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Anketa:
Jak zvládáte stres ve zkou škovém
období?
Dobrým naplánováním p řípravy
0 hlasujících
Aktivním sportem

0 hlasujících

Posezením s p řáteli / kolegy
0 hlasujících
Čokoládou

0 hlasujících

Dlouhým spánkem

1 hlasujících

Nijak, spoléhám na štěstí

Osrednja knji žnica Celje

OKC  knihovna vznikla

OKC  centrální pult v četn ě

(OKC)  vstup z nám ěstí

renovací staré a p řístavbou

výp ůjček a samoobslu žného

nové budovy

vracení knih

1 hlasujících
Celkem hlasujících: 2

Rychlé odkazy
Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

OKC  studenti mohou

OKC  nebo mají k dispozici

OKC  i p ři čtení si lze ud ělat

pracovat ve skupinkách ...

individuální studovny

pohodlí

OKC  různé hrací koutky

OKC  druhý východ je hned u

Narodna in univerzitetna

řeky

knji žnica Ljubljana (NUK) 

Zasílat novinky emailem
Váš email
OK

architekt Josip Ple čnik

NUK  pom ěrn ě tmavý vstup z

NUK  prohlédli jsme si

NUK  nahlédli jsme i do

mramoru, naproti schod ům

výstavku rukopis ů a starých

kavárny

hlavní čítárna

tisk ů

Lubla ň  Pre šerenovo nám ěstí

Lubla ň  hlavní budova

Mestna knji žnica Grosuplje

univerzity

(MKG)  také vznikla spojením
staré a nové budovy

MKG  v interiéru bylo pou žito

MKG  knihovna p ůsobí velmi

MKG  čtená ři mají k dispozici

hlavn ě dřevo

příjemn ě

různá skupinová posezení ...

MKG  příjemné zákoutí

MKG  dětské odd ělení

Knji žnica Dom žale (KD)  sídlí
nad nákupním centrem

KD  pokud n ěco nevíte,

KD  nebo si to sami m ůž ete

KD  sami m ůž ete i vracet

můž ete se zeptat

najít

knihy

knihovníka ...

NU

KD  čtená ři mohou vyu žít

KD  ve fondu mají i knihy z

KD  knihovna po řádá r ůzné

různé studovny

oboru právo

předná šky ...

KD  dětské odd ělení

KD  čtení hrou

KD  dětské odd ělení m ě
nadchlo

Mestna knji žnica Kranj (MKK)

MKK  informa ční pult a

MKK  sou částí knihovny je

samobslu žné vracení knih

velké hudební odd ělení ...

MKK  studenti mohou

MKK  nebo mohou vyu žít

MKK  žádná diskriminace,

pracovat ve skupinkách ...

individuální studovny

otroci jsou ve slovin štin ě děti

MKK  vedle sebe studovny

Bled  po časí bylo dost

Knji žnica Bla ža Kumerdeja

pro malé i velké čtená ře

nevlídné, tak jsme šli rad ěji

Bled (KBKB)

do knihovny

KBKB  knihovnu mohou

KBKB  čítárna novin a

Bled  druhý den bylo

nav štívit i turisté

časopis ů

nádhern ě, ale to u ž jsme jeli
do dal ší knihovny

GKNG  bezradným čtená řů m

GKNG  nebo si čtená ři

GKNG  odd ělení novin a

pomohou knihovníci ...

mohou hledat informace sami

časopis ů

GKNG  odd ělení pro d ěti

GKNG  trochu nám vadily

GKNG  ale zahrádka s vodou

přecpané a neuklizné

nás nadchla

regály ...

GKNG  interiér bibliobusu

Přímo řské m ěste čko Piran

Mestna Knji žnica Piran (MKP)
 sídlí p římo v centru m ěsta

MKP  noviny a časopisy

MKP  děti mají prostor na
hraní ...

MKP  i "kni žní lod ě"
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