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Vánoční otevírací doba služby

Otestovali jste zkušební přístupy do De Gruytera? Našli jste něco zajímavého? Už na to máte čas 

jenom do 15. prosince. E-časopisy jsou na adrese www.degruyter.com/journals a zdroje pro 

architekty pak na www.degruyter.com/db/bdt. Také moc děkujeme za příspěvky ke Dni válečných 

veteránů! Poslední měsíc tohoto roku bude zaměřený vánočně, na jarmark a divadlo. Přijde i pan 

K*A*P*L*A*N...

Vánoční jarmark a divadlo akce

zavřeno24. - 31. 12.
2. - 4. 1. otevřeno 8-16 hod.

Nejdříve ze všeho si 

můžete prohlédnout 

a případně nakoupit 

ruční výrobky šikov-

ných tvůrců z  celé 

naší univerzity. 

Další úterý přijďte na 

komedii o  cizincích, 

kteří se chtějí začlenit, 

ale jazyková bariéra 

všechny jejich snahy 

hatí.

Srdečně Vás na obě 

akce zveme. :D

Prosincové úterky si 

zarezervujte pro dvě 

tradiční vánoční akce: 

jarmark a divadlo.

https://www.degruyter.com/browse?type_0=journals
https://www.degruyter.com/db/bdt
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otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30, od 24.12. zavřeno

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00, od 24.12. zavřeno

E-knihy Taylor & Francis prodlouženy fondy

Make it glow kniha měsíce

Kdo by neměl rád malá, rozkošná světélka? Neznámí 
britští vědci přišli svého času s ničím nepodloženou studií, 
že ať je jakýkoliv předmět jak chce hloupý či sebe-
zbytečnější, jestliže jej ozdobíte malými žárovičkami, jeho 
roztomilost stoupne o  celých 89,54 procenta. No řekněte 
sami, pomazlili byste se snad  s  ruličkou od toaletního 
papíru? Ovšem, že ne. Ale kdyby na sobě měla hezoučká 
červená očka, to je hned něco jiného.

Naše hodnocení: 95%

S  radostí vám oznamujeme, že e-knihy od 

Taylora  &  Francise, které jsou dostupné 

díky projektu Prostor učení - Knihovnická informační 

platforma, budou studenti a zaměstnanci 

univerzity moci využívat ještě dalšího půl 

roku, tzn. až do 30. června 2019.

Psal se rok 1927, když ruský vědec Oleg Losev ohlásil objev světlo emitujícího p-n přechodu. Možná 
ho k tomu inspirovaly ponuré ruské zimy. Nicméně to trvalo bezmála dalších sto LED, než byl jeho 
vynález lidskou společností transformován na něco nesmírně zábavného! :-D

Najdete je i  nadále v  katalogu knihovny. 

Aktuálně vybíráme tituly, které hodláme 

zakoupit trvale. Pokud máte zájem, aby 

některá e-kniha byla k dispozici i pro další 

roky, napište svůj návrh na mailovou 

adresu: vaclav.ovcacik@tul.cz.  Budeme se 

snažit vám vyjít vstříc.

A o tom je Make it glow. Přehledný průvodce vás inspiruje 
k  hodinám elektronické zábavy, o  kterých se vám při 
pracovním vyučování nesnilo. Najdete tu návody na 
mouchu z  gumy, vílí křídla a svítící opici, avšak jsou tu 
i  ryze praktické záležitosti jako zářící kabelka nebo 
superoblačná lampa. A  to je jenom začátek.  Tak šup pro 
součástky ;-)

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz
mailto:vaclav.ovcacik@tul.cz

