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Z KNIHOVNY DO KNIHOVNY
Jste dobří běžci?
Máte rádi knihovny?
Chcete zkusit, co jste ještě nezkusili?
Pokud jste odpověděli 3x ano,
v 1. knihovnickém běhu
Z KNIHOVNY DO KNIHOVNY

srdečně

Vás

zveme

k

účasti

Cestou z jedné knihovny do druhé splníte záludné úkoly a pak vás pozveme
na malé občerstvení. Při čekání na slavnostní vyhlášení se můžete pobavit
u společenských her.
Kdy: 19. listopadu od 15 hod.
Start: vstupní hala Krajské vědecké knihovny v Liberci
S sebou: sportovní obuv, rychlé nohy, bystrý mozek, dobrou náladu a chuť závodit
Ceny pro 3 nejlepší, pro každého občerstvení a malá pozornost

NOVÁ SLUŽBA

PŮJČOVÁNÍ HER

Od 1. listopadu rozšiřujeme sortiment služeb knihovny
o půjčování her. Na výběr je z těchto titulů:
Zlaté Česko
Svět v kostce
Ubongo
Osadníci z Katanu (karetní varianta)
Párty ALIAS velká sázka
Dominion
Hry si můžete vypůjčit ve všední dny pouze
na místě (u výpůjčního pultu).
Zaměstnanci a studenti TUL si mohou hry
půjčit i na víkend.

ANKETA

CO VÁM CHYBÍ NA WEBU KNIHOVNY?

Během roku 2014 plánujeme revitalizaci webu Univerzitní knihovny TUL
(http://knihovna.tul.cz/). Problémy jsou s jeho načítáním a nepružnou
aktualizací. V současné chvíli připravujeme obsahovou strukturu. Pokud vám
na webu něco chybí, nebo nemůžete některé informace najít, napište o tom
na adresu knihovna@tul.cz s předmětem WEB UKN. Z došlých podnětů
bude vylosován jeden, který dostane věcnou cenu a jehož jméno bude
zveřejněno v příštím čísle.

ZMĚNY V KNIHOVNÍM ŘÁDU

Od 7. října platí nový Knihovní a organizační řád Univerzitní knihovny TUL. Největší změnou pro uživatele
úprava režimu půjčování čteček e-knih, které jsou nově k zapůjčení na čtrnáct dní bez nutnosti složení
kauce 1000,- a podpisu Smlouvy o výpůjčce. Nový je i ceník poplatků, který nově stanovuje výši upomínky
1,- za jeden půjčený dokument a jeden provozní den. Příklad - pokud uživatel vrátí dvě knihy o dva dny
déle, zaplatí 4,-. Vrátí-li pět knih s týdenním zpožděním (pět pracovní dnů), zaplatí 25,-. Knihovní a
organizační řád je společně s novým ceníkem k nahlédnutí u pultu v knihovně, nebo zde:
http://knihovna.tul.cz/Knihovni-a-organizacni-rad-Univerzitni-knihovny-Technicke-univerzity-v-Liberci-160069.php a http://knihovna.tul.cz/Cenik-a-sluzby-121.php.

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP DO DATABÁZE IOPscience

Do 14. listopadu jsme zajistili zkušební přístup pro studenty a zaměstnance TUL do databáze časopisů
IOPscience, která tematicky pokrývá obory nanotechnologie, nanovýzkum, biomedicínské materiály, fyzika,
matematika,
optika,
dynamika
kapalin
atd.
Kompletní
seznam
časopisů
je
zde:
http://knihovna.tul.cz/download/IOP%20casopisy.pdf.
Přístup
je
možný
přes
odkaz
na
http://www.infozdroje.cz/.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU
Mechanika kompozitních
materiálů / Vladislav Laš

Handbook of fire
resistant textiles

Nejisté vyhlídky :
proměny vědecké
profese z genderové
prespektivy

Baráky v hlavě :
rozhovory s architekty /
Petr Volf

Advances in polymer
nanocomposites : types
and application

Urgentní medicína
v klinické praxi lékaře /
Jana Šeblová

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Důchodový systém
v České republice /
Lucie Rytířová
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