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Vánoční otevírací doba služby

Vánoce jsou za dveřmi. Strašně moc to utíká! Těšíte se? Pohádky, cukroví, bramborový salát, punč, 

svařené víno... ale hlavně konečně trocha volna! :D 

Vánoční jarmark, rešerše a Faktomluva - toť obsahem prosincového UNIKNI. A hlavně nezapomeňte 

na vánoční otevírací dobu, tu zde najdete taky. :)

Klidné svátky a šťastné vykročení do roku 2020 vám přejí všichni vaši knihovníci!

Vánoční jarmark akce

Vánoce jsou skoro tu. Už máte všechny vánoční dárky, nebo je sháníte až na Štědrý den na 

benzínce? :D Tento rok benzínku vynechte, máte šanci si nakoupit 12. prosince na našem 

jarmarku! 

Všechny výrobky jsou  s  láskou dělané, 

můžete tak podpořit lokální prodejce 

nebo šikovné studenty. 

A pokud už máte všechny dárky, nevadí. 

Přijďte se s námi třeba jen zahřát 

vánočním punčem. 

Hlavní budova

13.12. otevřeno 8.00 - 16.00

23. - 27.12. zavřeno

30. - 31.12. otevřeno 8.00 - 16.00

2.1. - 3.1. otevřeno 8.00 - 16.00

Pobočka E2  18. - 31.12. ZAVŘENO

Od osmé hodiny ranní do šesté hodiny 

večerní si budete moci v prostorách 

knihovny pořídit originální, ručně 

vyráběné dárky.  



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

- kromě vánoční otevírací doby

Rešerše služby

Faktomluva kniha měsíce

I  ti nejchytřejší lidé odpovídají tak špatně, že 
i  šimpanzi by měli lepší odpovědi. Jak je tohle 
možné? 

Naše hodnocení: 83%

Chcete najít všechno o něčem, o čem nic 

nevíte, nebo se dozvědět něco, co neumíte 

najít? Tak přesně od toho pro vás máme 

rešerše.

„Tato kniha je poslední bitvou v mém celoživotním poslání – v boji proti ničivé globální 
nevědomosti. V předchozích bitvách jsem se vyzbrojil rozsáhlými datovými soubory, chytrým 
softwarem, energickým stylem přednášek a švédským bajonetem. Nestačilo to. Doufám ale, že tato 
kniha svůj účel splní.“ Hans Rosling

Rešerše zpracováváme pro zaměstnance či doktorandy TUL zdarma. Studentům je sice 

neprovádíme, ale pomáháme jim naučit se základy rešeršní práce. V případě zájmu o rešerši či pro 

více informací navštivte stránky: www.is.gd/reserse.

Rešerše je nalezení zdrojů informací k nějaké 

otázce nebo problému, o kterém máte napsat 

pojednání nebo připravit referát, prezentaci či 

přednášku.

Shromáždění a prostudování vybrané litera-

tury je základním předpokladem k vytvo-

ření vaší odborné práce. (Výsledkem rešerše je 

soupis literatury na zadané téma.)

Může za to deset instinktů - nevědomých, ale 
předvídatelných myšlenkových zkreslení. Třeba 
naše negativní vnímání - my vnímáme svět jako 
hodně špatný, ale když se budeme soustředit na 
fakta, zjistíme, že svět je na tom lépe, než si 
myslíme, a stále se zlepšuje! A není to o tom, že 
chyby na světě nejsou, ale spíš o tom, že jako 
lidé neumíme vnímat fakta. 

Kniha s příběhy z autorova života je velmi 
poutavá a zásadní v boji s dnešní 
nevědomostí. 
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