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Ve dnech 1.31.3.2015 probíhá celostátní kampaň Březen měsíc čtenářů a i my jsme pro Vás
připravili několik akcí.

Během celého měsíce:

Uživatelský průzkum týkající se webových stránek knihovny  Co byste rádi našli na webu
UKN? Dotazník k vyplnění zde: http://goo.gl/druhtC, nebo v papírové podobě v UKN.
Zkušební přístup k zahraničním databázím  LibraryPressDisplay  online přístup k plným
textům více než 3 000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů. Tituly jsou dostupné
v den vydání a jsou v plném rozsahu jako tištěné verze. U článků je možnost poslechu, překladu
do 12 jazyků, tisku, zaslání mailem a sdílení na sociálních sítích. Druhou databází je AtoZ 
sbírka informací o zemích a jejich různých aspektech, vč. velké kolekce map všeho druhu.

2.6. března:

9.11. března:

Amnestie – během celého týdne všem čtenářům promíjíme veškeré poplatky a sankce,
kromě plateb za ztrátu či poškození dokumentu.

Noční provoz – nonstop provoz od 8.00 v pondělí do 18.30 ve středu  veškeré služby UKN
můžete využívat přes noc. Herní turnaje  v souvislosti s nočním provozem vyhlašujeme
v pondělí a v úterý od 18.00 v UKN herní turnaje  přihlásit se na ně je možno zde:
http://goo.gl/tx9vEY, popř. se můžete zapsat na nástěnce u vstupu do UKN. Na pobočce E2
bude od pondělí do středy (12.00  15.00) možnost porazit rodilého hráče ve hře Awelé
(obdoba „člověče nezlob se“ v Africe). Každý, kdo zvítězí, bude oceněn:)

19. března:
Večerní promítání „Francie“  od 18.00 bude promítán cestopisný snímek s komentářem
Ing. Milana Stodoly.

23.27. března:

Běh po libereckých knihovnách  během tohoto týdne můžete navštívit a splnit úkol v každé
z těchto knihoven: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Univerzitní knihovna TUL, knihovna
Severočeského muzea, knihovna Oblastní galerie Liberec, pobočka UKN TUL na E2. Od
pondělka budou v UKN TUL vydávány knihovnické pasy (vyzvednout si je můžete kdykoli během
týdne), do kterých budete sbírat razítka za splněný úkol v každé knihovně. V pátek po odevzdání
pasu se všemi razítky získáte v UKN TUL odměnu:)

23.27. března:

Setkání uživatelů UKN TUL  přijďte se podívat, co pro vás UKN chystá, řekněte nám svůj
názor, návrh na vylepšení. Role knihoven se mění, zúčastněte se změny té naší. V 15.00
v přednáškovém sále UKN.
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Témata:

 význam citačních manažerů pro psaní odborných textů
a práci s literaturou

 základní orientace a funkce systému Citace PRO
 správa citací, ukládání plných textů, poznámek
a anotací

 sdílení citací mezi uživateli
 import záznamů z katalogu a ezdrojů instituce
 externí nástroje – rozšíření do Wordu a doplňky
do prohlížeče
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