
Po roce je tu náš nejoblíbenější měsíc - březen měsíc čtenářů. I  letos je plný různorodých aktivit 

v knihovnách, s knihovníky a knihami. V  rámci  kampaně Bookstart zaměřené na dětské čtenáře 

pořádá mnoho českých knihoven akce pro děti. U nás si budete moci zavzpomínat na dětský kurz 

angličtiny, dobře se nasnídat (máte rádi chleba ve vajíčku?), zamyslet se nad filmovými hláškami, 

zkusit identifikovat knihovníky na dětských fotkách a pobavit se při divadelní hře. Taky ušetříte na 

pokutách (ano, amnestie bude:). A jestli jste u nás nikdy nebyli a přijdete poprvé, dostanete dárek. 

UNIKNI TUL
Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

březen

2018

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart/projekt-s-knizkou-do-zivota-bookstart


Základní informace Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 Liberec 

e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549 

web http://knihovna.tul.cz/; katalog http://knihovna-opac.tul.cz/ 

otevřeno: hlavní knihovna 8:00–18:30 

pobočka E2 9:00–16:00 (pauza 12:00–13:00)

Mikrovlnky služby

Lidé lži: psychologie lidského zla kniha měsíce

Pokud nechodíte do menzy, ale 
 nosíte si do školy jídlo a radši ho 
máte teplé, stavte se v univerzitní 
knihovně. V hlavní knihovně 
i v pobočce jsou pro Vás k využití 
mikrovlnky.

Mikrovlnka v budově H: 
knihovna, u gaučíků, k dispozici 
8:00–18:30

Mikrovlnka v budově E2: 
studentský klub, pobočka knihovny, 
k dispozici 9:00–16:00

Nádobí a příbory si, prosíme, noste 
vlastní. 

„Domnívám se, že je velmi nepravděpodobné, že se člověk jen tak prochází po ulici a jednoho dne 
na něho zpoza keře skočí ďábel a už ho nepustí.“ ... „Toto je nebezpečná kniha. Napsal jsem ji, 
protože věřím, že je potřebná. Věřím, že její konečný efekt bude uzdravující.“

Zlo jde  s  lidmi od jejich počátku. Úvahy o  něm se objevují v  mytologii 
i  filozofii, historii i  společenských vědách. Je základní úlohou každé 
společnosti, aby byla spravedlivá – zamezila šíření zla, je základním 
úkolem každého člověka, aby nebyl zlý.

Co ale je zlo? Je to choroba? Útok metafyzické bytosti? Výsledek 
svobodné vůle člověka? Evolučně-biologický imperativ? Nebo snad jde 
o nevyhnutelnou vadu příliš komplexních sociálních společností? Dnešní 
doba snadného šíření informací a pádivého vědecko-technického 
pokroku vyžaduje více než kterákoliv jiná postavit se k takovým úvahám 
čelem. Dnes má lidstvo schopnost měnit svět, dokáže ale změnit i samo 
sebe?

M. Scott Peck přinesl ve své knize několik případových studií lidského zla 
a zla páchaného na lidech. Tyto dva pojmy spolu souvisí úžeji, než se na 
první pohled může zdát, neboť lidé nejsou zlí, zlými se stávají.

Naše hodnocení: 90%
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