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Sháníte odbornou literaturu v němčině pro svou závěrečnou práci? Nebo chcete číst 
německou klasickou filozofii v originále? Případně třeba Shakespeara? :D 

Pak pište na adresu zdenka.vysohlidova@tul.cz. 

U ní si v  rámci projektu Prostor učení - Knihovnická informační platforma můžete objednat 
a  zdarma zapůjčit jakoukoliv knihu nebo časopis ze dvou německých knihoven - knihovny 
Technické univerzity Chemnitz a Vysoké školy Zittau/Görlitz. 

TU CHEMNITZ je zaměřená na strojírenství, elektrotechniku a IT,  částečně humanitní 
a společenské obory; katalog její knihovny najdete na adrese:
https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/

Hochschule Zittau/Görlitz se věnuje elektrotechnice, IT, strojírenství, managementu, 
kulturologii, environmentálním oborům aj.; knihovní katalog je na adrese:
https://katalog.hszg.de/

Ale pokud se s katalogy nechcete trápit, tak se netrapte a raději napište přímo. :)

Během října se na celém světě konal Týden otevřeného přístupu. Otevřený přístup je 
zaměřený na vědecké výstupy (tedy články a další publikace) a má za cíl  okamžitý volný 
online přístup k  plným textům bez poplatků či jiných omezení. Toto současná technika 
umožňuje a veřejnost očekává. 
Z naší univerzity je v databázi Web of Science v režimu otevřeného přístupu publikováno cca 
10% článků ze všech našich článků ve WoS dostupných; jejich podíl stále roste. Takže i  my 
přispíváme k  volnému šíření znalostí. :) A jaké zkušenosti mají naši vědci (prof. Plíva, prof. 
Žižka a doc. Hokr)? Jejich odpovědi najdete na: http://knihovna.tul.cz/novinky/35/detail/. 
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školení

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU fond

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 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 - 18:30, pobočka 
E2 9:00 - 16:00 (pauza 12:00 - 13:00).
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JAK PUBLIKOVAT S IEEE?

Nestihli jste přijít na říjnový seminář o tom, jak publikovat u vydavatelství IEEE? Možná Vám 
můžeme pomoci. :) 

Seminář se zaměřil na tato témata: publikační obory IEEE, publikující autoři z oboru, volba 
mezi sborníkem a časopisem, co to jsou letters, mapa konferencí IEEE, publikování 
probíhajícího resp. ukončeného výzkumu, struktura článků (název, abstrakt, klíčová slova 
atd.), recenzní řízení, otevřené časopisy IEEE, archivační politika, nové časopisy pro rok 2018, 
další nástroje pro autory aj.

Prezentaci ze semináře najdete na adrese:
https://dspace.tul.cz/handle/15240/21068

Záznam semináře bude ke shlédnutí na adrese:
http://prednasky.tul.cz
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