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Chcete v areálu Husova vrátit vypůjčené knížky a pobočka knihovny v E2 je zavřená?
Běžte k Bobovi:)

Od ledna máme ve studentském klubu
dalšího kolegu, který Vám může pomoci.
Jmenuje se Bob a je to BiblioBox.
Pokud máte půjčené knihy z univerzitní
knihovny a nemáte čas je donést zpět do
budovy H, můžete knížky vložit do Boba.
My ho budeme každý den kontrolovat,
takže nejpozději následující pracovní den
by Vám měla zmizet výpůjčka ve Vašem
čtenářském kontě. A my knížky vrátíme
zpět do univerzitní knihovny.

Bob je Vám k dispozici po celou otevírací dobu
studentského klubu, to znamená každý den od
6:00 do 20:00 hod.

PŮJČUJEME BRÝLE A LUPU

služby

Nosíte brýle na čtení? Pokud se Vám stane, že je zapomenete doma, nemusíte z knihovny
zklamaně odcházet. U výpůjčního pultu pro Vás máme připraveno k vypůjčení šest dioptrických
brýlí od +1 do +3,5 dioptrií. A nebo můžete použít lupu, tu máme také:)

LANGUAGE & LITERATURE

databáze

Od prosince 2014 je pro studenty a zaměstnance univerzity dostupná nová
předplacená databáze - Language & Literature (L&L).
Tato databáze je zaměřená na literární kulturu mnoha zemí. Obsahuje

celkem 58 odborných časopisů zabývajících se literární kritikou (např.
Americal Literary History z nakladatelství Oxford University Press či
Hispanic Review z University of Pennsylvania Press), velká část
kolekce je věnována afro-americké literatuře.
Články jsou nejčastěji v angličtině, ale také v arabštině, italštině či němčině.
L&L můžete využívat na všech zařízeních připojených k internetu, které jsou zapojené do sítě
LIANE, nebo pomocí vzdáleného přístupu (návod viz. http://liane.tul.cz.).

Link pro přímý přístup je na adrese: http://www.jstor.org/action/showBasicSearch,
vyhledávání je možné omezit pouze na ty dokumenty, u kterých máte přístup k plnému textu.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Průzkum, využívání a
ochrana podzemní vody

Oxford modern English
grammar

Introduction to
nonwovens
technology

By the light of the
moon

The castle

The redbreast

Kognitivní a sociální
psychologie žáka
základní školy

The jungle book
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