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LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
od 22. června do 30. srpna
budeme mít otevřeno

HLAVNÍ KNIHOVNA

POBOČKA E2

8:00  16:00

12:00  15:00

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK O PRÁZDNINÁCH

služby

Pokud si budete potřebovat prodloužit vypůjční dobu o prázdninách, máte několik možností
a všechny můžete využít.
1. Prodloužení přes internet
Na webové stránce http://knihovnaopac.tul.cz klikněte
v pravém horním rohu na "přihlásit se", zadejte číslo ISIC
nebo Vašeho průkazu (např. U012345) a Váš PIN (jsou to
čtyři čísla, která zadáváte při půjčování v knihovně)
a potvrďte kliknutím na "přihlásit se". V kontu čtenáře
uvidíte své výpůjčky a budete si moci prodloužit všechny
najednou nebo jen některé z nich. Systém sám určuje,
které výpůjčky už je možné prodloužit a které ne (ještě se
neblíží konec výpůjčního doby nebo je na dokumenty
rezervace).
2. Prodloužení přes telefon
Zavolejte na telefonní čísla 485 352 559 (výpůjční pult) nebo 485 352 549
(informace); výpůjčky Vám podle potřeby prodloužíme my.

3. Prodloužení přes email
Napište nám na email knihovna@tul.cz. Uveďte své jméno a které
výpůjčky chcete prodloužit. Pokud to bude možné, tak Vám rádi
vyhovíme:)

Přejeme Vám úspěšné zkouškové období!

CITACE PRO

nástroje

Koupili jsme na rok přístup do citačního
manažera CITACE PRO. Využívat ho
mohou zdarma všichni studenti
a zaměstnanci Technické univerzity
v Liberci.
Přístup je na webové stránce
http://www.citace.com.
Přihlašování probíhá přes jméno a heslo
do LIANE. Po přihlášení se zobrazuje
osobní účet s citacemi, nástroji
a statistikami.
Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc,
obracejte se na mail:
marta.zizienova@tul.cz.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Akutní stavy
v endokrinologii
a diabetologii

Mechanics of composite
materials

Já

Fundraising pro
neziskové organizace

Marketing a strategické
řízení ve veřejných
službách

Strategické válečné
hry v podnikání

Etnická rozmanitost ve
škole

Advances in powder
metallurgy
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