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Jsme v rekonstrukci akce

Tak a je tu zase září. Kde jsou ty dva měsíce prázdnin? Snad jste všichni odpočatí, nabití energií 

z dovolených a připravení na nový rok a nový semestr. My už jsme na vás skoro nachystaní, jen 

nám tu ještě pobíhá pár dělníků, kteří pomáhají s rekonstrukcí. 

V  září se můžete těšit na Noc vědců. Dále bychom vám rádi připomněli, jak si k nám objednat 

knihu, která vám tu chybí, a nakonec vás seznámíme s kocourem Bobem. 

Jak jsme vás již informovali prostřednictvím sociálních 

sítí, od konce srpna probíhá v knihovně rekonstrukce.

Jako každý rok se na různých místech České republiky koná Noc vědců. Letos tato akce nese téma 

"Šetrně k planetě", což je skvělé vzhledem k tomu, jak příroda potřebuje naši pomoc.

Noc vědců akce

Během této události se na noc otevřou brány vě-

deckých institucí a univerzit pro věřejnost. Rodiny se 

mohou vzdělávat, bavit se, hrát si, zkoušet a po-

znávat zajímavosti ze světa.

Noc bude probíhat 27.9. od 17:00 - 24:00. Navštívit 

můžete nejen naši knihovnu, ale i celou TUL.

První šlo na řadu spodní patro, tedy tichá studovna a re-

laxační zóna. Bylo potřeba vynést všechny regály a knihy, 

aby (v  rekonstrukci nepřekážely). To jsme se teprve 

nadřeli! Ale výsledek stojí za to! Snad se vám bude nový 

koberec líbit. 

A co horní patro? Ve dnech od 2. - 13. září budeme mít 

zavřeno, protože  zde dojde na výměnu lina. Nicméně 

pobočka E2 pro vás bude otevřena po celou tuto dobu, 

a tam na vás budeme čekat. 

Omlouváme se za ztížené podmínky a budeme se na 

vás opět těšit po rekonstrukci, a již bez překážek. :)

Celý program Noci vědců naleznete na webových 

stránkách: https://nocvedcu.cz/program-a-mista/

https://nocvedcu.cz/program-a-mista/


Vyšel nový román, u kterého chcete relaxovat po 

škole? Nebo nová učebnice pedagogiky, která by 

se vám hodila? A my ani jednu z nich nemáme? 

Využijte naši službu akvizice!

Akvizice je činnost knihovny, která průběžně či na 

požádání doplňuje knihovní fond. Nejčastěji se 

doplňuje nákupem dokumentů, ale třeba i da-

rem. Knihy se mění i v případě, kdy jsou zastaralé 

a opotřebované.

Jestliže budete mít zájem o  nějakou knihu,  

kterou ve fondu nemáme, obraťte se na paní 

Haščákovou na e-mail: nada.hascakova@tul.cz, 

nebo přejděte na odkaz formuláře a vyplňte vaše 

požadavky.
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otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

Akvizice služby

A Street Cat Named Bob kniha měsíce

Naše hodnocení: 85%

Máte rádi kočky? Já upřímně moc ne. :D Ovšem tuhle kočičku bych si domů klidně vzala. Která 
normální kočka by vám pomohla vystupovat s kytarou?

James Bowen býval bezdomovcem, který si 

přivydělával pouličním hraním na kytaru. Díky 

sociální pracovnici si našel bydlení a shodou 

okolností i nejlepšího přítele.

Jednoho dne, když už byl u svého nového bytu, 

potkal u  dveří kocoura. James se nejdřív snažil 

najít a zkontaktovat majitele. Nenašel, a tak na 

sebe přilnuli, že už nepřipadalo v  úvahu, aby 

kocour hledal jiný domov. 

Pro Jamese se stal Bob nejlepším a nepostrada-

telným přítelem. Navzájem se o sebe starají, Bob 

dělá Jamesovi parťáka na koncertech  s  kytarou, 

dokonce mu pomohl ze závislosti na drogách.

Toto je knížka o  pravém přatelství se zjištěním, 

že i v reálném životě existuje happy end. 
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