
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
připravi li jsme si pro vás opět soupis novinek a akcí konajících se v měsíci březnu. Děkujeme
vám za vaši přízeň a těšíme se na vás opět v knihovně.

Moravská zemská knihovna

Hledáte inspiraci pro čtení? Přečtěte si knížky oceněné
Pulitzerovou cenou!
Které knihy dostaly toto prestižní americké ocenení
od   počátku až do 50. let, naleznete v prvním díle článku: Knihy,
které dostaly Puli tzerovu cenu. Vyjmenované knihy si můžete
rovněž vypůjči t v budově MZK. Čtěte zde:
http://bi t. ly/knihy-s-puli tzerovou-cenou1

Sloučení volného výběru s fondem studovny
Abychom vám usnadnili hledání požadovaných ti tulů , slouči li
jsme fond volného výběru s fondy studoven, takže knihy
určené k absenční i prezenční výpůjčce najdete nyní na jednom
místě. Děkujeme vám za trpělivost při komplikacích spojených
se stěhováním. Více informaci naleznete zde:
http://bi t. ly/slouceni-volneho-vyberu

Další aktuality z knihovny
• Zaktualizovali jsme ceník. Došlo zde k drobnému navýšení
ceny za kopírování (cena za A4 černobíle je nyní 1 ,50 Kč)
a   zjednodušení orientace v poplatcích. Aktuální ceník
naleznete na: http://www.mzk.cz/cenik

• U databází Scopus, ScienceDirect a SpringerLink jsme
bohužel z finančních důvodů nuceni ukončit přístup. Za
případné komplikace se omlouváme.
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čtvrtek

6. 3.
1 7:00

Informační zdroje z oblasti lékařství a zdravotnictví
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte
s  elektronickými zdroj i , ve kterých lze hledat odbornou li teraturu z oblasti
lékařství, ošetřovatelství a zdravotnictví. Nutnost registrace.

Počítačová učebna / 6. patro
středa

1 2. 3.
1 8:00

Přednáška: New York! New York!
Přednáška ing. M ichala Pálky. New Yorkem křížem krážem, od Bronxu po sochu

Svobody, Brodway a 42. ulice, kde v noci je ve dne. . .
Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 3. 3.
1 7:00

Databáze s licencovaným přístupem v MZK
Na školení se formou jednoduchých ukázek seznámíte s databázemi
s  licencovaným přístupem, které mají k d ispozici reg istrovaní čtenáři MZK.
Nutnost registrace.

Počítačová učebna / 6. patro
sobota

1 5. 3.
1 0:30

Workshop for english teachers: Get inspired -
short stories for adults!
Seminář Martiny Pavlíčkové. Nutnost registrace na: fukarova@mzk.cz

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

20. 3.
9:30

Rešerše v databázích Úřadu průmyslového
vlastnictví. Školi telky: Ing . Zuzana Čapková, Úřad průmyslového
vlastnictví v Praze a Ing. Pavla Matulová, Ph.D. , J ihomoravské inovační centrum
v Brně. Nutnost registrace. Počítačová učebna / 6. patro

středa

26. 3.
1 9:00

Prof. PhDr. Miloš ŠTĚDROŇ, CSc.:
Mozart a Salieri: Mýty a skutečnost
Přednáška s poslechem unikátních nahrávek a videoprojekcí.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

27. 3.
1 0:00

Elektronické informační zdroje z oblasti
zdravotnictví a lékařství. Na školení se formou jednoduchých
praktických ukázek seznámíte s portály a databázemi z oblasti medicíny,
zdravotnictví a příbuzných oborů. Nutnost registrace.

Počítačová učebna / 6. patro
pátek

28. 3.
1 3:30

Seminář pro učitele němčiny:
DER ARTIKEL IM DEUTSCHEN
Přihlášení na Petra.Jandourkova@mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

25. 3.
1 5:00

Seminář pro učitele němčiny:
DER ARTIKEL IM DEUTSCHEN
Přihlášení na Petra.Jandourkova@mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí
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pondělí

3. 3.
1 8:30

Filmový pondělek: Všichni prezidentovi muži
V orig inále: All the President's Men. Promítání amerického fi lmu

v  původním znění s anglickými ti tulky. Více informací na ČSFD. Vstup zdarma.
Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 8. 3.
1 8:00

Současný německý film: DREILEBEN
Drama s kriminální zápletkou. Fi lm bude promítán v původním znění s podporou

německých ti tulků. Vstup zdarma.
Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

27. 3.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Ó, ty černý ptáčku
Dokument Břetislava Rychlíka Ó ty černý ptáčku o tragickém svědectví
o   osudech českých a moravských Romů za 2. světové války připomíná 71 . výročí
Paměti obětí holocaustu . Konferenční sál / Přízemí

středa

1 9. 3.
1 7:00

Prezentace knihy:
R. M. Rilke v  překladu Radka Malého
Výbor s názvem V cizím parku zahrnuje třicet básní z rozsáhlého básnického díla
pražského rodáka Rainera Mari i Ri lka. Malý sál / 6. patro

čtvrtek

20. 3.
1 7:00

Autorské čtení: FRANZOBEL - Was die Männer so
treiben, wenn die Frauen im Badezimmer sind
Autorské čtení v němčině. Vstup zdarma.

Malý sál / 6. patro

Reading Group - Lloyd Jones: "Mister Pip"
Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné

anglicky psané li teratury.
Malý sál / 6. patro

úterý

25. 3.
1 5:00
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Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
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začátek

25. 2.
konec

28. 3.

Příběhy hasičských praporů
Putovní výstava hasičských praporů, saténových panelů , stuh a čnělek žerdí.

Foyer MZK

začátek

1 . 3.
konec

31 . 3.

Půjčovní výstava Bohumila Hrabala
Oslavte s námi sté výročí narození Bohumila Hrabala. V 3. patře naleznete
vystavené dílo Bohumila Hrabala, které si můžete nejen prohlédnout, ale rovněž i
(jste-li našimi čtenáři ) vypůjči t domů.

Studovna 3. patro / beletrie ve volném výběru

Přehled akcí naleznete také na:

www.mzk.cz/KalendarAkci a www.facebook.com/mzk.cz/events

Podrobnější informaci o každé akci zde uvedených najdete vždy minimálně 1 4 dní před jej ím

konáním.

VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno j inak) .

• Každý týden pořizu jeme jeden snímek knihovny a umístu jeme ho na Facebook - sledujte
s  námi , jak se knihovna mění v průběhu roku: http://bi t. ly/knihovna-v-promene-roku-201 4

• Píšete diplomku? Snažíte se zorientovat v online zdroj ích? Možná vám pomohou naše kurzy
zdarma zaměřující se na práci s databázemi: http://bi t. ly/databaze-kurzyMZK

• Nebaví vás citovat? Katalog Vufind to ocitu je za vás. Stačí jen kliknout na správnou záložku:
http://bi t. ly/ocitu j-si-prasatko

• Už jste dnes udělali dobrý skutek? Pokud studujete magisterské studium nebo končíte
bakalářké, tak teďmáte příleži tost: http://bi t. ly/pomoz-ive-s-d iplomkou

VVýýssttaavvyy

DDaallššíí tt ii ppyy aa zzaa jj íímmaavvoosstt ii

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
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