UNIKNI TUL

Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

červen
2019

Tak jak dopadly zkoušky? My věříme, že jste to všichni zvládli na jedničky, přece jste jedničky! Teď
už můžete v klidu plánovat prázniny, dovolené a ničím se nestresovat.
Jako každoročně bychom vám rádi řekli, že bude přes prázdniny jiná otevírací doba. Pak bychom
vám rádi připomněli burzu knih, která by vám mohla být teď ke konci roku užitečná. Nadále pozor
na predátory, nejsou nic moc. A na léto by se mohla hodit i trocha poezie pod slunečník. :)

Prázdninová otevírací doba

služby

Zkouškové končí, prázdniny se blíží. S tím přichází i tradiční
změna otevírací doby v knihovně od 17.6. - 20.9., jelikož
i knihovníci potřebují více volna. (LOL)

HLAVNÍ KNIHOVNA
POBOČKA E2

8.00 - 16.00
9.00 - 12.00

Knihy si můžete rezervovat, půjčovat i vracet úplně stejně.
Budeme tu pro vás i nadále, stejně tak biblioboxy a biblioskříň (budova P). Jen budeme my všichni knihovníci
provádět menší letní úklid, tak ať vás tu neděsíme s košťaty.
Ale! Po celé prázdniny můžete sledovat náš Facebook,
Instagram, kam nám můžete i vy, studenti a čtenáři, zasílat
vaše knižní zážitky z prázdnin.
UniverzitniKnihovnaTUL

Burza knih

knihovnatul

služby

Už jste dostudovali, získali jste svůj titul, nebo jen máte hodně učebnic, které víte, že už nevyužijete?
Vyzkoušejte burzu knih na našich webovkách!
Můžete zde prodávat i kupovat učebnice, knihy
nebo skripta, které sami již nevyužijete. Služba je
zcela bezplatná, komunikujete s ostatními studenty
přes e-mail.
Pro přidání nabídky je potřeba přihlášení do webu,
pak už jen vyplníte formulář s detaily, co chcete
prodat nebo koupit. Můžete si i procházet nabídky
ostatních.
https://knihovna.tul.cz/sluzby/burza-knih/

Pomoc s predátory

služby

Nevyžádané maily, parazitování na jménech,
práce nízké úrovně, minimální přínos pro
sdílení vědeckých poznatků- seznamte se, to
jsou predátorské časopisy.
Predátorské časopisy zneužívají myšlenku
otevřeného přístupu. Vznikají primárně proto,
aby vybíraly autorské publikační poplatky, ale
rozhodně nepodporují a nerozvíjí vědeckou
komunikaci.
Podle návodu na stránce Vím, kde publikuji
můžete zjistit, zda je vámi zvolený časopis seriózní a důvěryhodný, nebo si můžete ověřit
impakt faktor na Journal Citation Reports.
V případě dotazů, podezření na predátorské časopisy, nebo pokud se jen potřebujete poradit
ohledně predátorů, kontaktujte marta.zizienova@tul.cz nebo predator@tul.cz.

The sun and her ﬂowers

kniha měsíce

Poezie, ta už nikoho moc nebere... Nebo to tak není? A co Milk and Honey? Znáte snad někoho,
kdo by neznal tuto sbírku básní? Tak nejen tu, ale i pokračování už najdete u nás ve fondu!
Rupi Kaur, která dostala celý svět svou první
knihou moderní poezie Milk and Honey, se
vrací s pokračováním The sun and her ﬂowers.
Oproti předešlému, poněkud pochmurnějšímu
dílu, kde autorka hledá způsob, jak se vypořádat s bolestí, je tento druhý díl více optimistický.
Rupi zde popisuje cestu růstu a zahojení.
Oslava lásky, mateřství a ženství, rozdělená do
pěti kapitol. Ilustrovala je samotná Rupi Kaur.
Autorka se vrací k sobě samé, ke kořenům,
k domovu a všechny důležité priority nachází
v sobě samé.
Ať už jen chcete vědět, jak pokračuje první díl,
nebo máte rádi tento styl básní a myšlenek, rozhodně doporučujeme. Nejlépe se čte s vínem.
Naše hodnocení: 80 %
Základní informace
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