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Bibliobox 
Jelikož nemůžeme plně uspokojit naší provozní 
dobou všechny naše čtenáře, rozhodli jsme se 
požádat vedení kraje o dotaci na nákup zaří-
zení, které umožňuje čtenářům vracet knihy i 

po zavírací době knihovny. Bibilobox v hodno-
tě sto padesát tisíc korun jsme nainstalovali 
hned ke vchodu do naší budovy. Pokud tedy 
musíte vrátit knihy včas, nemusíte již pospí-

chat. U knih, které v boxu nalezneme rá-
no, nepočítáme pokutu za předchozí oteví-
rací den. 
Všechny z vás, kteří byste mohli mít 

strach, aby toto užitečné zařízení nepřišlo 
k úhoně, můžeme uklidnit: kamera umís-
těná u vchodu do knihovny ho spolehlivě 
hlídá. 

 
 

Dny medicíny 
Zajímáte se o léčivé byliny, chcete se zdokonalit v oblasti první pomoci anebo se chcete 
dovědět více o civilizačních chorobách? Budete překvapeni našimi sbírkami z oblasti zdra-
votnictví a zdraví. Můžete se kupříkladu dovědět, že: 
 Léčba jednoho dlouhodobého kuřáka je průměrně o 800 000 Kč nákladnější než léčba 

„běžného“ pacienta.  
 Lipový květ sbírejte v jeho plném rozkvětu, nejlépe v podvečer. 
 Za lidský život mozek ztratí maximálně 5% z původního počtu neuronů. 
 Podle nejnovějších trendů v oblasti akutní medicíny je potřeba provádět masáž srdce co 

nejdříve, naopak dříve tolik propagované dýchání z úst do úst není nezbytné. 
Zaujala vás tato témata? Naše knihovnice vám pomohou s orientací v našich knihách a 
doporučí tu nejlepší studijní literaturu z našeho fondu. V případě, že nenaleznete publikaci, 
kterou byste si rádi přečetli, ochotně vám ji zapůjčíme prostřednictvím MVS, a nebo vám 
doporučíme hodnotné online zdroje. 

Milí uživatelé, 
 
vítám vás u dalšího čísla 
našeho věstníku. Před-
stavíme vám v něm nové 
služby, které v tomto 
měsíci zavádíme, a nalá-
káme vás na aktuál-ní 
akce, které pořá-dáme. 
Mezi ty nej-důležitější 
novinky bezesporu patří 
ná-kup nového biblio-
boxu, který vám umožní 
vracet knížky i ve chví-
lích, kdy máme zavřeno. 
Zveme vás i na se-
známení se s dalším té-
matický cyklem knih, kte-
rý se tento-krát týká me-
dicíny. 
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