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Box na vracení výpůjček Bob je umístěný v areálu Husova
v přízemí Studentského klubu hned vedle mateřské školky
ŠkaTULky.
Adresa
GPS
Otevřeno

Studentská 1402/2 Liberec
50.7736158N, 15.0751644E
PoPá 6:00 až 20:00 hod.

Boba kontrolujeme každý pracovní den, takže nejpozději
následující pracovní den Vám vrácené dokumenty odečteme
z Vašeho konta čtenáře. A samozřejmě je dopravíme do
knihovny:)
Druhý box na vracení výpůjček ještě jméno nemá, interně mu
říkáme "Pyžamo" (to ty pruhy:). Pořídili jsme ho o prázdninách
a dovezli na koleje v Harcově na blok C. Box stojí uvnitř bloku
C přímo proti vrátnici.
Adresa
17. listopadu 586/6
GPS
50.7704147N, 15.0864267E
Otevřeno
24/7 (vstup na kartu)
Pyžamo bude v provozu od 21. září 2015.
I Pyžamo budeme kontrolovat každý den, vrácené dokumenty
odečítat nejpozději další pracovní den a vozit nazpět na
budovu H. Sami jsme zvědavi, který box bude víc využívaný:D

PROJEKTY V KNIHOVNĚ

služby

Doopravdy nechceme skončit jako půjčovna skript a sklad závěrečných prací. Takže se snažíme
vymýšlet, co by naši uživatelé potřebovali (samozřejmě v mezích finančních a legislativních
možností). Letos jsme díky projektům pořídili bibliobox na Harcov, nakoupili 47 eknih a ještě
pilně pracujeme na spuštění nového webu knihovny, doplnění publikační činnosti univerzity do
do univerzitního repozitáře DSpace a čištění klíčových slov (to jsou takové knihovnické věci,
které snad stihneme do konce tohoto roku).
V příštích letech bychom rádi zprovoznili naskenovali nejpůjčovanější knihy z našeho fondu,
na Éčku vybavili multimediální a technologickou místnost, spustili discovery systém,
objednávky a rezervace na zvolené místo a čas aj. Plánů máme hodně a těšíme se, že nám
vyjdou:D

EBSCO EBOOK APP

databáze

Dne 12. srpna zpřístupnila společnost EBSCO novou
aplikaci EBSCO eBooks app pro práci s elektronickými
knihami. Aplikace je dostupná pro tyto systémy:
iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)  v iTunes app store
Android  v Google Play
Kindle Fire a Nook  z FAQ EBSCO
Videonávod k aplikaci je dostupný na adrese:
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/ebo
oks_app_overview/ebooks_app_overview.html.
Aplikace je dostupná zdarma a její recenze zatím
nejsou úplně marné.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Roztroušená skleróza
v praxi

Encyclopaedia Britannica
2015

Mžik

První pomoc

Multidetektorová
výpočetní tomografie

Business results

Words at work

Tajemství genů
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