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Tentokrát to zkrátím - máme pro vás spoustu, spoustu novinek! :)
Takže rozhodně čtěte, pozorujte sociální sítě a těšíme se, až se k nám vrátíte, protože máme
konečně otevřeno! :)

Přesunutí pobočky z E2

služby
Tak a je to tu! Dlouho očekávaná rekonstrukce budov na
kampusu! No jo, ale kde teď najdete naši malou
pobočku E2?
Žádné strachy! Naši malou pobočku i s kolegou jsme
přesunuli. Najdete ji nyní na budově F2 - Husova
1290/75 - na naší prodejně TUL (prostory naproti
Menze).
Každopádně otevírací doba je omezená: každý všední
den máme otevřeno od 8.30 do 15.00. :)
Prozatím nevíme, jak dlouho budou rekonstrukce budov
trvat, proto nyní při objednávkách najdete pobočku E2
pojmenovanou jen jako „pobočka“. :)

K tomu máme další novinku, ale to jste si už jistě všimli - máme konečně otevřeno! Dokud
můžeme, zavřeli jsme okénko a čekáme tu na vás!
Každý všední den jsme tu pro vás od 8 do 15 hodin.
Do hlavní knihovny smí najednou 49 lidí, každý
čtenář si při příchodu vezme číslo a při odchodu ho
vrátí. Na pobočku smí najednou jen 2 lidé.
Dodržujte, prosím, opatření - rozestupy,
respirátory, dezinfekce a počet čtenářů. Všechny
novinky sledujte buď na našem webu, nebo na
sociálních sítích, jestli se náhodou opět něco
nezměnilo, ale my doufáme, že už tu zůstaneme co
nejdéle!
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Mezinárodní den proti dietám

akce

Od roku 1992 se 6. května slaví tento naprosto geniální
(až bych skoro řekla) svátek, který vznikl ve Velké Británii
díky Mary Evans Young a který upozorňuje na
přehnané, mnohdy až drastické diety.
Na tento den připadá také oslava ženy a její přirozené
krásy, a právě proto chtěla Mary poukázat na to, že
neexistuje žádný ideál krásy, na který se neustále
poukazuje v médiích.
Nikdo z nás není dokonalý, ale hubnout podle
nesmyslných diet není žádné řešení. Každý z nás by si
měl najít rovnováhu v jídle, nevyčítat si každé sousto,
naopak si ho užít a radši myslet na své zdraví a ne na
extrémní štíhlost!

Chlap kousl psa - Lidé v roce 2021

kniha měsíce

„Chceme-li o světě něco říci [...], musíme o světě něco vědět. A chceme-li něco vědět, musíme být
v kontaktu s reálnou vědou, která předkládá data i ví o provizornosti a hypotetičnosti svých teorií.“
Humorný název od autora Františka Koukolíka
je příslibem, že se v knize potkáte s jistou
dávkou humoru toho, který sám autor označuje
za „umírněnou legraci z běhu světa“ a toho,
„který vylepšuje lidské vztahy“.
Tato kniha je souborem padesáti drobných
zamyšlení inspirovaných různými esejemi
a články z významných světových časopisů.
Přístupnou formou zprostředkovává čtenáři
i obtížnější poznatky o lidském mozku,
o vzájemném vztahu mozku a mysli, vědomí
a též sebeuvědomění. Nadále zasazuje člověka
do celku evoluce přírody a evoluce kosmu,
takže zde čtenář najde krásné přemostění od
humanitních oborů až po přírodní vědy.
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