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Přes prázdniny došlo v knihovně k jedné důležité změně; v tiché studovně, kde jsou například
jazykové knihovny, je zrušená služba. Knihy jsou samozřejmě dál dostupné, místa ke studiu
připravená a se všemi dotazy Vám rádi pomohou knihovníci o patro výš.
Následují slíbené tajenky ze dvou předchozích čísel UNIKNI, které znějí:
Bezová limonáda je v letním horku to nejlepší na žízeň.
Google vede.
Všem luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. :-)

Prázdninová otevírací doba platí do 16. září

HLAVNÍ KNIHOVNA
POBOČKA E2

služby

8.00–16.00
9.00–12.00

Základní informace pro nové čtenáře

služby

Uživatelem knihovny se může stát osoba starší 15 let, k registraci je nutný platný průkaz totožnosti.
Jako průkazku můžete využívat kartu ISIC či zaměstnaneckou kartu TUL, registrace s těmito kartami je
zdarma. Samostatná průkazka knihovny (pokud chcete zvláštní kartičku) stojí 6 Kč.
Hlavní knihovna v budově H má otevřeno PO-PÁ 8.00-18.30, pobočka knihovny v budově E2 funguje PO-PÁ
9.00-12.00 a 13.00-16.00. Biblioboxy pro vracení knih jsou umístěné v budově E2 a na Harcově na
bloku C.
Vše, co si můžete půjčit, najdete v katalogu knihovny na adrese knihovna-opac.tul.cz. Zde je možné si
také knihy prodlužovat, objednávat či rezervovat (vše zdarma). Poplatek za včas nevrácené
výpůjčky je 1 Kč za každý den a kus. Pokud chcete knihy koupit, pak prodejna skript se nachází
v budově F a její otevírací doba je PO-PÁ 8.00-15.30.
Kopírky v knihovně fungují ve stejném režimu, jako po celé univerzitě, tedy na ISIC nebo kartu
univerzity. Skenery a počítače jsou zdarma (u PC je nutné heslo do LIANE). Více informací (třeba
k databázím, meziknihovní výpůčce nebo rešerším) najdete na webu nebo se ptejte. :D
knihovna.tul.cz

knihovna-opac.tul.cz

knihovna@tul.cz

UniverzitniKnihovnaTUL

485 352 559

knihovnatul

E-knihy Taylor & Francis - poslední připomínka

fondy

Pouze do konce tohoto roku můžete
bezplatně využívat necelých 5 500
elektronických knih od producenta
Taylor & Francis. Všechny plné texty
těchto knih jsou dostupné z katalogu
knihovny. Náš přístup skončí k 1. lednu
2019 a následně zakoupíme pouze ty
nejčtenější tituly.
Samozřejmě pokud si e-knihu (PDFko
či MOBI) stáhnete do počítače nebo do
mobilu, tak ta Vám i nadále k dispozici
zůstane. :) Takže pro zájemce platí, že
je nutné se na ty e-knihy konečně
kouknout a ty zajímavé postahovat. :D
Nakonec poděkování: e-knihy jsou pořízené díky projektu Prostor učení - Knihovnická informační
platforma.

Dívka, která si říkala Tuesday

audiokniha měsíce

V jednom z nejstarších městských podzemí na světě se ukrývá výjimečná dívka, jež sama sobě dala
jméno Tuesday. Má opravdu úctyhodné schopnosti, záviděníhodné dovednosti a pozoruhodné
osobnostní rysy, z nichž tím nejvíce znepokojujícím je patrně nebetyčná touha po chladnokrevné
pomstě. Tuesday je archetypem mstitelky, která se rozhodla vzít osud svůj, ale hlavně osud svých
nepřátel a trýznitelů, do vlastních rukou. V tunelech metra se
setkáváme s černou rytířkou, co si rozhodně nebere servítky.
Protihráčem je jí vyhořelý policista, troska semletá životem. První nemá
co ztratit a druhého už nic nepřekvapí. A to jest ideálním podhoubím,
z něhož se rozlézají nemocná vlákna lepkavé špíny a krutého násilí
v tónině dark urban fantasy a rytmu psycho thriller. Tak trochu pohádka
pro velké, která ale příjemně rychle odsýpá. Z celé nálady tohoto příběhu
se do našich myslí vkrádá otázka: Jak jsme na tom jako společnost?
Copak jsme to „dotáhli“ až sem? Či snad naopak máme ještě naději?
Jedno je jisté, kde je temnota, tam se dříve nebo později objeví světlo.
Naše hodnocení: 70%
Základní informace

Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 Liberec
e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549
web https://knihovna.tul.cz/; katalog https://knihovna-opac.tul.cz/
otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30
pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

