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Je tu březen a s ním i celostátní knihovnická kampaň Březen měsíc čtenářů. Užijte si ji. :D

Samoobslužné půjčování a vracení

služby

V univerzitní knihovně v budově H je hned vedle
skeneru a regálů s časopisy k dispozici selfcheck přístroj na samoobslužné půjčování a vracení knih.
Už jste objevili jeho kouzlo?
Postup při půjčování je velmi jednoduchý - přiložit
průkazku, zadat na dotykové obrazovce PIN, přiložit
knihu a odejít.
Postup při vracení je dokonce ještě jednodušší přiložit knihu, přečíst si na monitoru, že kniha je
vrácena, a odejít. Není nic lehčího. :)

V zajetí geogra e

kniha měsíce

Schválně, jaký byste řekli, že asi tak bude nejdůležitější školní předmět pro budoucí diplomaty? No
přece zeměpis! Chcete znát osud světa? Rozumět silám, které z některých národů dělají velmoci a
z jiných jejich vazaly? Pak nejdříve ze všeho neobracejte oči k nebi, ale k zemi!
Tamti budou stále válčit s těmihle, tihle
zase budou stále spojenci, oni budou
bohatí a oni chudí, a tihle zase dávají
sliby, kterým nikdy nebudou moci dostát.
Některé věci se ve světové politice prostě
nikdy nemohou změnit, i kdyby čert na
koze jezdil.
Proč? Nejsou to gurky, kdo určuje
pravidla, ale šachovnice. Konkrétně ji
tvoří řeky, roviny, pohoří a ostrovy - věci
v lidském horizontu neměnné. Další se
mění: pouště, pobřeží, zdroje pitné vody
a oblasti úrodné půdy. Tady je místo jako
stvořené pro obchodní cestu, támhle se
dá pěstovat obilí a tady se snadno
zbudují silné pevnosti.
Geogra e je rastrem, který z nepřehledné mezinárodní situace dělá taktické cvičení. Krajina je
klíčem k pochopení historie i budoucnosti lidí, kteří na ní žijí. Knihu V zajetí geogra e od Tima
Marshalla by si proto určitě přečetl i Machiavelli. Není to vždycky líbezné povídání, bez všeho
národnostního a ideologického patosu, avšak taková bývá skutečnost málokdy.
Naše hodnocení: 90%
Základní informace

Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 Liberec
e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549
web https://knihovna.tul.cz/; katalog https://knihovna-opac.tul.cz/
otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30
pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

