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Dvacetiletá cesta za Sluncem
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. věnovaná 
expedicím za zatměním Slunce.

Jak citovat?
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Dozvíte se zde, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN 
ISO 690. Pro účast na školení se zaregistrujte na webu MZK!

Zahájení výstavy fotografií AHOJ Brno! Echo Lipska
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Na vernisáži vystoupí Petr Váša – Fyzické básnictví.

Zahájení výstavy Renáta Fučíková: Nejen Kafka
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Proběhne společně se zahájením výstavy AHOJ Brno! Echo 
Lipska.

Reading Group: The Crow Road / Iain Banks
16.30 | Malý sál / 6. patro
Objevte různorodost současné anglicky psané literatury. Setkání 
skupiny probíhají v angličtině.

Zdeňka Strigaro: Ivana Holásková a zámek Lednice
17.00 | Konferenční sál / přízemí
Slavnostní uvedení v pořadí již třetí publikace z ediční řady 
(O) hlasy žen v české kultuře. Tentokrát vydává MZK.

AHOJ Brno! Debata překladatelů
17.00 | Malý sál / 6. patro
Překladatelé Eva Profousová a Ondřej Cikán debatují o své práci. 
Moderuje literární kritička Eva Klíčová.

Senioři píší Wikipedii
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím 
internetové encyklopedie Wikipedia!

Senioři píší Wikipedii
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím 
internetové encyklopedie Wikipedia! 
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Program akcí Kompletní program akcí naleznete také 
na našem Facebooku!



Výstavy

Renáta Fučíková: Nejen Kafka
26. 9. – 22. 11. 2019 | Galerie MZK / Přízemí
Renáta Fučíková patří k nejdůležitějším postavám české ilustrace a autorské knihy pro 
děti a mládež po roce 1989. Začínala s kresbou a kvašem, v posledních letech se věnuje 
zejména technice rytí, respektive proškrabování. Spolupracuje s předními nakladatel-
skými domy v Česku (Albatros, Euromedia, Mladá fronta, Práh nebo Vyšehrad) i v za-
hraničí (například francouzský Gründ, německý Bertelsmann, jihokorejský OzBooks, 
taiwanský Grimm Press). Za své rozsáhlé dílo, které čítá přes čtyři desítky knižních 
publikací, posbírala řadu cen (jedenáctkrát Zlatá stuha za knihu pro děti a mládež, 
pětkrát mezinárodní ocenění White Raven, první cena na Bienále ilustrací v Teheránu 
aj.). Výstava v MZK představuje její nejnovější tvorbu – knižní ilustrace od roku 2013 
do současnosti, a to včetně ilustrací z její nejnovější knihy „Historie Čechů v USA“. 

AHOJ Brno! Echo Lipska
26. 9. – 30. 11. 2019 | Foyer / 3., 4. a 5. patro
Výstava „AHOJ Brno! Echo Lipska“ zachycuje formou fotografií zásadní momenty Lip-
ského knižního veletrhu konaného 21. – 24. března 2019. Po 24 letech byla jeho hlavní 
hostující zemí Česká republika. Prezentací České republiky a její literatury na mezi-
národních veletrzích, jejímž dosavadním vrcholem je Lipský knižní veletrh, byla Minis-
terstvem kultury ČR pověřena právě Moravská zemská knihovna, a proto echo tohoto 
veletrhu probíhá kromě Švýcarska, Rakouska a Německa také v Brně.

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad
11. 4. – 27. 10. 2019 | Benediktinský klášter Rajhrad
Výstava představuje stručnou historii benediktinského řádu v Evropě a v naší zemi 
s důrazem na kláštery v Rajhradě a v Broumově. Prezentuje architektonický a stavební 
vývoj areálů obou klášterů především z hlediska historie jejich unikátních a bohatých 
knihoven, včetně vybudování, vybavení a výzdoby knihovních sálů. Návštěvníci se se-
známí s knihovními fondy obou klášterů, s ukázkami vzácných rukopisů i starých tisků, 
s typy knižních vazeb, knižního kování, druhy psacích materiálů i s hlavními typogra-
fickými prvky vyskytujícími se ve svazcích jednotlivých knihoven. V neposlední řadě se 
návštěvníci dozvědí informace o zásadách péče o uložené knihovní fondy a také o re-
staurátorských zásazích na nejvzácnějších svazcích.



Prezentujeme českou literaturu

Oči Brna

Kateřina Tučková
19. 9. – 31. 10. 2019 | Foyer / přízemí
Nové pokračování cyklu Oči Brna přiblíží tvorbu Kateřiny 
Tučkové, brněnské spisovatelky, dramatičky a historičky 
umění. Představujeme nejen její románovou, povídkovou 
a dramatickou tvorbu, ale ve vitríně s digitální obrazovkou 
najdete i katalogy z výstav, které jako kurátorka připravo-
vala. Prohlédnout si můžete i fotografie z divadelních her, 
které vznikly na základě jejích románů.

AHOJ Lipsko!
Od středy 11. září 2019 probíhá v Lipsku v rámci Českého roku 
kultury výstava „Charta 77 Story. Kunst und Protestbewegung“, 
která mapuje příběh slavného československého protestního hnutí 
včetně jeho vlivu na tehdejší německou opozici. Mimořádná expo-
zice se tak po svém pražském působišti (Národní galerie Praha) 
zabydlela v prostorách Muzea historie města Lipska (SGM), a to až 
do legendárního data 17. listopadu.

Více informací na www.ahojleipzig2019.de/cs

Zahraniční bohemisté přijíždějí do ČR
Na rezidenční pobyty Českého literárního centra, sekce Moravské 
zemské knihovny, přijíždějí na podzim a zimu do Prahy a Brna vý-
znamní zahraniční bohemisté a překladatelé, pracují zde na pro-
jektech souvisejících s šířením české literatury v překladech. Září 
tráví v Brně překladatelky Daniela Pusch a Anna Agapova.
Více informací na www.czechlit.cz/cz/


