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Knihovnická křížovka služby

Půlka prázdnin za námi, to to nějak utíká, že? Za chvíli to zase začne... OK, pardon, ještě vás 

nebudeme strašit, času je pořád dost. Jen jsme si to nemohli odpustit, znáte to. :D 

Každopádně toto číslo je také pořád odlehčené. Pro tentokrát je to osmisměrka, která nenese jen 

odborné názvy. Nadále máme zprávu, co se tu děje přes léto a neobvyklý slovník, kdybyste 

náhodou během srpna cestovali do jiných zemí, nebo dokonce galaxií, tak abyste se bez problému 

domluvili. :) 

UniverzitniKnihovnaTUL knihovnatul

Máme tu další luštění. Osmisměrka. Opět nic těžkého, opět bez tajenky, protože horko nepolevilo, 

tak se ani nám nechce zbytečně moc přemýšlet. :D 
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Hledat můžete jak knihovnické pojmy, tak ty, které můžete běžně potkávat ve škole, ale i  pojmy, 

které trochu připomínají prázdniny. Jsou hned vedle osmisměrky, takže žádné luštění na slepo. 

A nezapomínejte na naše sociální sítě, ať víme, jak se máte. :)  

https://www.facebook.com/UniverzitniKnihovnaTUL/
https://www.instagram.com/knihovnatul/


Našli jsme několik knih, které potřebují 

úpravu. Jak v digitální podobě, tak ve vizuální. 

Takže co teď  s  nimi? Re-katalogizace a pře-

lepování.

Ve více než stech jazykových portrétech kniha 

nabízí také strhující pouť napříč historií. Díky ní se 

dostanete až na'vijštinu z  filmu Avatar, ale také do 

Orwellovy dystopie 1984.
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otevřeno: hlavní knihovna 8.00–16.00

pobočka E2 9.00–12.00

Co se děje přes prázdniny? služby

Stopařův průvodce po galaxii jazyků kniha měsíce

Naše hodnocení: 70 %

Star Trek, Hra o  trůny... Baví vás nejen tyto seriály, ale i  "cizí" jazyky, které zaznívají v  ikonických 
filmech a seriálech? Tak  tohle je knížka přímo pro vás! 

Yens Wahlgren, odborník na umělé jazyky se 

jednoho dne rozhodl, že své moudrosti předá dál. 

Přes skřetí řeč, Valyrštinu, Mimonštinu od žlutých 

Mimoňů až po Šmoulí jazyk mapuje umělé řeči, se 

kterými se domluvíte ve fiktivních světěch. 

Stopařův průvodce se bude líbit jak všem nadšeným 

fanouškům, akademickým profesionálům skrze 

lingvistiku, ale také sficistickým nerdům a všem, 

kteří ocení zajímavosti jakéhokoliv jazyka.

Doufáme, že to tu poznáte, až dorazíte po prázdninách, protože se taky ještě může stát, že se někde 

kromě knih vymění i nějaký koberec nebo lino. Takže jak vidíte, určitě se tu nenudíme, pořád je tu 

co dělat. Ale to nemění nic na faktu, že už se na vás opět těšíme. :)

Jak jsme slibovali, do toho tu běháme s košťa-

ty, mopy a hadry. Všichni bosí, protože venku 

je tisíc stupňů, a všichni chceme na koupák. 

Přes prázdniny to vypadá, že se tu nic neděje. 

Opak je pravdou. Ačkoliv se nedějí žádné 

akce, protože necháváme své čtenáře 

odpočívat, my na odpočinek čas nemáme. :D  

Takže než začne další semestr, můžete se vydávat po 

cizích světech a jazycích, na kterých o  přednáškách 

úplně nenarazíte. 

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

