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ZÁKLADNÍ INFORMACE O KNIHOVNĚ
Uživatelem se může stát osoba starší 15 let.
K registraci potřebujete občanku nebo pas.
Jako průkazku můžete využívat kartu ISIC nebo mít knihovní průkazku UKN.

Registrace s ISICem je zdarma x knihovní průkazka je za 6 Kč (poplatek za laminaci).
Otevírací hodiny knihovny jsou POPÁ 8:00.18:30.
Půjčujeme učebnice (na 60 dní), odborné knihy a beletrii (hlavně cizojazyčnou - na 30 dní),
časopisy (kromě posledního čísla - na 1 5 dní), CD-ROMy a DVD a CD (na 1 5 dní). Máme také
normy, technické zprávy aj.
Knihy označené červeným pruhem jsou prezenční.
Poplatek za nevrácené výpůjčky je 1 Kč za každý den a kus!
http://knihovna-opac.tul.cz mailem
výpůjčky si můžete na internetu (http://knihovna-opac.tul.cz),
485 352
(knihovna@tul.cz
352 559
559 nebo 485 352 549 ).
knihovna@tul.cz ) nebo telefonicky (485
Prodlužovat

V knihovně jsou k dispozici kopírky (fungují na ISIC nebo kartu univerzity),
pro návštěvníky (nutné je heslo do LIANE), hifi věž.

skenery, počítače

můžete číst v knihovně (na vyhrazených PC), v repozitáři
(http://dspace.tul.cz)
http://dspace.tul.cz nebo přes katalog knihovny (http://knihovna-opac.tul.cz).
http://knihovna-opac.tul.cz
Bakalářky a diplomky

ŘAZENÍ KNIH VE VŠEOBECNÉ KNIHOVNĚ

fond

Během prázdnin jsme změnily způsob řazení knih ve všeobecné knihovně. Nyní jsou všechny
srovnané podle tzv. Skupin Konspektu, které vychází z Mezinárodního desetinného třídění.
Jedná se o zjednodušené řazení, jaké používají velké knihovny v ČR.
Doufáme, že pro Vás bude nový způsob uspořádání přehlednější:)

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V ONLINE KATALOGU

OPAC

Na adrese http://knihovna-opac.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz můžete
číst plné texty závěrečných prací z Technické
univerzity v Liberci.
Přístup k dostupným plným textům mají studenti
a zaměstnanci TUL, kteří jsou zároveň
registrovaní jako uživatelé naší knihovny. Pro

čtení textů je nutné se přihlásit do konta
čtenáře.
Upozorňujeme, že registraci do knihovny je
třeba každý rok obnovit a za obnovení
registrace se nic neplatí.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Advanced theory of
constraint and motion
analysis for robot
mechanisms

Ceramic and glass
materials

Poly(lactic acid)

Fundamentals and
applications of micro
and nanofibers

Prokletí rokenrolu

Engine emissions
measurement
handbook

Critical perspectives
in happiness
research

Financial markets and
institutions
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