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201 7

Ve dnech 1 . - 31 . 3. 201 7 probíhá celostátní kampaň Březen měsíc čtenářů a i my jsme pro
Vás připravili několik akcí.
Během celého měsíce:

Zvěřinec v knihovně - Budeme nosit nastřídačku do knihovny naše domácí

mazlíčky - morčata, potkany, bettu bojovnici, tarantuli a papouška a necháme
je na pozorování ve všeobecné studovně. Snad prostředí knihovny přežijí
a prosíme NEKRMIT:)
Hry našich babiček - Po celé knihovně jsou k dispozici hry - tangramy a provázky na
přebírání a skládání čelenek, drahokamů, vláčků atd. Taky můžete kolektivně a podle chuti
skládat veliké puzzle.
6 .- 1 0. března:
Kvíz - U informací máte připravený kvíz s pěti úkoly, které jsou zaměřené na hledání v našem
katalogu. Za správné odpovědi dostanete dárek. K dispozici je česká i anglická verze (we have
the English version of the quiz too).
1 3. - 1 7. března:

Recepty našich babiček - Prohrabali jsme sešity na vaření od našich babiček a upečeme pro

vás nějaké dobroty. Recepty budou na Facebooku i Google Plus a pokud nám pošlete své
oblíbené recepty, tak z nich jeden vybereme a uvaříme. No a staré kuchařské knihy také
vystavíme, včetně té asi nejznámější - kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové.
20. března:

Dokonalá svatba - Už jste byli na Dokonalé svatbě od Robina Hawdona? Tuto třeskutou

komedii o tom, co se může stát v noci před svatbou, zahraje divadelní spolek Vojan.
Začínáme v 18:30, vstupné je dobrovolné.

20. - 24. března:
Amnestie - Během celého týdne všem čtenářům už tradičně promíjíme veškeré poplatky
a sankce, kromě plateb za ztrátu či poškození půjčeného dokumentu.
31 . března:

Noc s Andersenem - Chcete přespat v knihovně? Vemte spacák, karimatku, kartáček,
všechny své děti a přihlaste se na knihovna@tul.cz. Určeno pro děti
v doprovodu rodičů. Počet míst je velmi omezen a rodiče po celou dobu
zodpovídají za své děti (i sebe:D)!

služby

DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Už jste narazili na DOI neboli Digital Object Identifier? Jedná se o identifikátor (kód), který
se přiděluje především online článkům a funguje podobně jako ISBN pro knihy nebo ISSN
pro časopisy. Vypadá třeba takto:
DOI je perfektní pro dvě věci - pro dohledání plného textu a pro citování. Pokud znáte DOI
nějakého článku, stačí ho napsat do hledání na webu http://dx.doi.org a ten vás přesměruje
na stránku nebo do knihovnické databáze, kde si můžete článek
přečíst.
No a pokud chcete citovat, zapište DOI do systému
http://www.citace.com . Ten správnou citaci najde a vy si ji
můžete zkopírovat nebo uložit.
UKN také DOI článkům přiřazuje, takže pokud potřebujete nebo
chcete DOI pro svůj text, obraťte se na Lenku Kovaříkovou
(lenka.kovarikova@tul.cz).

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Mechanism and machine
theory

Digital textile printing

How to teach speaking

IPva

Budoucnost architektury
ve 1 00 budovách

Turbulence

Teorie ošetřovatelství

Moderně s Moodlem

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1 329, 461 1 7 Liberec; e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549; web
http://knihovna.tul.cz/; katalog http://knihovna-opac.tul.cz/; otevřeno: hlavní knihovna 8:00 - 1 8:30, pobočka
E2 9:00 - 1 6:00 (pauza 1 2:00 - 1 3:00).

