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Okénko paní ředitelky díky

Minulý měsíc byl extrémně šílený! Zavřít, otevřít, zavřít, udělat výpůjční okénko, otevřít, zavřít, vyřídit 

denně přes 150 objednávek, otevřít okénko - ne vážně se tu nenudíme! :D 

Uvidíme, co přinese listopad, nicméně my pro vás máme zkušební přístup, zdigitalizované 

nejpůjčovanější knihy, názor na Čechy a to nejlepší - vzkaz od milované paní ředitelky Jitky! 

Když jsem si plánovala sepsat toto okénko, netušila jsem, jak 

těžké je se do něho vejít. Podle původního plánu, poděkovat 

všem jmenovitě za konkrétní činy, by nyní muselo vyjít alespoň 

dvojčíslo. Teď sedím doma na home office. Jsem nastydlá a čelím 

nejrůznějším doporučením a otázkám: „No a nemáš náhodou 

ten covid?“.

Od začátku do konce listopadu pro vás máme zkušební přístup do databáze Perlego. 

Zkušební přístup Perlego fondy

Jsem moc ráda, že v  knihovně pracuje tým lidí, na které se 

mohu spolehnout a mohu si dovolit v případě nouze zůstat na 

home office a pracovat z domu. Jsou úžasní a letos již podruhé 

dokazují svou flexibilitu. 

Za to, že můžeme být online - schůzovat, učit se, konzultovat - 

patří velký dík všem pracovníkům Oddělení informačních 

systémů. A nic by nemohlo fungovat bez podpory našeho vedení 

TUL - pana prorektora pro informatiku a samozřejmě pana 

rektora. Přeji nám všem, abychom se co nejdříve dostali opět 

do stavu, který považujeme za normální. :)

Perlego chce zpřístupnit vzdělání všem. Studenti pro 

studenty vytvořili digitální knihovnu a je to super! Tisíce 

knih v angličtině jak ke studiu, tak beletrie pro volný čas

a taky integrované nástroje usnadňující studium, jako 

třeba zvýraznění vašich poznámek.

Ovšem počet přístupů je omezen!Na uvedeném odkaze 

najdete, jak postupovat  (bez registrace je možné pouze 

prohlížet nabídku titulů): http://bit.ly/TULperlego.

https://docs.google.com/document/d/1x0q8orzrJagUva_pqQOHrC02JLVxi_t2vYYNJGo6a6w/edit
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výpůjční okénka: hlavní knihovna 8.00–14.00

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-15.00

Zdigitalizovaní oblíbenci služby

Pro Čechy je nebe nízko e-kniha měsíce

Naše hodnocení: 70%

Proč u  nás najdeme tak málo vyvěšených českých vlajek? Proč se jako Češi podceňujeme, a tím 

pádem hrajeme pod své možnosti? Proč se často chováme jako poddaní a černí pasažéři své 

země, a ne jako její páni?

Černí pasažéři - ti, kteří akorát moc kritizují a nic 

moc nedělají. Nedůvěra v  sebe sama, skepse, 

vymlouvání se na dějiny - resp. na komunismus

a mnoho dalších -  s  tím vším se dá pracovat

a autor nám zde dává dobrý návod, jak na to. 

Uznávaný český ekonom a bývalý  viceguvernér 

ČNB Mojmír Hampl nás v  dobrém i  špatném 

konfrontuje s našimi typickými vlastnostmi, mýty 

a předsudky, které o  sobě jako Češi máme,

a navrhuje, jak se z těchto stereotypů vymanit.

Každý začátek semestru je stejný - po oblíbencích 

se zapráší během jednoho dne a nám se stále 

množí rezervace a dotazy na knihy, které jsou již 

bohužel rozpůjčované.

Některé knihy z těchto oblíbených knih máme 

naštěstí i v elektronické podobě. Přístupné jsou 

ale jen v síti LIANE a najdete je klasicky v našem 

katalogu (https://knihovna-opac.tul.cz/#!/). 

Přehled některých oblíbenců najdete na našem 

webu zde na odkaze. Pokud byste si nevěděli 

rady, jak se ke knihám dostat, neváhejte se na 

nás obrátit, respektive na paní Schusterovou 

na: pavlina.schusterova@tul.cz. :) 

Začít si věřit, trochu se „odzátkovat“ a odbrzdit. 

Prostě rozletět se výše. Protože nebe není 

nízko, je vysoko. A nemá žádný strop.

Najdete zde na BOOKPORTu. :) 
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