
- Hrajete si rádi? Využijte možnosti půjčit si hry z knihovny domů nebo
na kolej na celý týden. Jsou pro Vás připravené karetní hry Hobbit a Osadníci z Katanu,
desková hra Ubongo, strategická hra Dominion, sázková hra Párty, vědomostní hry Svět
v kostce a Zlaté Česko, karty na kanastu i mariáš a šachy.

UNIKNI TUL
(zpravodaj Univerzitní knihovny TUL)

BŘEZEN
2014BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ akce

Ve dnech 1 .-31 .3.201 4 probíhá celostátní kampaň Březen měsíc čtenářů a i my jsme pro Vás
připravil i několik akcí. Letošním mottem je:

"Hrabalovský rok"
Během celého měsíce:

– Na nástěnce u vstupu do knihovny můžete během celého
měsíce dát hlas jednomu či více ze svérázných citátů spisovatele Bohumila Hrabala.
K výběru máte z dvanácti životních mouder a perl iček a uvidíme, jaký se nejvíc zalíbí na
technické univerzitě:)

Hlasování o nej Hrabalův citát

Půjčování her na týden

Týdenní akce:

3.-7. března

1 7.-23. března

– s financemi si hrát nebudeme; během celého týdne všem čtenářům promíjíme
veškeré poplatky a sankce, kromě plateb za ztrátu či poškození dokumentu.
Amnestie

– od pondělí do pátku si můžete v univerzitní knihovně vyplnit kvíz o Bohumilu
Hrabalovi. Čeká na Vás sedm lehčích i těžších otázek z Hrabalova života a literárního díla;
odpovědi na ně můžete hledat na internetu, ale také ve více než 30 Hrabalových knihách v
knihovně. Správně vyplněné kvízy odměníme propiskami s naším logem:)

Hrabalův kvíz



REDESIGN ROZHRANÍ WEB OF SCIENCE databáze

Databáze Web of Science se nově jmenuje Web of Science Core Collection a platforma Web of
Knowledge byla přejmenována na .
Výrazným způsobem se změnil vzhled celého rozhraní.

Přístup do EndNote,
ResearcherID a Saved
Searches & Alerts je
pod ikonou "My Tools".

Klíčová slova
u jednotl ivých záznamů
jsou zobrazována jako
odkazy, při kl iknutí na
klíčové slovo provádíte
nové vyhledávání.

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 28.3.2014

Wörterbuch zur Valenz
und Distribution

deutscher Verben /
Gerhard Helbig

Pozitivní psychologie
/ Jaro Křivohlavý

Gijs Bakker and
jewelry

Polymers at surfaces
and interfaces /

Richard A.L. Jones
and Randal W.
Richards

Feynmanovy
přednášky z fyziky 1

Srdeční selhání / Fi l ip
Málek, Ivan Málek

Zvířátka ve hře, písni
a tanci / Eva
Kulhánková

Pattern : 1 00 fashion
designers, 1 0 curators

Web of Science

http://apps.webofknowledge.com/
http://knihovna.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/474041
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/59404
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/463126
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/472258
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/476605
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/472281
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/472293
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/453517



