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Letošní Týden knihoven se koná ve dnech 3.- 7. října 201 6. Připravili jsme pro Vás pár
drobných (výhodných:D) akcí.
Po celý týden platí čtenářská amnestie - stornujeme dluhy za pozdě vrácené knihy
a odpustíme registrační poplatky za externí průkazku. Čtenářská amnestie se ale netýká
ztracených knih, za ty budeme pokutu vybírat dál.
Pokud si v tomto týdnu objednáte knihu nebo článek přes meziknihovní výpůjční službu ,
budete ji mít zdarma .
Do půlkruhu všeobecné studovny připravíme každý
den malé " büfé", pro případ, že by Vás honila mlsná:)
A nakonec u vchodu do knihovny najdete nástěnku,
kam budete moci napsat, co máme vylepšit, co

v knihovně schází nebo za co byste nás chtěli
pochválit. Řekněte si a pokusíme se vaše přání splnit.
Nebo nám můžete napsat na knihovna@tul.cz:)

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUPY

databáze

Podařilo se nám pro Vás vyjednat zkušební přístupy do čtyř databází. Asi nejlepší databází
z nich je Inspec Direct, který obsahuje cca 1 4 miliónů záznamů z oblasti fyziky,
elektrotechniky a elektroniky, počítačů a kontroly, telekomunikací, řídících technologií,
počítačů a výpočetní techniky, nanotechnologií, biomedicínské technologie aj.

Další tři databáze jsou od mezinárodního profesního sdružení IET. Jedná se o odborně
zaměřenou digitální knihovnu, e-knihy a audiovizuální záznamy.
Zkušební přístupy platí po
celý říjen a všechny čtyři
databáze jsou automaticky
dostupné ze všech zařízení
v síti LIANE.
Jak vyhledávání tak i čtení
nebo stahování plných textů
je pro Vás samozřejmě
zadarmo.

databáze

DATABÁZE NA TUL

Pokud potřebujete pracovat s elektronickými informačními zdroji (databázemi), které jsou
nakoupené pro studenty a zaměstnance TUL, a to na počítačích mimo síťTUL, máte k dispozici
dvě možnosti.
U některých databází můžete využít tzv. shibboleth , čili přihlašovat se pomocí jména a hesla
z TUL. Jedná se o ACM Digital Library, Journal Citation Reports, ScienceDirect a SCOPUS. Na
webu těchto databází hledejte možnost "sign in", vybírejte si "institution login" a v seznamech
dostupných škol hledejte TUL.
U ostatních databází shibboleth k dispozici není. Pak se do databází můžete dostat s pomocí
virtuální privátní sítě (VPN). Návod na to, jak zprovoznit VPN, je dostupný na webových
stránkách LIANE (http://liane.tul.cz/VPN ).
Hledání v těchto databázích, čtení či stahování plných textů a jejich využití při studiu je pak pro
Vás samozřejmě zdarma.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU
Kvantová mechanika
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