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PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
od 3. července do 1 5. září
máme otevřeno

HLAVNÍ KNIHOVNA

POBOČKA E2

8:00 - 1 6:00

9:00 - 1 2:00

POZOR, ZKRÁCENÁ OTEVÍRACÍ DOBA!

CO DĚLÁME O PRÁZDNINÁCH?
Strašně se všichni netěšíme na červenec a srpen,
protože budeme (jako skoro každé prázdniny)
dělat povinnou inventuru fondu, po knihovnicku
revizi. Tentokrát je na řadě revize ve skladu, a to
knih, které jsou vysoké 27 cm a víc - čili tzv. béček.
Umíte si představit, jaká je to dřina? Ve skladu
nemáme okna, takže chudák knihovník pracuje
při umělém světle jako v hrobce. Klimatizace mu
fučí za krk, skripta se kácí a rozpadají pod rukama.
:)
Jediné štěstí je, že skladových béček je jen cca
45.000 kusů, takže to dáme!
Až o prázdninách potkáte v knihovně nějakého
potácejícího se a mžourajícího špinavého
chudáka, nebude to bezdomovec. Spíš asi
knihovník vylezl ze skladu. Tak ho omluvte, bude
toho mít dost.:D

služby

APLIKACE PRO ACM DIGITAL LIBRARY

databáze

Zajímají Vás informační technologie a počítačová věda?
A využíváte digitální knihovnu společnosti Association for
Computing Machinery (ACM)? Tak si můžete stáhnout jejich
aplikaci do mobilního zařízení.

Aby Vám apka dobře sloužila, je nutná registrace. Pak můžete
procházet aktuální čísla sborníků, číst články nebo si je ukládat
pro pozdější čtení. Najdete zde také informace o nadcházejících
konferencích vč. všech důležitých údajů.
Apka je velmi přehledná a zasloužísi doporučení. :)

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Non-equilibrium
thermodynamics for
engineers

Handbook of technical
textiles

The good society

Integrální počet

Architecture and
surrealism

Finite element
simulations with ANSYS
Workbench 1 7

Jak dál po antibiotikách

Mistrovství Microsoft
Windows 1 0

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 6:00, pobočka
E2 9:00 - 1 2:00.

