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Víte, že...? 

e-Publi fondy

Předchozích pár měsíců a pár čísel UNIKNI bylo fakt zmatených a trochu složitých. Postupně se 

vracíme do normálu, přestěhovali jsme sklad, vyházeli spoustu věcí a otevíráme. 

Co teda najdete v tomhle čísle? Jak publikovat díky e-Publi, informace o anglické četbě. A na druhé 

straně něco málo o tom, jak nám bourají knihovnu plus skvělou a zároveň děsivou knihu měsíce. 

Určitě se zastavte, těšíme se na vás! :)  

Chtěli byste také publikovat své práce, učebnice nebo 

knihy?  Tak můžete díky eTUL Publi. 

Angličtina - věčné téma. Učíme se ji od čtvrté třídy, a i tak máme pocit, že spíš neumíme, než umíme. 

Údajně na lepší angličtinu pomáhá četba.

fondy

Publikovat svou práci můžete ve dvou formátech - PDF nebo 

HTML 5 (interaktivní a placená možnost).

Víte, že u  nás si můžete půjčit zjednodušenou 

anglickou četbu? A  co víc - dokonce dvojjazyčné 

knihy - jedna stránka anglicky, druhá česky.

Z  učebnic se trénuje angličtina hůře, to ví každý. 

Tato zjednodušená četba beletrie je mnohem lepší 

a účinnější!

V případě volby formátu PDF zašlete soubor a titulní stranu 

na email: jana.ripova@tul.cz, přidejte k  tomu informaci 

o  způsobu zpřístupnění (zda chcete publikaci jen pro 

studenty či veřejně, zda chcete, aby byla publikace 

bezplatná či k prodeji). Můžete přidat i anotaci. 

V  případě volby formátu HTML 5 také kontaktujte slečnu 

Řípovou, nadále  budete spojeni  s  programátorem firmy, 

který s vámi bude publikaci průběžně konzultovat . 

Pro více informací navštivte: knihovna.tul.cz/vydavatelstvi. 

Všechny tyto knížky naleznete v  cizojazyčné části 

knihovny, a hledat můžete zde v  katalogu: 

knihovna-opac.tul.cz/authorities/616605.

https://knihovna.tul.cz/vydavatelstvi
https://knihovna-opac.tul.cz/authorities/616605
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otevřeno: hlavní knihovna 8.00–16.00

pobočka E2 9.00–12.00 na zavolání

služby

Kdo chytá v síti kniha měsíce

To nejhorší je za námi, hurá! Všechno se 

rozvolňuje, můžeme konečně ven a vy 

můžete k  nám do knihovny! Dlouho jsme 

fungovali přes výdejní okénko, teď je čas 

otevřít pořádně. Ale pozor! 

Určitě jste zaregistrovali za poslední rok obrovský boom okolo filmu V síti! Bodejť by ne, po letech 
se  konečně někdo zaměřil na tématiku, která se táhne léta a děsí všechny rodiče.

Rekonstrukce v knihovně

V  knížce Kdo chytá v  síti, která vyšla sou-

časně  s  filmem, zpovídá autorka a manželka 

režiséra Marika Pecháčková některé predátory, 

kteří byli ve filmu zachyceni a přistiženi. 

Tito predátoři se pod příslibem anonymity 

autorce a čtenářům svěřili, co je vede k  tomu, 

aby psali nezletilým, posílali jim nahé fotky nebo 

dávali nevhodné návrhy. 

Překvapivé screenshoty konverzací a ještě 

překvapivější zpovědi predátorů. Nemoci, 

vzrušení, trautama, hebelifie - to vše může vést 

predátory ke spáchání trestného činu. A  co je 

nejvíc překvapivé? Tito muži vědí, že nedělají nic 

správného a někteří se již léčí.

„Co je vlastně punk dneška? Třeba být 

offline... já nevím.“ (Petra Hůlková)

Naše hodnocení: 98%

Do suterénu, čili do relaxační zony nám pá-

nové přišli ničit zeď! Dělám si legraci, nic neni-

čí, naopak opravují. Ale zeď je opravdu 

rozvrtaná, dělají nám tu trubky, nej-

spíš s vodou. :D Takže do této části knihovny 

zatím nevstupujte prosím.

Od 18.5. do 18.9. budeme fungovat od 8 do 16 hodin, takže nás určitě  přijďte navštívit. 

Dodržujte též, prosím pokyny při vstupu a pokyny kolegů knihovníků, ať tu můžeme nadéle 

fungovat a být tu pro vás. Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu!

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

