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V univerzitním repozitáři na adrese http: //dspace.tul .cz jsou volně dostupné plné texty

kvalifikačních prací z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Pro práci s těmito texty

není nutné žádné přihlašování ani IP adresa; práce jsou otevřené pro celý svět.
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PŘÍSTUP K DATABÁZÍM MIMO SÍŤ UNIVERZITY databáze

Jste mimo TUL a chcete mít přístup do placených databází, které jsou u nás k dispozici? Za normálních

okolností si musíte aktivovat službu VPN, vytvořit heslo pro vzdálený přístup, před prací VPN spustit a

přihlásit se a až poté můžete v databázích pracovat.

Nově je možné u databází ScienceDirect, Scopus, ProQuest a Web of Science využít přístup pomocí

přihlašovacích údajů do LIANE (tzv. shibboleth). V případě, že jste tedy mimo sít univerzity a potřebujete

s těmito databázemi pracovat, najděte si na jejich stránce "sign in" či "log in", vyberte "Log in
through your library or institution", zvolte svou univerzitu ("Technical University of Liberec",
někdy je nutné nejdříve vybrat federaci "eduID"), zadejte jméno a heslo do LIANE a máte v dané

databázi stejný přístup, jako v případě školního počítače.

Na shibbolethu u ostatních databází pracujeme.
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