
UNIKNI TUL
Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

prosinec

2021

Vááááánoce, Vánoce přicházejí! Poslední UNIKNI tohoto roku... uteklo to víc, než jsme čekali. 

V tomto čísle najdete ohlédnutí za poslední akcí, upozornění na vánoční otevíracé dobu a taky 

zajímavou knihu měsíce. 

Přejeme vám všem klidný advent, odpočiňte si a my se na vás budeme těšit i v roce 2022. :) 

Minulý měsíc se na naší univerzitě uskutečnila  

konference Bibliotheca academica (a to jen díky 

nám). Bibliotheca Academica je každoročním 

největším setkáním vysokoškolských knihovníků 

v  ČR. Konferenci spolu  s  AKVŠ vždy organizuje 

jedna z členských vysokých škol této asociace.

Bibliotheca academica 

Hlavním tématem letošních přednášek

a workshopů bylo měnící se prostředí vysokých 

škol a způsobů, jak tyto změny mohou podpořit 

právě univerzitní knihovny. Covid těmto změnám 

ještě „přispěl“ - online výuky, digitalizace knih, e-

knihy, e-časopisy apod. 

Též důležitým tématem byla 

i  spolupráce  s  knihovnami  mimo  vysoké 

školy, například  s  Národní knihovnou, 

Národní technickou knihovnou atd. S  těmito 

knihovnami spolupracují vysokoškolské 

knihovny na různých projektech.

Samozřejmě jsme se snažili i  ozvláštnit 

konferenci zábavou, tudíž jsme vzali naše 

kolegy knihovníky třeba na výlety nebo do 

restaurací. 

No, už se moc těšíme na fotky, sledujte náš 

Facebook! :) 

akce

https://www.facebook.com/UniverzitniKnihovnaTUL
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otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.00

pobočka 8.00–12.00, 13.00-16.00

Luciferův efekt kniha měsíce

Naše hodnocení: 75%

Opravdu se mohou stát z průměrných, obyčejných lidí symboly zla? A jak rychle se to může vůbec 

stát? 
Třicet let zabral psychologovi Pfilipovi 

Zimbardovi tento výzkum. Autor 

podrobně zkoumá často mlhavou hranici 

mezi  dobrem  a  zlem na mnoha 

příkladech.

Od 20.12.  do  23.12. budeme mít otevřeno 

jen do  16.00, od  27.  do  31.  12.  bude 

zavřeno úplně!  

Blíží se Vánoce a prázdniny, ale je nám jasné, 

že po Vánocích se neúprosně blíží zkoušky. 

Proto budeme mít co nejvíc otevřeno - jen 

upraveně.

Vánoční otevírací doba služby

Co se týká pobočky, vydavatelství, prodejny 

skript a edičního střediska - tam bude 

zavřeno od 20.12. do 31.12. :)

Říká vám něco Stanfordský  vězeňský 

experiment? Ten musel být předčasně 

ukončen kvůli neočekávané krutosti 

dozorců a psychickému stavu všech 

účastníků.  Ukázalo se, že zdravý člověk, je-

li vystaven extrémním  podmínkám, tak 

může radikálně změnit své chování - 

k horšímu.

Zajímá vás víc? Tak doporučujeme! 

Vracet knihy můžete do biblioboxu i během 

uzavřené knihovny.  Budeme  se  na  vás  těšit 

po novém roce. :)
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