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Co se děje za zavřenými dveřmi? služby

K dnešnímu dni vychází druhé karanténní vydání našeho UNIKNI. Už se těšíme, až tohle všechno 

pomine a uvidíme se všichni u nás v knihovně třeba na nějaké další snídani. 

Doufáme, že se máte skvěle, nic moc vás netrápí a že všechno zvládáte. :) 

Nikde nikdo, všude prázdno, pusto a ticho. Jen občas tu 

proběhne stůl. Dobře, proběhne tu knihovník se stolem. Ale 

cože, proč? 

My víme, víme - odevzdání bakalářky! A kde ji vytisknout, nebo jak ji odevzdat, když zbytečně 

nechcete a nemusíte do budovy? Odpověď je snadná!

Ediční a bakalářky služby

UniverzitniKnihovnaTUL

Ediční středisko je v  provozu každý den od 7 do 

15 hodin a dámy vám tam vytisknou, co je potřeba! 

Vezměte dokumenty na flashku a nebo je pošlete na 

edicni@tul.cz. Jen prosíme, dodržujte opatření 

i zde, ať nám tu holky vydrží.

knihovnatul

Ačkoliv se to nezdá, pořádně jsme se obuli do práce. 

Nahrnuli jsme se do skladu a jedeme o 106 (jasně, že jen po 

dvojících a na střídačku, dodržujeme odstup)! Starý nábytek, 

všechno co nikdo k  ničemu nevyužívá, poničené stoly 

z placu, vyřazování knih - a to nejsme u konce seznamu!

Normálně bychom tyto práce měli na letní prázdniny, ale my 

doufáme, že v  létě bude vše již v naprostém pořádku a bu-

deme se moci věnovat vám, a ne vyřazování stolů. :)

A kam teda s bakalářkou? Do našeho VÝPŮJČNÍHO 

OKÉNKA každý den od 8 do 15! Hlavně si tento 

způsob odevzdání domluvte  s  vedoucím bakalářky, 

ať s tím počítá. A je to! 

Nezapomeňte sledovat všechny novinky a dění i  na 

našich sociálních sítích. :)

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


Základní informace

#ROUŠKYSTULKOU služby

DigiDetox kniha měsíce

O  TULácké roušky  s  nanofiltrem se strhnul 

obrovský zájem. Ještě aby ne, nanofiltr je 

hotový zázrak. Nanozázrak. Bohužel nebylo 

možné tyto roušky obstarat celé republice.

Je mi naprosto jasné, že v této době s omezeným vycházením jsme všichni víc a víc v digitálním 

světě. Ráno otevřeme oči a projíždíme timeline. Ale co s tím?

Když byly ještě hloupé telefony, na internet se 

dalo dostat jen z  PC a lidi se seznamovali 

osobně, nebyla digitální závislost tak velká. Ale 

od doby, co jsou telefony pomalu chytřejší než 

lidi, je naše závislost mnohem horší. Přiznejme 

si, co ráno uděláme první? Otevřeme sociální 

sítě. 

Ale co s tím, když nás to štve? Matěj Krejčí radí, 

jak na digitální minimalismus. Proč vůbec? 

Protože: „Lidé nemají problém  s  telefonem, 

ale bez něj.“ 

E-shop pro zakoupení filtrů: www.rouskylidem.cz a stránka, na které najdete všechny dotazy či 

odkazy, zní: www.rouskystulkou.org. Hodně štěstí nám všem! 

Tato kniha je ideální návod k  tomu, jak omezit 

svou závislost na telefonu a na sociálních 

sítích. Je to totiž stejně závažná závislost, jako 

třeba patologické hráčství, a přiznejme si, že to 

bychom řešili. 
Naše hodnocení: 84 %

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/ 

omezený provoz: 8.00–15.00

pobočka E2 - omezený provoz: 8.00-12.00

Ovšem díky výzvě #rouskystulkou se 

dokázala TUL spojit s výrobci filtrů OBROKOV. 

Dohromady nyní tvoří nanozázraky pro 

všechny! Spolu  s  firmou ADLER dokázali 

spustit distribuci přes e-shop!  

Tyto filtry si může objednat každý a vložit si je 

do ušitých roušek z  bavlny. Díky nanozázraku 

se zvýší účinnost roušky.

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz
https://www.rouskylidem.cz/
https://www.rouskystulkou.org/
https://www.rouskystulkou.org/

