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Všechny služby pro čtenáře služby

Tak, a léto je definitivně u konce. To tu budou za chvíli Vánoce, co? Ale dobře, nebudeme předbíhat. 

Je tu začátek semestru, na který jsme se určitě všichni těšili. A co je u nás nového? 

Jsme po rekonstrukci a teď už se jen těšíme na Vás, naše studenty.

Je tu nový školní rok, nový semestr, a jistě i spousta nových 

studentů. Nejen pro ně zde máme shrnutí některých 

základních služeb knihovny, které by mohly být užitečné. 

V knihovně se jako student TUL zaregistrujete zdarma. Sta-

čí k nám přijít s ISIC kartičkou a podepsat přihlášku. 

Všechny další potřebné informace naleznete na 

knihovna.tul.cz/sluzby a nebo na našich sociálních 

sítích. 

Pokud jste externí čtenář, platí se za průkazku symbolických 

25,- a budeme potřebovat váš průkaz totožnosti. 

Půjčovat i  vracet knihy můžete buďto u  všech pultů, 

případně u selfchecku (samoobslužný systém).

Vracení knih je možné i  přes biblioboxy. Jeden je umístěn 

ve studentském klubu na pobočce E2, druhý na kolejích 

Harcov, blok C. Knihu, kterou chcete vrátit, vložíte dovnitř, 

my už se postaráme o zbytek.  
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Jako největší novinkou je, že všechny platby mohou 

být provedeny kartou na hlavní budově knihovny! 

Takže už při pokutách nebudete muset vybírat 

drobné, stačí si pípnout! :D

Naše knihovna není jen na budově H, ale i na E2. Zde máme 

menší pobočku, abychom byli studentům nablízku. 

Obsloužíme vás tu stejně, jako na hlavní pobočce, pouze 

v menších prostorách.

Nově máme na budově P zařízenou biblioskříň, ve 

které najdete až na 140 titulů. Můžete si je přímo na 

místě půjčit a vrátit. V tomto případě ale musíte mít 

platnou registraci čtenáře a nemít dluhy.

V  tomto čísle najdete shrnuté všechny služby, něco málo o  BOOKPORTu a knížku, která vám 

pomůže mít vše u ... 

https://knihovna.tul.cz/sluzby
https://www.facebook.com/UniverzitniKnihovnaTUL/
https://www.instagram.com/knihovnatul/


Knihy v  papírové verzi jsou nejlepší, o  tom 

žádná. Co když zrovna dočtete knihu, chcete číst 

něco dalšího, ale nemáte nic u sebe? BOOKPORT 

je tím správným řešením přímo pro vás.

BOOKPORT je bezplatně dostupný pro všechny 

zaměstnance a studenty TUL. Přístup je 

jednoduchý - stačí se přihlásit přes Shibboleth. 

Návod naleznete i (zde) na našem webu. 

Základní informace Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 Liberec 

e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549 

web https://knihovna.tul.cz/; katalog https://knihovna-opac.tul.cz/ 

otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

BOOKPORT fondy

Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le kniha měsíce

Naše hodnocení: 95%

V  dnešní době hrůzných zrůd a zrůdných hrůz je občas potřeba některé věci tolik neřešit. 
Pomlouvá vás soused? Neměli jste den, protože někdo je lepší než vy? Mějte to všechno u pr**le!

Mark Manson ve své knize otevřeně nabádá 

k tomu, že přehnané „pozitivní myšlení“ je k ničemu. 

Řídí se heslem: „S*át na pozitivitu!“ A nebudeme si 

nic nalhávat, asi mu tento přístup vychází, jinak 

bychom nedrželi v ruce jeho knihu. 

Nikdo samozřejmě nechce říct, abychom si hodili 

nohy na stůl a nestarali se o  nic. Ale jak Manson 

popisuje: netrápit se věcmi, které změnit 

nemůžeme. Citron v cukr nepřeměníš. 

Manson radí, abychom přijali i  svá omezení a slabší 

stránky. Nevyhýbat se jim, ale začít jim čelit! V  tu 

chvíli objevíme kuráž a jistotu, po které tak toužíme.

Tuto knihu bych rozhodně doporučila všem jako 

povinnou četbu! :D Naučme se žít se svými chybami, 

a budeme žít lépe!

BOOKPORT je elektronická knihovna, ke které 

lze přistoupit ze všech možných zařízení. Nenaj-

dete zde jenom učebnice a studijní materiály, ale 

i  beletrii, poezi a skoro vše, nač si vzpomenete. 

Navíc aplikace funguje i  offline, takže můžete 

číst i bez internetu, např. ve vlaku. 

Vyzkoušejte přístup zde. :)
www.bookport.cz

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz
https://www.bookport.cz/prehled/
https://knihovna.tul.cz/novinky/105/detail/

