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Knihovnická křížovka služby

Prázdniny jsou tu, není to skvělé? Ne, že bychom to jako knihovníci nějak pociťovali, upřímně vám 

to volno závidíme. :D Ale pořád tu jsme pro vás, jen ve zkrácené době. Hlavní knihovna je otevřena 

od 8 do 16 hodin a na pobočce E2 od 9 do 12 hodin. 

Tentokrát pro vás máme křížovku, ať se nám v horku nerozpustí mozky. Nadále něco málo o tom, 

jaká je legrace  s  technikou, a nakonec stručně o  tom, jak málo stačí, abychom nepotřebovali 

planetu B. :) 

1. Měsíčník vycházející v univerzitní 

knihovně.

2. Repozirář pro archivaci 

dokumentů.

3. Znáte příjmení naší paní ředitelky?

4. Jak se jmenuje objednaný 

průzkum literatury?

5. Jak se jmenuje přístroj pro 

samovracení a samopůjčování?

6. Služba, která slouží k nákupu knih.

7. V rámci jaké akce odpouštíme 

dluhy a pokuty?

8. Kam můžete vrátit knihy, když ne 

do knihovny?

9. Analytický nástroj v databázích 

UKN.

10. Pod jakou univerzitu spadáme? 
(zkratka) 

Jelikož jsou prázdniny, nikdo asi nechce přemýšlet, nebo číst články o  tom, kde se můžete učit, 

proto jsme vám, zase po delší době, připravili křížovku na odpočinek. Nějaké knihovnické pojmy 

tam asi najdete, ale nic těžkého a nic, co byste neznali. 

A co je na tom to nejjednodušší- byli jsme líní vymýšlet tajenku, tak je bez ní. Aspoň je křížovka 

taková rozsáhlejší. :D 

Tak se dobře bavte a pořád se nám můžete ozývat a označovat nás na našich sociálních sítích. :) 

UniverzitniKnihovnaTUL knihovnatul

https://www.facebook.com/UniverzitniKnihovnaTUL/
https://www.instagram.com/knihovnatul/


Očekávali jsme, že si na e-shopu budete moct 

koupit hrnečky, batohy, brýle a další 

předměty  s  vizuálem TUL, ale když už jsme 

vše nafotili a chtěli vám vše představit, web 

řekl NE!   

Dobře, možná trochu dramatizuji. Knížka vás určitě 

dokáže překvapit, šokovat, ale dokážete se u  ní 

i  zasmát. Rozhodně v  ní ale naleznete tipy, jak snížit 

dopady na naší planetu. Je lepší kupovat místní jablka 

(od farmářů) než avokádo, které muselo letět přes celou 

zeměkouli. Také je lepší chodit pěšky, pokud je to 

možné, a omezit jízdu autem, pomůžete tím nejen 

planetě, ale i svému zdraví. :) 

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 8.00–16.00

pobočka E2 9.00–12.00

Boj s e-shopem služby

There is no planet B kniha měsíce

Naše hodnocení: 90 %

Zero waste, veganství, třídení odpadu, ekologie. Že by to všechno byla jenom módní vlna? Nebo si 
jen začínáme uvědomovat, že žádná zadní vrátka na jinou planetu nemáme? 

Mike Berners-Lee popisuje, co vše děláme špatně, a že 

se nevyhnutelně přibližujeme katastrofě. Antibiotika, 

výfukové plyny, kácení palem, vyvražďování zvířat jen 

proto, že se cítíme nadřazeni. 

Jak bude Země vypadat za 11 let, je jen na nás. My, jako 

jediní tvorové na planetě, jsme schopni to ovlivnit. 

Času na změnu nám moc nezbývá, a proto rozhodně 

doporučujeme There is no planet B, pro začátek .

Doufáme, že do začátku semestru už nám bude e-shop běhat normálně. Kolegyně už si z  nervů 

okusuje nehty, a možná i tužky! Držte nám palce...

Ujíždí nám košík, takže když do něj něco dáte, 

vyhodí vám všechno zboží ven. Nadále proto 

alespoň skenujeme skripta z  prodejny, 

abychom je v případě úspěchu nahráli.

Skutečně, je to tak! Máme e-shop! Nebo 

aspoň bychom ho měli mít... A o to se s vámi 

chceme podělit, jak nás několikrát vytrolil 

náš stávkující web.   

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz
https://shop.tul.cz/

