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Březen - měsíc čtenáře akce

A  zas tu máme březen, blížící se jaro, odcházející dvacetistupňové mrazy a snad přicházející 

dvacetistupňová tepla. Obvykle se v  březnu scházíme u  snídaní a podobných akcí, ale jak to je 

tenhle rok? 

Dále se dočtete o mini shrnutí minulého roku a nakonec jsme pro vás opět vybrali skvělou knihu 

měsíce, která vám pomůže mít se ještě lépe. 

Doba toho otravného viru stále pokračuje, ale to 

nezastaví naši oblíbenou akci! Březen měsíc čtenáře se 

uskuteční, ačkoliv tento rok z okénka. Jak? 

Taky jsme naplánovali žádanou amnestii! Od 15.3. do 

19.3. vám odpustíme všechny dluhy, které se vám 

mohly nastřádat během těchto složitějších dnů. Jediná 

podmínka je, abyste se zastavili u našeho výpůjčního 

okénka, třeba si něco půjčit nebo vrátit! :) 

Rádi bychom dodrželi i  tradici o  vyhlášení 

nejlepšího čtenáře roku, tak ani tento rok 

nezůstaneme pozadu! Sledujte naše webovky

a veškeré sociální sítě a dozvíte se, kdo ze 

studentů i zaměstnanců je ten nejlepší.

Se společnou snídaní  s  vámi si budeme muset 

počkat asi ještě do října na Týden knihoven. 

Prozatím se nasnídáme bohužel bez vás, ale 

chápejte - knihovníci jsou věčně hladoví. :D

Během celého měsíce máte možnost půjčit si 

prezenční knihy! Ty běžně nepůjčujeme, ale vzhledem

k  situaci si stačí najít v  katalogu, jakou prezenční knihu 

chcete,  informovat nás o  tom (buď na email: 

knihovna@tul.cz nebo na náš knihovní Facebook 

@UniverzitniKnihovnaTUL) a objednat. No a pak si 

můžete knihu užívat celý měsíc! 

https://www.facebook.com/UniverzitniKnihovnaTUL
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Rok 2020 v kostce fondy

Život je příliš krátký na to, aby... kniha měsíce

Naše hodnocení: 75%

Život je příliš krátký na to, abychom se hodnotili negativně, abychom následovali davy, abychom 

propadali pesimismu, abychom si života neužívali, abychom jím šli sami…

Každý z  nás v  sobě určitě někdy vede dialogy

s  vnitřními postavami, které nám buď brání 

naplňovat naše sny, nebo nás naopak podporují. 

Tyto postavy jsou ozvěnami hlasů z  minulosti, 

nejčastěji rodičů a rodiny. Pokud se naučíme je 

rozpoznat, jednoduššeji a rychleji začneme svůj 

život nejen žít naplno, ale víc si ho užívat a být 

oporou svým blízkým.

Autor této knihy Alain Samson absolvoval 

Authentic Happiness Coaching Program a víc 

než 20 let se věnuje popularizaci témat, která 

pomáhají zlepšovat lidem jejich život.

„Ať je vaše situace jakákoli, jste lidská bytost, 

právě prožívající úsek svého života.“

Během roku 2020 v minulém roce vyletěly 

statistiky využívání databází až do nebes. 

Přístup je zajišťován převážně 

prostřednictvím projektu CzechELib.

Jako příklad uvádíme nejvíce využívanou 

ScienceDirect - databázi článků 

z odborných časopisů. V této databázi je 

k  dispozici až 25  % bibliografických 

informací a plných textů z oborů techniky, 

přírodních, společenských věd a medicíny.

Všechny přístupné databáze - které a jak 

jste nejvíc používali, najdete buď tady

v grafu, nebo na našem webu:

knihovna.tul.cz/podpora-vedy/databaze
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