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ČERVEN
201 7PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

JAK SI PRODLUŽOVATVÝPŮJČKY O PRÁZDNINÁCH služby

POZOR, ZKRÁCENÁ OTEVÍRACÍ DOBA!

od 3. července do 1 5. září

budeme mít otevřeno

HLAVNÍ KNIHOVNA

8:00 - 1 6:00

POBOČKA E2

9:00 - 1 2:00

Na webu http://knihovna-opac.tul stačí kl iknout v  pravém
horním rohu na "přihlásit se", uvést Vaše číslo průkazky do
knihovny (např. U01 2345) a PIN (čtyři čísla, kterými potvrzujete
výpůjčku v  knihovně). Pak uvidíte v  kontu čtenáře své výpůjčky
a budete je moci prodloužit (prodloužit jde všechny, kterým se
blíží konec výpůjční doby a nejsou rezervované pro jiné
čtenáře).

Telefonní číslo k  výpůjčnímu pultu je 485 352 559
a k  informacím 485 352 549. Volejte kl idně na obě,
ale jen v  pracovní době (tzn. od 8:00 do 1 6:00).

Můžete nám napsat na e-mail knihovna@tul.cz. Stačí poslat Vaše jméno
a které knihy ještě potřebujete a my je prodloužíme, pokud to půjde:)

Přes konto čtenáře v  online katalogu

Přes telefon

Přes mail

http://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz


služby

NOVINKY V  KNIŽNÍM FONDU fond

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).

Polymers against
microorganisms

Quality of life in cities Makroekonomie

Praktické použití
procesoru PIC

Finite element simulations

with ANSYS Workbench 1 7

Architektonické slohy Generalizovaná úzkostná
porucha v klinické praxi

Nový encyklopedický
slovník češtiny

SKENOVÁNÍ

V univerzitní knihovně máme k dispozici dva skenery - klasický stolní skener a dotykový
skener. Oba můžete využívat ke skenování potřebných materiálů, samozřejmě zadarmo. :)

Ale když budete chtít něco naskenovat, doneste si flash disk,
ze skenerů nejdou posílat e-maily.

FLASHDISKNUTNÝ

Nebo si USBéčko půjčte u výpůjčního pultu. :D
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