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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 - 2. ČÁST - TEAMBUILDING

akce

Během čtyř dní budeme utužovat kolektiv a samozřejmě taky pracovat.
Detaily:

čtyři dny (ČT - NE), Kokořínsko (přímo pod hradem Kokořín, GPS 50°26'1 8.40"N;1 4°34'49.87"E),
tam a zpět veřejnou dopravou (autobusy a vlaky), společné vaření (čočka s vejcem, těstoviny

se salámem, topinky ...).

Program:

- Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 201 7-2020
- Příprava struktury modulu „Informační kompetence“ (SN-CZ2020)
- Tvorba modulu „Informační kompetence“ (SN-CZ2020)
- Příprava na workshop „Open Access“ (SN-CZ2020)
- geocaching, týmové hry a úkoly, exkurze
Jak vidíte, velká část
programu je věnována
našemu dvouletému
příhraničnímu projektu

Prostor učení - knihovnická
informační platforma .

fondy

ČASOPISY NAŠÍ UNIVERZITY

Spolupracujeme se dvěma vědeckými recenzovanými časopisy, které vychází na TUL - E+M
Ekonomie a Management a ACC Journal; z toho ten první je indexovaný v prestižních
databázích Web of Science, Scopus aj.
Oblastmi zájmu časopisu E+M Ekonomie a Management jsou ekonomie, podniková
ekonomika, finance, management, informační management a marketing & obchod; ACC
Journal se zaměřuje na přírodní vědy a techniku, ekonomii a společenské vědy.

Článkům z těchto dvou časopisů přidělujeme identifikátory DOI, takže jsou jednoduše
citovatelné i dohledatelné na webu. A plné texty už od roku 201 4 zpřístupňujeme
v univerzitním repozitáři DSpace (http://dspace.tul.cz), kde si je může kdokoliv bez omezení
číst.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU

fond

Tabulky a diagramy pro
termodynamiku

Fundamentals of spun
yarn technology

Esau´s tears

Measuring happiness

Dějiny uměleckého
spolku Metznerbund

Access VBA

Umění pomáhat

NMR data interpretation
explained

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.

