
Napsali jste článek nebo knihu, výzkumnou zprávu nebo učebnici a chcete ji zpřístupnit
studentům a zaměstnancům univerzity? Nebo rovnou celé vědecké komunitě? Nebo ji jen
potřebujete archivovat na nějakém spolehlivém místě? Pošlete nám ji mailem a my ji vložíme do
univerzitního repozitáře, který se nachází na adrese http://dspace.tul.cz. Tou správnou
kontaktní osobou je v tomto případě Lenka Kovaříková (lenka.kovarikova@tul.cz) a ona Vám
také, pokud budete mít zájem, poskytne detailnější informace ohledně licencování, přístupů aj.

Už nyní se repozitář probouzí, u každé fakulty najdete vloženou vzorovou publikační činnost
a postupně se budeme snažit doplnit všechny publikované texty od vědců z univerzity.
Zveřejnění plných textů je pak ovšem závislé na konkrétních licenčních podmínkách, takže ne
vždy bude možné dát celý text volně k dispozici. Ale studenti a zaměstnanci TUL budou mít
přístup vždy:)

UNIKNI TUL
(zpravodaj Univerzitní knihovny TUL)

PROSINEC
2015

VÁNOČNÍ JARMARK akce

DIGITÁLNÍ ARCHIV UNIVERZITY

Srdečně Vás zveme na již čtvrtý ročník
vánočního jarmarku.

V přednáškovém sále si budete moci zakoupit
šperky, textilní doplňky, vánoční výzdobu apod.

9.12.2015
od 8 do 18 hodin
přednáškový sál

(budova H, Voroněžská)

Přijďte k nám načerpat atmosféru Vánoc
a pořídit originální vánoční dárky.

Těšíme se na vás.

mailto:lenka.kovarikova@tul.cz
http://dspace.tul.cz


služby

Bohužel knihy psané japonsky v naší knihovně (zatím) nemáme. Ale pokud milujete japonskou
literaturu, nemusíte být smutní.
Najdete u nás cca 120 knih od japonských autorů  např. slavný román Osaragiho Jirō "47
róninů" (ovšem ve francouzštině). Hojně jsou zastoupené knihy přeložené do angličtiny
(kontroverzní sbírka povídek "Bedtime Eyes" od Eimi Jamadové, detektivka "The Cage" od
Kenzo Kitakaty či scifi Jasutaky Cucuiho "Hell"). Najdete u nás i pár děl v ruštině (třeba "Čas
koški"), němčině (Cucuiho "Mein Blut ist das Blut eines anderen" aj.) a samozřejmě také
v češtině ("Císařovy nové šaty" od Kena Kaikó, "Černý déšť" od Masudžiho Ibuse či vynikající
psychologický román "Mlčení" od Šúsaka Endó).
A na co vlastně je tenhle článeček? No ... blíží se Vánoce, budete mít čas číst, tak si u nás
pujčte:

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU fond

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Univerzitní knihovna TUL-Voroněžská 13-Liberec-460 01 ; e-mail knihovna@tul.cz ; tel. 485 352 559, 485 352 549 ;
http: //knihovna.tul.cz/ ; katalog http: //knihovna-opac.tul.cz/ ; po - pá 8.00 - 18.30 ; sanitární den 18.12.2015

Zákon o účetnictví
s komentářem

AutoCAD Chvála sběratelství

Konec finančních
negramotů v Čechách

Handbook of sol-gel
science and technology

Čeština expres Manažerská
ekonomika

Tissue engineering

JAPONSKÁ BELETRIE KE ČTENÍ

JAPONSKÉ
ROMÁNY

Vánoční provoz: 21.12.2015 - 3.1.2016, otevřeno 8.00 - 16.00.

http://knihovna.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/487353
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/41553
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/487344
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/487289
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/487441
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/487352
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/471523
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/486145



