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Závěrečné práce kompletně dostupné fondy

Zvládli jste dobře zkouškové období? Doufáme, že ano a že máte sílu na další přednášky a cvičení. 

Připomínáme, že do půlky února běží zkušební přístup do INSPECu (http://search. ebscohost.com). 

V  tomto čísle se zmiňujeme o  bakalářkách a diplomkách v  repozitáři, chlubíme se loňskými 

statistikami a máme i jednu předběžnou informaci pro čtenáře, kteří chodí na budovu P.

Do univerzitního repozitáře (viz 

https://dspace.tul.cz) se podařilo 

doplnit bakalářské, diplomové 

a  disertační práce, a to už od 

nejstarších, tedy od roku 1956. 

K dispozici jsou samozřejmě i plné 

texty, volně a pro všechny. Ještě 

probíhá úprava dat, ale změny 

budou jen minimální.

Statistická data pro univerzitní knihovnu dopadla dobře a navíc využití pobočky E2 neustále roste. 

Jsme tomu velmi rádi a za Vaši přízeň děkujeme!

Pokud tedy potřebujete jakoukoliv 

diplomku, bakalářku či disertaci, 

hledejte v DSpace. :)

Statistiky roku 2018 služby

https://search.ebscohost.com
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Biblioskříň v budově P služby

English is not easy! kniha měsíce

Proč neobvyklé? Inu, to je totiž tak. Jestliže vám název 
výše zmíněné učebnice nejenom mluví z  duše, ale 
dokonce jej můžete podpořit vlastními zkušenostmi, 
možná jste vizuální učící typ. Možná pro vás dlouhé 
texty, příklady a tabulky nejsou to pravé. A  dost 
možná, že vám jediný obrázek řekne víc, než hromady 
a hromady slov. 

Naše hodnocení: 95%

V  suterénu budovy P, čili od hlavního 

vchodu směrem doprava a následně po 

schodech dolů, přibyl nový modrý kus 

nábytku. Jedná se o  LibCabinet neboli 

biblioskříň. Do ní bude (nebo už možná 

je) umístěno cca 200 knih z  univerzitní 

knihovny, které se hodí studentům 

pedagogické fakulty. 

Myslíte si, že angličtina patří mezi ty jednodušší jazyky? Ha! Taková naivita. Hodně štěstí 
u zkoušky :-D English is not easy! To je pravda i název jedné neobvyklé knížky.

A  teď ta zajímavá část. :) Registrovaní 

čtenáři naší knihovny si budou moci 

knihy z  biblioskříně půjčovat a také do 

ní vracet. Těšíme se na úspěšný provoz, 

a když budete chtít, aby v  biblioskříni 

byly nějaké konkrétní knihy, tak pište 

na knihovna@tul.cz.

V  takovém případě je English is not easy! právě to 
pravé. Místo obšírného vysvětlování ošidných 
gramatických jevů autorka se stylem sobě vlastním, 
nezřídka provokativním, často legračním, avšak vždy 
neotřelým, kreslí obrázky. Jeden každý přesně 
vystihuje určitou mluvnickou složitost anglického 
jazyka. A některé z nich si budete bezpochyby dlouho 
pamatovat. Stará moudrost praví: Kolik jazyků znáš, 
tolik kreditů dostaneš. Další říká: tonoucí student 
i  knížky čte. Takže to jsou hned dva pádné důvody, 
proč English is not easy! vyzkoušet. Při nejhorším se 
alespoň dobře pobavíte :-D
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