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Krásný nový rok za všechny knihovníky!

Vánoce jsou za námi, nový rok před námi. Dali jste si tenhle rok nějaká předsevzetí, nebo raději 

ne? :D A jste pořádně odpočatí, nebo byste také brali ještě tak 14 dnů volna? :D Ale i tak vám 

přejeme šťastné vykročení do nového roku, ať jste všichni šťastní a spokojení. 

A co víte, třeba vám ke štěstí pomůže naše prodejna skript, oceněné práce v DSpace a nebo knížka 

měsíce, u které se minimálně dobře pobavíte! :) 

A zase ten DSpace! My ho jen tak nenecháme, 

protože ho máme rádi, a je spousta důvodu, 

proč.

Oceněné práce v DSpace služby

Víte, že zde naleznete i oceněné práce? Spadají 

pod to ty nejlepší bakalářky a diplomky, které 

byly od roku 2009 napsané na TUL. Dělené je vše 

podle fakult a podle druhu ocenění. 

Tak mrkněte na: https://dspace.tul.cz/handle/

15240/152921, a třeba najdete i svou práci. :) 

https://dspace.tul.cz/handle/15240/152921
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Prodejna skript a e-shop služby

Hroši žerou trpaslíky kniha měsíce

Hoaxy, fake news, klamavá reklama a spousta 
dalších bulšitů - to vše na náš utočí odevšad! 
Sociální sítě, maily, zprávy tvářící se vážně, 
dokonce se už bojím otevřít lednici!

Naše hodnocení: 95%

„Pokud dosud neexistuje přimeřeně dramatický snímek velké události, určitě ho někdo vytvoří.“ 
Přijde vám to jako pravda, nebo jako lež?

Víte, že máme prodejnu skrip a e-shop? Tak jestli ne, tak teď bychom vám obojí rádi představili!

Zažili jste určitě to, že jste si k nám šli půjčit 

skripta, a všechny svazky byly půjčené. Pokud 

víte, že se z téhle knížky budete učit pořád, 

můžete si jí koupit právě na prodejně skript. 

Na prodejně na vás bude čekat naše Katka 

Grulišová a ta vám ráda se vším poradí.

A nejen to! Skripta, ale i merch TUL si můžete 

objednat na našem e-shopu. Vše si pak 

můžete vyzvednout buď na samotné 

prodejně, a nebo na hlavní budově knihovny.

Prodejnu naleznete na Studentské ulici, kde 

je i samotná TUL, je to budova F2, za sklem, 

na kterém je napsáno „služby pro studenty“. 

Co se e-shopu týče, tak můžete navštívit 

stránky shop.tul.cz.

Skutečnost dnešního světa začíná být poněkud 
zkreslená, falše je víc a víc a pro nás se stává 
výzvou tyto dvě věci od sebe rozlišit. Žralok, 
který skáče na helikoptéru, kuřecí hlava mezi 
nugetkami, zavařená mrtvá manželka... kde je 
pravda?!

Přesně o tom je tato kniha, ve které se vám Alex 
Boese snaží poukázat, jak nalézt vlastní cestu 
v  prostředí, kde se už zcela rozmazala hranice 
mezi pravdou a fikcí. Mimochodem - rozhodně 
se hodně nasmějete!
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