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Doufáme, že zápočty a zkoušky běží dobře a vše stíháte a dáváte napoprvé. Než si začnete užívat
prázdnin, nezapomeňte povracet výpůjčky nebo si je aspoň včas prodloužit. A jestli toužíte po tom
přečíst si o prázdninách nějakou pěknou knihu, teď je nejlepší čas si projít wishlist a vše si půjčit. :)

Prodlužování výpůjček

služby
Prodlužovat své výpůjčky můžete kdykoliv na
Internetu ve svém kontě čtenáře. Na webové
adrese https://knihovna-opac.tul.cz stačí kliknout
v pravém horním rohu na „přihlásit se“, uvést číslo
průkazky do knihovny (např. U012345) a PIN (čtyři
čísla, kterými potvrzujete výpůjčku v knihovně).
Pak v kontu čtenáře najdete aktuálně půjčené
knihy, časopisy aj. a můžete je zde jedním kliknutím
prodloužit.
Také nám můžete zavolat na čísla 485 352 559
resp. 485 352 549 a samozřejmě jsme i na mailu
(knihovna@tul.cz). Ale zde reagujeme pouze
během pracovní doby. :-)
Neplaťte zbytečně pokuty za překročení výpůjční
doby, vždyť prodlužování je tak jednoduché. :D

Vracení výpůjček - hlavní areál a Harcov
Nejpohodlnější variantou vracení knih v hlavním areálu
univerzity je červený bibliobox ve Studentském klubu.
Najdete ho v budově E2 (čili vchod naproti mateřské školce,
přízemí, Studentský klub, před pobočkou knihovny). Do
biblioboxu stačí knihy vložit a máte hotovo. Druhou možnou
variantou je vrátit výpůjčky u knihovníka na pobočce E2
během její otevírací doby (9.00–12.00, 13.00–16.00).
A pokud jste na kolejích, tak na Harcově je třetí možnost –
také bibliobox, a to v bloku C vedle recepce (takový
pruhovaný). Opět stačí knihy vložit.
Nemusíte tedy tahat literaturu až do hlavní knihovny na
budovu H. Svoz z hlavního areálu i z Harcova zajišťujeme my.

služby

Německé knihy zdarma

fondy

Co si přečíst o prázdninách něco třeba
od Nietzscheho nebo Karla Maye
v originále, tedy v němčině? Že jejich
knihy v němčině nemáte? To neva. :-)
Stačí kontaktovat naši knihovnici paní
Zdenku Vyšohlídovou na mailové adrese
zdenka.vysohlidova@tul.cz a ona pro
Vás knihy objedná a také Vám je půjčí. To
vše zdarma ve spolupráci s knihovnami
Technické univerzity Chemnitz a Vysoké
školy Zittau/Görlitz a díky projektu
Prostor učení - knihovnická informační
platforma realizovaného v rámci
programu SN-CZ2020.

Sedmý smysl: návod na přežití v době sítí

kniha měsíce

Nejdřív to byla pšenice, rýže a kukuřice, kolo s pluhem. Lovci přestali lovit, sběrači sbírat a usadili
se. Pak přišlo písmo a peníze, poprvé mohli lidé sdílet plody své činnosti a společnost poznala
dělbu práce. Potom parní stroj usnadnil získávání surovin, uhlí naplnilo kamna a pitná voda
přehrady. Rolníci odložili hrábě a vešli do továren. Následně se objevil počítač. První univerzální
stroj radikálně změnil tvář vědy a techniky. Internet, pravý div moderního světa, umožnil vznik
kyberprostoru a informace se poprvé oddělila od hmoty.
A nyní přicházejí “sítě”, radikálně měnící celou naši společnost.
Všechny revoluce měly jedno společné, poražené. Lidi, kteří
změnu nezvládli a zůstali na okraji. Nový svět byl pro ně příliš.
Ze svého středu si vyvolili ty, kteří jim lživě slibovali, že
dokážou otočit kolo času nazpátek.
Na druhém konci stáli jiní, kteří dobu přečetli a svezli se na
vlně změny. Měli něco navíc.
Sedmý smysl od Joshuy Coopera Rama odhaluje tajemství
naší doby.
Naše hodnocení: 85%
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