
Respektujte, prosím, pokyny knihovníka, který vám 

bude knihy vydávat! Chceme předejít zbytečnému 

„otlapkávání“, a zároveň chceme, abyste byli spokojeni! 
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Výdejní okénko v nouzi služby

Netradičně nevzdělávací a nouzové UNIKNI je tu! Nechtěli jsme vás zahlcovat něčím extra 

důležitým - to si necháme, až bude situace lepší. 

Nicméně, nějaké informace podáváme a doporučení na knížku máme také, ať se doma 

nenudíte. :D  

Budeme se na vás těšit po nouzovém stavu! :)  

Tak tohle nikdo z nás opravdu nečekal! Knihovna (a nejen ta) 

je zavřena na neurčito! Nikdo nikam moc nemůžeme. Ale co 

studium? 

Pokud můžete, zakryjte si při vycházce ať už k nám, nebo na nákup čímkoliv ústa. Roušky 

jsou nedostatkové zboží, proto postačí šátek apod.

Nemějte obavy! Respektujeme karanténu a všechna 

nařízení, ale i tak si u nás můžete knihy půjčit! Jak? Přes 

výpůjční okénko!

Nezapomínejme však na e-knihy a e-materiály! Pro 

ty nemusíte nikam chodit, nic vracet. Půjčit si 

můžete všeho neomezeně a ještě zůstanete 

v pohodlí domova.

A kde tyto materiály hledat? Tak např. BOOKPORT, 

Portaro - katalog knihovny, DSpace, e-TUL Publi.

Knihy, které potřebujete, si OBJEDNEJTE! Od pondělí do 

pátku od 8 do 12 hodin si můžete své objednávky 

vyzvednout v tomto okénku. Nachází se nalevo od hlavního 

vchodu do budovy i se zvonkem - prosíme, zvoňte na nás. 

Seznam všech databází naleznete zde: 

knihovna.tul.cz/fondy/databaze a další odkazy 

jsou na webu UKN.

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ, A HLAVNĚ ŽÁDNOU 

PANIKU!

https://knihovna.tul.cz/fondy/databaze
https://www.bookport.cz/prehled/
https://knihovna-opac.tul.cz/#!/
https://dspace.tul.cz/
https://etul.publi.cz/
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ZAVŘENO DO ODVOLÁNÍ!!

Nezdary v knihovně služby

Slow living - radosti klidného života kniha měsíce

Být neustále na příjmu a v pohotovosti! Stihnout toho co nejvíc, nezastavovat a dohnat všechno, co 
už udělali jiní a já ne!

Říká vám to něco? Takto většina z nás žije. Jsme 

spoutáni sociálními médii, technikou a stresem.

Čím více se toho naučíme, čím více pracujeme, 

tím více toho chceme! Chceme být nejlepší, 

všechno navštívít a všechno mít. Přitom úplně 

zapomínáme odpočívat, užívat si daný 

okamžik.

Jsou dny, kdy se prostě nedaří, a to nikomu 

nic! Všechno vám padá z  rukou, nic 

nefunguje a nejde podle plánu. U nás se to 

děje taky!

Všimli jste si, když bylo otevřeno, té nové 

srandy v relaxační zoně ve stropě? Díra do 

nového světa! A další je dokonce v ředi-

telně! :D

A to není vše! Měli jsme v plánu pro vás 

udělat studijní boxy, kde by měl každý své 

soukromí. Ale jak víme, plány jsou od toho, 

aby nevycházely, takže bůhví. 

A to už vůbec nemluvíme o celorepublikové karanténě, která nám zrušila všechny akce, co 

měly být během minulého měsíce března. Taky ten virus nemohl přijít o měsíc později?! :D 

Spousta z nás si nedokáže představit svět bez 

sociálních sítí nebo bez připojení k internetu. 

Kde bychom sdíleli, že jsme byli na Bali? Bez 

sdílení to bude zbytečné, nikdo nám to totiž 

nebude moct závidět! 

Tento mimořádný stav v zemi je ideální doba 

zpomalit. Země se nám to snaží říct - spěcháme. 

Zařaďmě zpátečku, vezměme si knížku, čaj, 

zapalme si svíčku a užívejme si to, že nemusíme 

nic.
Naše hodnocení: 70%
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