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DOBIJTE SI MOBIL NEBO TABLET
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Máte vybitý mobil či tablet a nabíječku s sebou nenosíte? To nevadí. U výpujčního pultu
knihovny si můžete půjčit powerbanku a svůj přístroj si dobít.
K dispozici máte dvě powerbanky, které dobíjejí všechna možná mobilní zařízení (telefony,
tablety, iPody, PSP, digitální foťáky či konzole 3DS). Samozřejmě pro naše čtenáře zadarmo :).

EMERALD INSIGHT

databáze

Do 1 5. května 201 7 využívejte zkušební přístup do databáze Emerald Insights. Adresa je
http://www.emeraldinsight.com .
Tento zdroj obsahuje cca 320 časopisů zaměřených na management, ekonomii, finance,
marketing, informační management, výchovu a vzdělávání, turismus, techniku, zdraví,
sociální péči, knihovnictví :) a další obory. Hledání, online čtení i stahování plných textů je pro
vás po celou dobu jako vždy zdarma.

databáze

ČESKÉ NORMY ONLINE

Nově můžete využívat přístup do českých
technických norem a to ze dvou
konkrétních počítačů. Jeden je v tiché
studovně univerzitní knihovny (budova
H ) a druhý ve studentském klubu
(budova E2 ).
Na těchto počítačích je možno vyhledávat
normy a
technické normalizační
informace, a to aktuálně platné i ty už
neplatné.
Obsluha (tedy jakýkoliv nejbližší knihovník UKN)
Vás do ČSN online přihlásí :)
Služba je pro vás stejně jako přístup do
ostatních placených databází zdarma .

Plné texty jsou dostupné ve formátu PDF;
dají se číst na těchto dvou počítačích, ale
není možné je tisknout, kopírovat, uložit
na flashdisk nebo poslat na mail.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Designing with Xilinx
FPGAs

The handbook of textile
culture

European cinema and
television

Hmotný a nehmotný
majetek v praxi

Prague

Biefeldův-Brownův jev

Memorix histologie

Příběh civilizace

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).

