
Hned první týden v  říjnu probíhá v  knihovnách po celé České republice již 22. ročník celostátní 

akce zaměřené na podporu knih, knihoven a čtenářství Týden knihoven. Tématem letošního roku je 

lokální historie. Většina knihoven nabízí během tohoto období nové služby, pořádá pro své čtenáře 

i  nečtenáře zábavné a vzdělávací pořady vč. zajímavých autorských čtení, umožňuje netradiční 

prohlídky atd. Nabídka bývá velmi bohatá.

Univerzitní knihovna TUL tentokrát nic 

takového nenabízí. Naším cílem je ulehčit 

vám život. Proto v  tomto týdnu můžete 

přijít do knihovny:

KVŮLI SNÍDANI

KVŮLI AMNESTII

KVŮLI VYČIŠTĚNÍ KNIH

Každý den od osmé hodiny ranní bude na 

vás u  gaučíků čekat snídaně. Káva, čaj, 

koláčky či pečivo. Zde bude platit, že kdo 

dřív přijde, ten dřív snídá. :)

Amnestie je už tradicí, takže všichni víte, 

že budeme odpouštět pokuty. Naše 

(maličkatá) ztráta bude vaším ziskem. :-)

A  ve všeobecné knihovně najdete čističku 

knih, ne ženu, ale přístroj, ve kterém si 

jednoduše vypulírujete své knížky od 

všeho toho prachu, co se na ně nalepil za 

dobu, co studujete na TUL.

Oblíbené divadelní představení bude...  

někdy... v prosinci.
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Týden knihoven akce

Hurá! Je tu opět tradiční celostátní Týden knihoven včetně tolik očekávané amnestie a oblíbené 

snídaně v knihovně. Těšíte se na fotky všech těch dobrot na Facebooku? Nebo spíš na odpuštění 

pokut? Navíc se v  tomto čísle UNIKNI můžete seznámit  s  užitečnými doplňky do prohlížeče 

a  zapřemýšlet nad tím, jestli je lepší jet se podívat na památky, kterým hrozí zánik, i  když tím 

přispějete  k jejich možnému zničení, nebo o nich raději ani nevědět.
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Pluginy pro získávání plných textů služby

Místa, která musíte navštívit... kniha měsíce

Název přesně vystihuje podstatu jejího poselství. Uvnitř najdete 
představení těch nejzajímavějších míst na zemi, ať už se jedná 
o památky přírodní, budovy, krajiny a prostředí, nebo člověkem 
vytvořené artefakty. Některé jsou na bíledni, jiné vás možná 
překvapí, neboť kvůli nim nemusíte daleko. 
Je smutným paradoxem, že člověk zde vystupuje jak v  roli 
tvůrce, tak i ničitele těchto malých divů. Nezáleží na tom, jestli je 
poškozuje záměrně, nebo nepřímo v  důsledku jiných svých 
činností, vždy postupuje rychle. Proto naléhavý apel v  názvu 
knihy. 
Samozřejmě, v knize můžete listovat jako v průvodci zajímavými 
tipy na dovolenou, a myslíme, že nebude zklamání, byť jsou 
uvedené destinace zpravidla pro odvážnější a zkušenější turisty. 
Nicméně publikace v  sobě navíc ukrývá nostalgický podtón, 
jakýsi stesk po věcech, které se teprve ztratí a nutí nás tím 
k zamyšlení, co můžeme my udělat pro jejich záchranu.

Naše hodnocení: 85%

Potřebujete odborný článek? Hledáte a hledáte a nic? Prý zhruba čtvrtina ze všech vědeckých 

článků je na internetu k dispozici zdarma, ale najít ten správný v mnoha repozitářích a v úložištích 

není častokrát vůbec jednoduché. 

Na Twitteru si vědci pomáhají, využívají pro přístup hashtag #icanhazpdf. Ovšem to vyžaduje čekat.

V efektivním přístupu k plným textům ale nejlépe pomáhají pluginy nainstalované do prohlížeče. 

Tyto pluginy dokáží najít požadovaná PDFka velmi rychle. 

Nejznámějším z  těchto zásuvných modulů je Unpaywall, který vyhledává odborné texty vydané 

v  režimu open access, čili volně dostupné pro kohokoliv. K  němu doporučujeme pro usnadnění 

přístupu k předplaceným databázím ještě plugin Kopernio. Tento zásuvný modul po jednorázovém 

zadání Vašich univerzitních přístupových údajů najde i ty články, na které máte nárok díky platbám 

univerzity. Další variantou je požádat o plný text přímo autora, v čemž pomáhá plugin Open Access 

Button.  

Všechny tyto doplňky existují pro Mozillu Firefox a Chrome a jsou samozřejmě zdarma. O  Edge 

bohužel nemáme zprávy. :)

Místa, která musíte navštívit, než navždy zmizí. Přesně tak se jmenuje jedna z těch méně tradičních knížek, 
které rovněž máme u nás ve fondu.
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