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Teplo je tu, my máme konečně otevřeno, i když trochu omezeně. Složitější semestr se blíží ke konci,
prázdniny jsou za dveřmi a třeba už se konečně podíváme ven!
A tenhle měsíc pro vás máme dva přístupy - jeden nastálo, jeden zkušební! Nadále se chceme jen
pochlubit a nakonec zase jedna pikantní kniha měsíce, která za to fakt stojí!

Grammarly Edu

fondy

Určitě si pamatujete, jak jsme měli zkušební přístup do
Grammarly Edu. Tak pozor! Teď ho máme nastálo!
Grammarly Edu je nástroj pro kontrolu anglicky psaných
textů, který sleduje a opravuje gramatiku, pravopis,
výběr slov, čitelnost textu, styl psaní a dokonce
i detekuje plagiátorství!
Grammarly Edu poskytuje stejnou funkcionalitu jako
Grammarly Premium. Jediná služba, kterou nemůžete
ve verzi Edu využít, je pomoc experta (expert writing
service).
Návod, jak se do databáze dostanete, naleznete na naší
webové stránce:
https://knihovna.tul.cz/sluzby/grammarly-edu. :)

BMČ zpětně v kostce

akce
Ano ano, víme, že už je červen a že bychom
spíš měli strašit s koncem akademického
roku a tak, ale nám to nedalo! Musíme se
vám pochlubit, jak letos dopadl BMČ!
I přestože jsme měli otevřené jen výdejní
okénko, tak jsme odpustili poměrně dost
pokut a hlavně vypůjčili 32 prezenčních
knih!
Tak teď už nám nezbývá, než jen doufat, že
se na další knihovní akci snad sejdeme
osobně! :)

fondy

knihovna-opac.tul.cz

https://proquest.com/pq1business

PŘÍSTUPY ZDE:

ProQuest One Business

Uprdelismus

kniha měsíce

„Životně důležitá schopnost mít u prd*le vše, co není podstatné, tj. téměř vše, co dnešní společnost
za podstatné považuje.“
Autor Jan Menděl přečetl a potkal spoustu
různých příruček pro štěstí, které by vám měly
obrátit život k lepšímu. Nakonec se ovšem vydal
jinou cestou - mít všechno u prd*le.
„Mít věci u prd*le neznamená, že se na všechno
vykašlete. Znamená to pouze, že změníte svůj
úhel pohledu a celý svůj postoj k věci.“

zdroj fotky: Instagram Jana Menděla: @honza_mendel

Základní informace

Autor s lehkostí tvrdí, že se lidé bojí přijmout
tuto cestu, protože si myslí, že se z nich stanou
špatní lidé. „Up*delista“ není člověk, který má je
nezodpovědný, naopak vše bere stále
zodpovědně a svědomitě, ovšem netváří se
u toho, jako by zachraňoval planetu. Žije svůj
život s lehkostí, humorem, nebere sám sebe
příliš vážně a nezatěžuje svůj mozek věcmi,
kterými se zatěžuje většina společnosti. A o tom
to je!
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