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Užili jste si prázdniny naplno? My doufáme, že ano, protože začátek semestru a podzim se již 

nezadržitelně blíží! Všude dýně, listí, jééé... Ale abychom vás ještě předtím potešili, máme pro vás 

informaci o nejoblíbenější akci roku - Noci vědců. Nadále dobrou zprávu pro vaše i naše pohodlí

a nakonec výbornou knihu o tzv. rychlé modě, ze které bychom se měli poučit. 

Více podrobných informací naleznete na www.nocvedcu.cz nebo na Facebooku Noci vědců. 

„Kolik času zbývá? Záleží na úhlu pohledu. Čas můžeme a nemusíme měřit. Vybízí ale k nekonečné 

fantazii a otevírá dobrodružný svět. Odhalme společně tajemství relativity, nesmrtelnosti, stárnutí 

nebo vývoje. Přijďte včas a poznejte čas nejen jako fyzikální veličinu.“ (oficiální text Noci vědců)

Noc vědců 2021 akce

Každý rok se otevírá přes 100 míst v České republice, abychom se všichni mohli podívat do míst, 

kam se běžně „obyčejní smrtelnící“ nedostanou. V rámci Noci vědců nechávají ti nejšikovnější 

pracovnící nahlédnout do zákoutí univerzit, knihoven, výzkumných ústavů, dokonce

i planetárií a v Liberci do tolik chválené a oblíbené IQLANDIE.

Jak již bylo naznačeno v úvodním textu, letošním tématem pro Noc vědců bude čas. Přijďte se

i letos podívat a třeba se dozvědět něco nového. Kdy? V pátek 24.9.2021! Jako každoročně je akce 

na všech místech republiky zcela zdarma! TUL se zúčastní též, a to včetně nás, takže se na vás 

budeme moc těšit! 

https://www.nocvedcu.cz/
https://www.facebook.com/nocvedcu/


Vzpomínáte na to, když jste u nás mohli 

nejen studovat, ale i relaxovat na 

gaučících? My ještě jo, ale už je to nějaký 

ten pátek.
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otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

Znovuotevření všech prostor služby

Slow fashion kniha měsíce

Naše hodnocení: 89%

Nakupujete každý měsíc ve Fóru nové oblečení a měníte svůj šatník podle nejnovější módy, nebo 

navštívíte sekáče a máte radši neutrální oblečení klidně i na pár let? Pokud patříte spíše do první 

skupiny, tak tato kniha je právě pro vás!

Joanna Glogaza, mladá blogerka se v této knize 

zaměřila na jeden z problémů dnešní doby, tzv. fast 

fashion (nekvalitní oblečení ze špatných podmínek, 

které je průhledné po jednom vyprání). 

Právě sama autorka se rozhodla jít směrem slow 

fashion a se čtenáři sdílí, co během této cesty zjistila 

- kde koupit slow fashion, jak poznat kvalitnější látky 

apod. Tato kniha je vhodná pro všechny, kteří mají 

pocit, že mají příliš mnoho oblečení a zároveň si 

ráno nedokážou vybrat, co na sebe. Nechcete 

podléhat  tlaku spotřebního oblečení a chcete snížit 

svou ekologickou stopu? Tak čtěte! 

Ne nadarmo mi moji rodiče vždy říkali,  že nejsme 

tak bohatí, abychom si kupovali levné věci! :) 

Kvůli covidí situaci jsme museli oblíbenou 

relaxační zónu uzavřít, abychom se tam 

zbytečně neshlukovali a nepředávali si 

bacily. Do 17.9. budeme mít ještě 

prázdninový provoz, ovšem od 20.9. už 

jedeme do 18.30, tudíž otevíráme tichou 

studovnu a s ní již zmíněnou a oblíbenou 

relaxační zónu. Takže sbalte kafe, knihu, 

notebook a přijďte se s přáteli připravit na 

začátek semestru na gaučíky!  

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

