Den
otevřených
dveří
kdy: 17.12.2009 v 10:00 – 19:00
kde: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno

Exkurze po Moravské zemské knihovně s odborníky
Podíváte se do míst, kam se obvykle dostanou jen přihlášení čtenáři. Dozvíte se, jak knihovna
funguje. Zjistíte, co najdete v jednotlivých studovnách, a jak si půjčit to, co potřebujete.
Den otevřených dveří probíhá i v Zahraniční knihovně na ulici Solniční.
Od 8:00 do 18:00 můžete navštívit anglickou, německou či rakouskou knihovnu.
Na jednotlivé exkurze se prosím přihlašujte na čísle 541 646 201 nebo na dod@mzk.cz .
Začíná se vždy u informačního pultu v přízemí v půjčovně (neplatí pro Zahraniční knihovnu).
11:00 – 12:00
Základní informace o MZK
 historie a současnost knihovny, přehled studoven, systém půjčování.
(Mgr. Martina Orlová)
12:00 – 13:00
Studovna technické a ekonomické literatury a Studovna firemních a obchodních
informací
 technická literatura, normy, patenty. (PhDr. Martina Machátová)

15:00 – 15:30
Studovna biologických věd
 prohlídka studovny, seznámení se zdroji z přírodních věd, medicíny a zemědělství,
 informace o projektech a činnosti centra Info USA. (Ing. Marie Matoulková)
15:30 – 16:00
Studovna humanitních věd
 představení humanitní studovny a jejích dostupných zdrojů. (Mgr. Lea Přerostová)
16:00 – 17:00 a 18:30 – 19:30
Základní informace o MZK
 historie a současnost knihovny, přehled studoven, systém půjčování.
(Mgr. Martina Orlová, Ing. Marie Matoulková)

Program přednášek
10:00 – 10:15
Konferenční sál
Služba eBooks on Demand v Moravské zemské knihovně
Zpřístupňujeme vzácné a staré knihy z našeho fondu v elektronické podobě.
(Ing. Petr Žabička, náměstek ředitele MZK)
10:15 – 11:00
Konferenční sál
E-knihy: Slepá ulice nebo budoucnost?
Přednáška o fenoménu elektronické knihy. Jak se e-kniha čte můžete sami vyzkoušet.
(Tomáš Zilvar, koordinátor projektu Gutenberg)
15:00
E-knihy: Slepá ulice nebo budoucnost?
Opakovaná přednáška.

Konferenční sál

13:00 – 13:30
Meziknihovní služby
 informace o možnostech půjčování publikací a kopírování článků z jiných knihoven
(Mária Manoušková)

16:40
Konferenční sál
Národní technická knihovna Praha / Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Spoluautor architektonických návrhů promluví o těchto dvou neobvyklých stavbách.
(Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, architekt)

13:30 – 14:00
Studovna rukopisů a starých tisků
 představení činnosti oddělení, ukázky z fondu MZK. (Mgr. Jitka Machová)

Celý den bude probíhat

14:00 – 14:30
Studovna vázaných novin
 domácí a zahraniční noviny. (Mgr. Radka Chlupová)
14:30– 15:00
Hudební a multimediální studovna
 odborné databáze, zvukové nosiče a hudební časopisy,
 ukázka zařízení pro poslech zvukových dokumentů, možno vyzkoušet.
(PhDr. Štěpánka Studeníková)

Prezentace služby eBooks on Demand
Díky ní se snadno a rychle dostanete k milionům vzácných knih.

Konferenční sál

Prodej kalendáře Knihovna je sexy! a ukázka z jeho fotografií.
Kalendář boří představy o tom, že knihovny jsou asexuální, šedá a nezajímavá místa.

Foyer

Ukázka e-readerů (elektronických čteček)
Foyer
Vyzkoušejte si nový způsob čtení knih.
Představení nového loga MZK
Foyer a Konferenční sál
Jak logo vzniklo a možnosti jeho použití uvidíte v krátké prezentaci.

