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BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Ve dnech 1 .-31 . března 201 6 probíhá celostátní kampaň
pro Vás připravili několik akcí a aktivit.

Březen měsíc čtenářů a i my jsme

Během celého měsíce máte možnost si vyzkoušet e-knihy Cambridge University Press (via
http://ebooks.cambridge.com) a až si budete chtít odpočinout, v prostorách knihovny si
můžete jen tak kreslit či omalovávat. V průběhu března natrvalo přesuneme na pobočku E2
ve Studentském klubu cca 500 nejžádanějších knih (ano, o knihy na pobočce jste si žádali
opakovaně, tak je máte mít:).
V rámci kratších akcí vyhlásíme kvíz "Poznej citát", druhý březnový
týden poběží tradiční čtenářská amnestie a budete moci přijít na
herní večer. Letošní novinkou jsou velikonoční jarmark
a společenský podvečer "čaj o páté" s malým občerstvením.
Více informací bude na našem webu http://knihovna.tul.cz nebo na
sociálních sítích:)

MOJEID - JEDNO JMÉNO, JEDNO HESLO

služby

Naše knihovna je jedním z míst, kde můžete využít svůj účet mojeID.
Účet mojeID má několik stupňů ověření, nejvyšším je tzv. validace - to znamená ověřit své
údaje oproti dokladu totožnosti a říct tak světu, že jste to opravdu Vy:)

Víte o tom, že v naší knihovně máme validační místo
mojeID? Přijďte si k nám zdarma validovat svůj účet
mojeID a získejte kromě ověření identity zajímavý dárek.
Validace účtu mojeID není povinná, může však být
podmínkou pro vstup do služeb, které vyžadují
jednoznačnou identifikaci uživatele - hlasovat na stránkách
místní samosprávy nebo získat lepší hodnocení ve službách
pracujících s ověřenou identitou (diskusní fóra, inzertní
a seznamovací služby a další).

HIGHLY CITED / HOT PAPERS

databáze

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Chcete najít nej články k určitému tématu? Můžete využít databáze Web of Science a zaměřit
se na její nové pěkné ikonky hot papers
a highly cited papers . Jako hot papers
jsou označené ty články, které jsou citované dříve, než je v daném oboru obvyklé. Na druhou
stranu články vysoce citované za posledních deset let (ve 22 oborech) jsou nazývány highly
cited papers. Samotná databáze Web of Science zahrnuje jen vybrané odborné časopisy a jen
36 článků z ČR si zatím zasloužilo obě označení. S Libercem (TUL, firmou Elmarco či krajskou
nemocnicí) jsou zatím spojené pouze tyto tři:

Vieweg Handbuch
Kraftfahrzeugtechnik

Topology

Modelování textilních
útvarů

C++ bez předchozích
znalostí

1 0 books that screwed
up the world

Klinická pediatrie

Capital in the twenty-first
century

Jack Rozparovač
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