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PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
od 4. července do 4. září
máme otevřeno

HLAVNÍ KNIHOVNA

POBOČKA E2

8:00 - 1 6:00

1 2:00 - 1 5:00

POZOR, ZKRÁCENÁ OTEVÍRACÍ DOBA!

CO DĚLAJÍ KNIHOVNÍCI O PRÁZDNINÁCH?
Knihovníci mají dovolenou
Vpravo je mapa, kam všude pojedeme. Převedeno na
knihovníkodny je to: Česko-1 38, Itálie-25, Francie-1 5,
Španělsko-1 5, Švýcarsko-1 4, Rakousko-1 2, Norsko-7,
Švédsko-7, Polsko-5, Slovensko-5, Dánsko-2, Finsko-2,
Lichtenštejnsko-2 a Německo-2. Překvapivě letos nikdo
nejede do Řecka ani Turecka;).
Knihovníci mají kupu práce
V plánu máme revizi všeobecné knihovny
a cizojazyčných knihoven, na kterou se doopravdy
netěšíme. Je to cca 56 000 knih; strašná dřina, takže
posilování na ruce, a k tomu koukání do PC, takže
zkažený zrak:( Ovšem tyto radosti k naší práci patří.
U toho kompletně posuneme knihy v regálech a pěkně
je urovnáme, aby byly připravené na nový akademický
rok.

Jestli revizi stihneme, pak se pustíme navíc do čištění
knih, to je taky nekonečný příběh.

služby

fond

STROJ NA ČIŠTENÍ KNIH

Vidíte tu vrstvu prachu? To je kniha,
která byla loni utřená a teď vypadá
takto:(
Čili jsme pořídili do knihovny nového
pomocníka. Jmenuje se Pulvisina a je to
poloautomat určený pro očistu knih. Prý
je třikrát rychlejší než běžný
knihovník s prachovkou (to se ještě uvidí
:D).
Takže až budete v knihovně a uslyšíte
podezřelý hukot, pak bude jasné, že
odsávání jede na plný výkon, Pulvisina
pracuje a SBOHEM, KNIŽNÍ PRACHU.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU
Product design and
development

Principy a zásady
urbanistické kompozice

fond

Encyclopedia of color

Social factors and

science and technology

community well-being

Kybernetická kriminalita

Úvod do gerontologie

International business

Metal fatigue in
engineering

v příkladech
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