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První pomoc pro doktorandy - shrnutí služby

Před rokem jsme obepisovali doktorandy, pro které jsme na rok 2020 měli připravené semináře a sezení 

na témata, která si sami odhlasovali. Pandemie nám některá setkání ztížila, přesunula do online světa,

a jedno dokonce zrušila úplně. Myslím si, že i tak jsme to zvládli dobře. A co jsme tedy měli za sezení? 

Celý projekt uzavíráme tak, že doktorandům 

posíláme shrnující maily a také speciální 

krabičku s informacemi do kapsy (KPZ). 

Rešerše, psaní článků a publikování, 

predátorské časopisy a jak je poznat, výuka 

dospělých, orientace na TUL a jako poslední 

duševní vlastnictví. 

Jasné, jasné. Je teprve začátek prosince a my už 

prudíme s koncem roku. Ale pochopte mě, jako autorka jsem to 

psala už v listopadu! :D

Tento rok byl vážně poměrně náročnější než předchozí. 

Pamatuji si, jak jsem tu právě před rokem psala o nadcházejícím 

Vánočním jarmarku v  prostorách naší UKN, který bohužel tento 

rok nezvládneme.

Teď už mi jen zbývá vám za sebe a všechny knihovníky popřát 

hezké svátky, šťastné vykročení do nového roku a doufejme, 

že už se v roce 2021 sejdeme i offline. Dávejte na sebe pozor, 

buďte štastní a hlavně zdraví! :)            

                         

Jo, a od 21.12. až do nového roku máme úplně zavřeno! 

Pokud by další doktorandy zajímal tento 

projekt, najdou ho na odkaze: https://

knihovna.tul.cz/o-nas/projekty/prvni-

pomoc-pro-doktorandy. 

Přesunuli jsme ho aspoň do online prostředí! Své oblíbené 

prodejce budete moci najít přímo zde na Facebookové události: 

https://is.gd/jarmark, díky které si od nich můžete aspoň něco 

objednat, a i  tak je v  této těžší době podpoříte a pomůžete jim, 

aby měli štědré Vánoce. :)

https://knihovna.tul.cz/o-nas/projekty/prvni-pomoc-pro-doktorandy
https://www.facebook.com/events/1712533705574931/
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výpůjční okénka: hlavní knihovna 8.00–14.00

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-15.00

Od 21.12. 2020 do 4.1. 2021 MÁ KNIHOVNA I POBOČKA ZAVŘENO!

Základní informace

Jak jsme zvládli Noc vědců online? akce

Druhá derivace touhy kniha měsíce

Autor Tomáš Sedláček se ohlíží za událostmi 

nabitým desetiletím. Jedná se o  jednu 

z  nejdelších a nejsouvislejších sérií úvah 

v  českém teritoriu, která ukazuje autorovu 

pestrost myšlenek, široký rozhled a sečtělost, 

hravost a smysl pro humor.

Naše hodnocení: 83%

Jo, tak to byl nelehký úkol. Jak zvládnout 

téma Člověk a robot v univerzitní knihovně? 

Ale jako byste nás neznali...

„Člověk duše - vnější. Úvahy nad (ne)končícími otázkami.“ 

Sestrojili jsme tři prototypy robotů, a ti nám 

potom (s občasným zaváháním :D ) ťapali po 

knihovně. Další z  nás je natočila a video 

mohlo do světa. K  tomu jsme vytvořili kvíz 

Člověk, nebo robot?, kde mohli návštěvníci 

odpovídat dle svého uvážení, a nakonec jsme 

to uzavřeli tím, že jsme si všichni sedli 

k  mikrofonu a na pár minut jsme sami ze 

sebe (aspoň podle hlasů) udělali roboty. 

Velmi jednoduše a vtipně ekonomem psaná 

kniha plná filozofických otázek, které jsou 

řešeny selským rozumem. Jedna z  nejlepších 

ekonomických knih doporučovaná pro všechny, 

kteří si chtějí prohloubit všeobecný přehled 

o ekonomice.

Jak v  celospolečenské situaci najít tu vlastní, 

správnou cestu, která bude v  souladu  s  naší duší 

a s něčím, co nás všechny převyšuje a co bychom 

měli poslouchat víc než zákony ekonomiky? 

Takže nakonec jsme to asi zvládli celkem obstojně, nicméně budeme radši, když se příští rok 

zadaří a sejdeme se offline. :D :) 

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

