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Všechny služby (nejen) pro nováčky služby

Nový semestr, noví studenti a každou chvíli nová opatření. Tento rok je opravdu šílený a chaotický, 

ale společně to zvládneme! My jsme opět i v okénkovém režimu, abyste nás mohli navštvit i když 

nebudete chtít dovnitř. :) 

Pro bližší a aktuální informace sledujte naše webovky (knihovna.tul.cz) nebo Facebook. 

Je tu nový školní rok, nový semestr, a jistě i spousta nových 

studentů. Nejen pro ně tu máme shrnutí některých 

základních služeb knihovny, které by mohly být užitečné.

V knihovně se jako student TUL registrujete zdarma. Stačí

k nám přijít s ISIC kartičkou a podepsat přihlášku.

Půjčovat i  vracet knihy můžete buďto u  všech pultů, 

případně u selfchecku (samoobslužný systém). 

Pokud jste externí čtenář, platí se za průkazku, kterou od 

nás dostanete, symbolických 25,- a budeme potřebovat 

předložit váš průkaz totožnosti.

Dále máme v budově P zaparkovanou biblioskříň, 

ve které najdete až na 140 knih. Můžete si je přímo 

na místě půjčit i  vrátit. V  tomto případě ale musíte 

mít platnou registraci čtenáře a nemít dluhy.

Jo, a už u nás v UKN můžete platit kartou! :D :)

Naše knihovna není jen na budově H, ale i  na E2. Zde 

máme menší pobočku. Obsloužíme vás tu stejně, jako na 

hlavní pobočce, pouze v menších prostorách.

Všechny další potřebné informace naleznete na 

knihovna.tul.cz/sluzby a nebo na našich sociálních 

sítích.

Vracení knih je možné i  přes biblioboxy. Jeden je umístěn 

ve studentském klubu na budově E2, druhý na kolejích 

Harcov, blok C a třetí přímo před hlavní budovou UKN. 

Knihu, kterou chcete vrátit, jen vložíte dovnitř a je to!

UniverzitníKnihovnaTUL

Když už jsme u  E2, tak v  budově F2 máme prodejnu, kde 

koupíte nejen skripta, ale i merch TUL!
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otevřeno (i přes výpůjční okénko) : hlavní knihovna 8.00–16.00

pobočka E2 -(i výpůjční okénko) : 9.00–12.00, 13.00-15.00

Amnestie z okýnka akce

V obklíčení idiotů kniha měsíce

Naše hodnocení: 80,5%

Máte někdy pocit, že vůbec nechápete chování a reakce lidí kolem vás? Jak je možné, 

že s některými se dá snadno dohodnout, zatímco jiní jsou už od pohledu potížisti?

Thomas Erikson popisuje ve svém 

bestselleru čtyři základní typy chování. 

Právě tyto typy ovlivňují způsob 

komunikace a vnímání lidí navzájem. 

Jeden člověk je více vnímavý, druhý zase 

méně chápavý.

Typy Červení, Žlutí, Modří a Zelení. 

S humorem a nadhledem se dočtete,  jak 

jednotlivé typy rozpoznat a díky tomu 

pak se všemi bezproblémově jednat

a komunikovat.

Jak víte, každý rok u nás v rámci Týdne knihoven 

pořádáme akce. Letos nám ale pandemie 

opravdu nepřeje, nicméně my si pro vás nechali 

vždycky žádanou amnestii!

Takže pokud vás občas někdo ve vašem 

okolí štve, ale chcete s  tím pracovat, tak 

tohle je kniha přímo pro vás! 

Věříme totiž tomu, že právě tato situace mohla 

někomu z  vás přinést dluhy. A  právě díky amne-

stii žádné mít nemusíte - během týdne od 5.10. 

do 9.10. se u  nás zastave (buď k  výpůjčnímu 

okénku, nebo normálně dovnitř, záleží na nových 

rozhodnutích, sledujme web) si půjčit nebo vrátit, 

a všechny dluhy vám odpustíme.

Opět fungujeme i v okénkovém režimu, pokud 

nechcete do vniřních prostor UKN. Okénko 

i  vnitřní prostory ve všední dny od 8 do 16 

hodin.
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