
Máme rádi své čtenáře. Děláte nám radost, že v  tak hojném počtu 

chodíte k nám do knihovny. Ale víte co? O prázdninách nám uděláte 

větší radost, když zůstanete doma! :-D  V  letním období totiž  

knihovna ožívá vnitřním životem údržby a dlouho odsouvané správy.

Ale pěkně popořádku… Největší akcí je pročesání volného výběru 

v prvním patře. Knihovna není archiv, tudíž knihy, které se nepůjčují, 

musí z kola ven, nebudou už zabírat místo k vaší i naší spokojenosti. 

Celkem jde o  5000 svazků, jež je třeba vybrat, najít, odlepit, změnit 

v katalogu a zařadit.

Další velkou věcí je práce na vnitřních informačních systémech. 

Nebylo by skvělé mít všechny bakalářky i diplomky konečně veřejně 

on-line přístupné na jednom místě? Děláme na tom a snad už v září 

budeme moci předvést výsledky. Jedním ze zádrhelů bylo například 4302 duplicit.

Další věc je přesouvání. Knihy v policích vypadají sice vznešeně ve své nehybnosti, ale neustále se 

posunují z  místa na místo, nové přicházejí a staré odcházejí. Mezitím jsou všechny kontrolovány, 

opravovány, přebalovány a z  některých prezenčních se stávají svazky absenční, je jich shodou 

okolností také 5000. Stejné se týká i časopisů. V našem skladu jich podobnou péči vyžaduje 4800.

Nesmíme ani zapomenout na náš projekt spolupráce  s  německými kolegy, z  něhož máme 

mimochodem databáze, bezdrátová sluchátka a interaktivní tabuli pro vaši práci i  oddych. Jeho 

cílem bylo připravit půdu pro vybudování mezinárodní platformy pro učení a na té se teď pracuje.
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Letní práce v knihovně fondy

Prázdninová otevírací doba služby

Díky za vyluštění osmisměrky, v srpnu zkuste knihovnickou křížovku. :-) Navíc se dozvíte, co dělají 

knihovníci během letošních prázdnin, a můžete se zamyslet nad knihou o  lenosti a novodobých 

závislostech. Zkrácená otevíračka knihovny a pobočky platí až do 16. září!

HLAVNÍ KNIHOVNA 8.00–16.00

POBOČKA E2 9.00–12.00

Nicméně, knihovníci se zabývají i na první pohled značně nezvyklými činnostmi. 1167 gramů, tedy 

358 kusů písemných prací z  Úvodu do inženýrství je třeba skartovat, 8 rostlinek a květin bylo 

potřeba za užití 55 litrů substrátu přesadit.  Takže o  prázdninách se tu rozhodně nenudíme 

a vlastně si ani nečteme ;-)
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otevřeno: hlavní knihovna 8.00–16.00 

pobočka E2 9.00–12.00

Knihovnická křížovka služby

Neodolatelné: vzestup návykových... kniha měsíce

Někdo, koho možná znáte, by řekl, že si nevážíte volného času, 
že neumíte správně nakládat se svým životem a že všeobecně 
trpíte leností a slabou vůlí. Ale pst, pojďte blíž, řeknu vám, co 
chcete slyšet. Vy za to nemůžete, je to celé spiknutí! ;-) 
Ale tentokrát doopravdy. Adam Alter vysvětluje ve své knize 
Neodolatelné, vzestup návykových technologií a byznys se 
závislostí, jak a proč se miliony lidí na celém světě chytili do 
stejné pasti jako vy. Nemusíte si nic vyčítat, protože tohle na vás 
ušili lidé, jejichž IQ je větší než medián hodinové mzdy v Česku. 
Armády behaviorálních psychologů v  žoldu nenasytných 
nadnárodních korporací denně vymýšlejí, jak přesvědčit mozky 
z  doby kamenné, že svět tam venku je až druhý v  pořadí po 
světě za obrazovkou. Hysterická dystopie? Možná. Přichází doba 
síťová. Naše hodnocení: 85%

Vyznáte se v knihovních termínech? Otestujte se a uvidíte. :-)

1.
1. nástroj pro vyhledávání ve fondu 

knihovny

2. oznámení o  překročení výpůjční 

lhůty v knihovně

3. krabice na vracení knih 

4. alfanumerické označení knihy

5. přístroj pro samostatné půjčování

6. v katalogu označení knihy určené 

pouze ke studiu v knihovně

7. zamluvení si aktuálně vypůjčené 

knihy

8. v katalogu označení knihy, kterou 

lze půjčit mimo prostor knihovny

9.  online systém  s  e-zdroji (např. 

ScienceDirect či ProQuest)

10. odborné vyhledávání informací

Správná odpověď zaslaná na mail knihovna@tul.cz bude odměněna školním pouzdrem. :-) Řešení  

křížovky i osmisměrky z předchozího měsíce zveřejníme v září.
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3.

4.

5.
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7.

8.

9.

10.

Jak je to možné? Už zase jste proseděli noc u kartiček, lajkovali příspěvky na sociální síti nebo 
jste si hráli s telefonem…
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