolejích Harcov (blok C). Knihu, kterou chcete 

vrátit jen vložíte dovnitř. Půjčit si a vrátit některé 

knihy můžete i přes biblioskříň, která je 

zaparkovaná v budově P. 

Pokud jste externí čtenář a nevlastníte ISIC, stačí 

mít např. OpusCard nebo jakoukoliv jinou kartu

s čipem. Pokud žádnou takovou nemáte, můžete si 

od nás jednu zakoupit za 25 Kč. Bohužel externí 

čtenáře nedokážeme zaregistrovat vzdáleně. 

Je tu nový školní rok, nový semestr, a jistě i spousta nových studentů. Nejen pro ně zde máme 

shrnutí některých základních služeb knihovny, které by mohly být užitečné. Držme si palce, ať 

se z toho všeho najednou nezblázníme a ať nás opět jakákoliv forma viru nezavře doma! :) 

https://www.facebook.com/UniverzitniKnihovnaTUL/
https://www.instagram.com/knihovnatul/
https://knihovna.tul.cz/sluzby/registrace-a-vzdalena-registrace
https://knihovna.tul.cz/


Knihy v  papírové verzi jsou nejlepší, o  tom 

žádná. Co když zrovna dočtete knihu, chcete číst 

něco dalšího, ale nemáte nic u sebe? BOOKPORT 

je tím správným řešením přímo pro vás.

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 8.00–16.00

pobočka 8.00–12.00, 13.00-16.00

BOOKPORT je stále aktivní! fondy

Není vrah jako vrah kniha měsíce

Naše hodnocení: 75%

Znáte někoho, s kým se moc dobře nekomunikuje? Téma „Mluv se mnou“ dostává v této knize 

totiž úplně jiný rozměr. Co může způsobit nedostatek komunikace?

Příběhy, které jsou volně převyprávěny na 

základě vzpomínek PhDr. Stanislava 

Hájka, forenzního psychologa, vycházejí

z jeho osobní zkušenosti a jsou doplněny 

jeho odborným komentářem a výkladem. 

Příběhy, které zasahují zásadním

a nevratným způsobem do života obětí, 

pachatelů i jejich rodin.

Nedostatek komunikace totiž může 

způsobit promyšlené vraždy, nebo klidně  

zabití v afektu. To nejsou příběhy

z podsvětí, ze světa zločinu. Jsou to 

příběhy vyvěrající z životů obyčejných 

bezúhonných .

BOOKPORT je elektronická knihovna, ke které 

lze přistoupit ze všech možných zařízení. 

Nenajdete zde jenom učebnice a studijní 

materiály, ale i  beletrii, poezii a mnoho dalšího. 

Navíc aplikace funguje i  offline, takže můžete 

číst i bez internetu, třeba na cestách. 

BOOKPORT je bezplatně dostupný pro všechny 

zaměstnance a studenty TUL. Přístup je 

jednoduchý - stačí se přihlásit přes Shibboleth - 

knihovna.tul.cz/podpora-vedy/databaze .

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz
https://knihovna.tul.cz/podpora-vedy/databaze
https://www.bookport.cz/prehled/

