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knihovna si
s dobrem
rozuml

text: DenisaVráblbvá

foto: archiv knihovny
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pokusíme sehnat z jiné knihovny v rámci
celé České republiky. Zadarmo|.

Píšete bakalářku či diplomku a nevíte si
rady, jak začít? Nebo si nejste jistí, jak
sehnat potřebné zďroje a dokumenty
a správně citovat? S tím vám taky rádi
pomůžeme. Pořádáme skupinová i indivi-
duální školení íykajici se zpracování kva-

lifikačních prací, sestavení rešerší, efek-

tivního vy,lživáni elektronických zdrojů.
A i s citacemi se na nás můžete obrátit.
Jak Murphy Ťiká: ,,Když ukradnete infor-
maci civilovi, je to plagiátorství.,Když ji
ukradnete nepŤíteli, je to zpravodajství."
(Zlomto,2004, s.73)

Je večer. Zaviráme. PoŤád prší. Nevadí. Půj-

číme vám deštník.

Je pošmoumo. Prší. Prostě podzim. S tako,

uým počasím se musí počítat. Brzy se

stmívá. Venku j e třeb a nevlídně, ale v naší

Icttihovně o takoyém počasí nebudete skoro

anivědět. Možná z okna uvidíte nad obzo-

rem šeilémraW páru stoupajíď z okolních

lesů a lesl<ttoucí se kostlE na chodnku před

rektorátem. Avečer zase, až se setmí, rozsví-

cené domy, lampy a zářící Věnuši. Vlasfuě
paráda pozoroyat to yšechno z tepla, navíc

z vy@ s takwým uýhledem na město, j ak je

to možnévídět jen odnás.

Jasně, trápíme vás, chceme, abyste se nám

prokazovali při vstupu do knihovny průka-

zem. A pak také chceme, abyste se u nás

zaregistrovali,když jste tak ještě neuči-

nili. Ale považte, že registraci máte jako

studenti IJJEP zdarma a následně pak už

můžete vwživat spoustu našich služeb,
Nejen si půjčovat knihy, ale také hry, které

si zahrajete buďpřímo vknihovně, nebo na

koleji, doma, prostě kdekoli, třeba ivenku
na dece, když bude hezky, Mimochodem,
tu deku vám taky půjčíme.

Jsme fešácká knihovna. Kdysi možná byly

knihovny ponur"ými šedými budovami
plnými knih a ticha, kde bylo slyšet i pad-

nutí špendlíku na zem. U nás to ponuře

ani šedě rozhodně nevypadá. Naopak,
naše knihovna je plná světla a žlutábawa,
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které je tady plno, je symbolem moud-

rosti a inteligence, podporuje myšlení
a oživuje paměť. Poíádáme spoustu akcí,
pŤi nichž můžete osvěžit nejen ducha,
ale i tělo. Během přednášek vás vezmeme

na rozmanitá místa po světě, setkáte se

se zajimavými autory a tvoři\ými lidmi
nebo protáhnete svoje tělo třeba pŤij6ze
či běhu. Nabízíme mnoho mist a zákouti,
kde si můžete v klidu studovat. A,když už

vás učení unaví, klidně si u nás zďíimněte
v krásných a pohodlných vacích. Budit vás

nebudeme. Až se zavíračkou.

Bez mobilu ani ránu? A najednou se vybije?

Přijďte k nám a myvám půjčíme nabíječku,

A zatím u nás můžete posedět, něco počíst,

odpočinout si nebo jen tak koukat na

nebe... třeba na terase.

Někdy je toho učení moc a k tomu potřeba

hromada knih. Co když to bude kniha, která

v knihovně nebude vůbec k mání!? Využijte

MVS, meziknihovrrí výpůj ční služba. Super

věc. Když potřebujete nějakou knihu a zjis-

títe, že ji nemáme u nás v knihovně a nemá
ji ani žádttá další knihovna ve městě,
můžete se na nás obrátit a my se vám ji


