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POBOČKA KNIHOVNA V E2
V areálu Husova je pro Vás otevřena
pobočka knihovny E2.
Na pobočce můžete:
vracet půjčené knihy
půjčovat si objednané knihy
objednávat knihy
rezervovat knihy
prodlužovat výpůjčky
půjčovat si hry
předávat požadavky na nákup
žádat o meziknihovní výpůjčku
aj.

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
Open access jako demokratický a efektivní režim
publikování vědeckých poznatků na TUL? Jak
poskytnout neodvolatelné a celosvětové právo na přístup
k závěrům vědeckého bádání? Lze naplnit ideu
bezplatného, okamžitého, svobodného a online přístupu
k výsledkům vědy a výzkumu? Kdy využít zlatou a kdy
zelenou cestu, repozitář nebo otevřený časopis? Jak
poznat predátorský časopis?
Přijďte se seznámit s principy, nástroji a možnostmi,
o kterých se velikánům první vědecké revoluce ani
nesnilo.
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BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

akce

Ve dnech 1.31.3.2015 proběhla i u nás celostátní kampaň Březen měsíc čtenářů.
Na setkání uživatelů UKN TUL zazněly nápady na dokoupení didaktických her
a hudebních nástrojů, pořízení Knovelu, prodloužení otevírací doby do 19.30 hod.,
umístění biblioboxu u menzy, diskutovali jsme o DOI, repozitáři, zpřístupňování
digitálních kopií knih, konání více akcí pro studenty (třeba herních turnajů) aj. Námětů pro
budoucí činnost bylo dost:)
Při amnestii jsme odpustili poplatky a sankce v celkové výši 4.948 Kč.
V uživatelském průzkumu týkajícím se webových stránek knihovny nám odpovědělo
171 uživatelů. Podle průzkumu jsou na současném webu nejvyužívanější přístup do online
katalogu a do konta čtenáře a nejhorší je špatně čitelný font a zahlcení obsahem.
Běhu po libereckých knihovnách se zúčastnilo 20 lidí a všichni zdárně splnili přidělené
úkoly. Za to dostali tašky naplněné knihami, katalogy, pohledy, čtverečkovanými sešity,
pastelkami, čokoládami, tričky, crossbody taškami, hrníčky aj.
Během nonstop provozu u nás byli uživatelé do dvou hodin do rána. Večer hráli hry
na budově H, odpoledne přišli porazit rodilého hráče v Awelé na pobočku E2. Diváci dorazili
i na večerní promítání „Francie“.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Chytila patrola, aneb,
Prostituce za Rakouska
i republiky

Mentoring student
teachers

Algoritmy

Oči a uši strany

Zpráva o mém muži

Brno stalinistické

Atlas podnebí Česka

Eseje o mechanice
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