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2013

V úterý 10.12.2013 Vás srdečnězveme na 2. ročník akce VÁNOČNÍ JARMARK.
Od 8 do 18 hodin si
budete moci v prostorách přednáškového sálu zakoupit výrobky (nejen) studentůTechnické univerzity v
Liberci: šperky, textilní doplňky, vánoční výzdobu, apod.
Přijďte k nám načerpat atmosféru Vánoc a pořídit originální vánoční dárky.
Těšíme se na vás.
Vstup přímo z ulice Voroněžská  suterén proskleného výklenku.

ESCAN

služby

Od léta letošního roku je uživatelům nově k dispozici
samoobslužný skener. Díky němu se zlepšily služby UKN o
možnost komfortního skenování různých materiálůči částí
publikací, které jsou k dispozici pouze u nás. Skener se
ovládá
prostřednictvím
dotykového
monitoru, na kterém v úsporném režimu
běží instruktážní video s návodem. Skenovat lze
v různých formátech, nejčastěji používaný je pdf.
Soubor si ukládáte na svou flashku. Do konce roku
plánujeme přidat možnost zaslat soubor přímo
emailem. Využívání tohoto skeneru je zdarma.

UMÍSTĚ
NÍ, PROSTOR KNIHOVNY?

anketa


Co si myslíte o umístění UKN, vyhovuje vám? Přesunuli byste ji jinam? Chybí vám něco uvnitřknihovny?
Co byste vylepšili? Jakýkoli návrh pište na email: 
jitka.venclakova@tul.cz s předmětem 
PROSTOR
.
Z došlých podnětůbude vylosován jeden, který dostane věcnou cenu a jehož jméno bude zveřejněno
v příštím čísle.

PŮ
JČ
OVÁNÍ V JAZYKOVÝCH KNIHOVNÁCH

novinky


Díky nové bezkontaktní RFID stanici si od prosince mohou uživatelé půjčovat knihy z jazykových
knihoven přímo u obsluhy v suterénu knihovny. Nemusí s nimi k výpůjčnímu pultu v přízemí.

ZKUŠEBNÍ PŘ
ÍSTUP DO DATABÁZÍ ANATOMY AND
PHYSIOLOGY ONLINE A NURSING@OVID

databáze


UKN ve spolupráci s AIP Praha zajistila pro všechny studenty a zaměstnance TUL
do 15. prosince 2013 zkušební přístup ze všech počítačů s IP TUL do databází „Primal
Pictures  Anatomy and Physiology Online“ a „Nursing@Ovid“. Součástí Nursing@Ovid je
implementovaný univerzální vyhledávací nástroj, který umožňuje současněprohledávat až 3
další informační zdroje. Pro náš zkušební přístup bylo aktivováno propojení s databázemi PubMED a
PubMed Central. Pokud při vyhledávání zvolíte nabídku Universal Search (nahoře nad vyhledávacím
polem) a vyberete další zdroje, ve kterých chcete vyhledávat, jsou výsledky z těchto zdrojůzobrazeny
ve speciálních záložkách přímo v rozhraní Nursing@Ovid.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU
Principles of power
electronics / John G.
Kassakian

Módní návrhářství :
inspirace a tvorba /
Simon Seivewright

Architektura : lexikon
Softwarové inženýrství
architektonických prvků
/ Ian Sommerville
a stavebního řemesla /
Ondřej Šefců

ZÁKLADNÍ INFORMACE

fond

264 cvičení na velkém
míči / Helena Jarkovská

Finance v globální
ekonomice. I, Peníze a
platební styk / Josef
Jílek

Gliomy : současná
diagnostika a léčba /
Pavel Šlampa

Tajemství
kódů
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