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CITACE PRO

Do konce března můžete využívat citační manažer CITACE PRO, pro celou univerzitu je zajištěn
zkušební přístup. K dispozici jsou  doplňky do prohlížečů Mozilla Firefox, Google Chrome
a Internet Explorer a do MS Word. Návod, jak s CITACEMI PRO pracovat, najdete na adrese:
http://www.citace.com/Navody/CitacePRO/index.php.

E-KNIHY OD EBSCO

služby

Proběhl náš první pilotní nákup eknihy od firmy EBSCO. Na základě požadavku na rychlé
zpřístupnění jsme zakoupili sborník "Institutional Partnerships in MultiHazard Early
Warning Systems". Vyřízení celého nákupu až po zaslání linku na plný text nám trvalo
2 hodiny:)
A teď čekáme na další přání:)

Ekniha je dostupná na portále http://search.ebscohost.com (při přístupu
ze sítě LIANE). Text můžete číst online nebo si stáhnout do vlastního
počítače nebo čtečky (pak potřebujete mít nainstalovanou aplikaci
Adobe® Digital Editions 1.7.1 či novější, zaregistrovat se v AdobeID
a vyvořit si osobní schránku My EBSCOhost  vše zdarma). Návod viz
"Jak stahovat eBooks na platformě EBSCOhost".
Máte možnost stáhnout si nebo vytisknout 60 stránek z Vámi vybrané
knihy na jedno přihlášení, délka offline výpůjčky je 14 dní.

STATISTIKY ZA ROK 2014

služby

Základní služby, které poskytujeme:

2.709 nově registrovaných čtenářů
35.127 dokumentů vypůjčených mimo knihovnu
Pokud by si každý čtenář měl místo půjčení tyto knihy koupit, pak by celkem stály více
než 9 milionů Kč:)

14.738 prodloužení výpůjční doby
140.364 vstupů do online katalogu knihovny
Nadstavbové služby knihovny:

839 připravených objednávek
8.659 odeslaných předupomínek
59 validovaných mojeID
Pokud by všichni zájemci vyřizovali svou validaci u notáře nebo na CzechPointu, pak
by je validování stálo celkem 1.770 Kč:)

63 přidělených DOI

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Rozvoj komunikační
kompetence žáků
s lehkým mentálním
postižením

Ekonomické aspekty
mezinárodní migrace

Seniors and their
training in foreign
languages

Paměť a projektové
vyučování v dějepise

The Hobbit, or, There
and back again

Apocalípticos
e integrados

Budování rovného
přístupu v terciárním
vzdělávání studentů
se specifickými
(vzdělávacími)
potřebami

Amazing scientists
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