
Vážení čtenáři 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

Nástroj měsíce - Citace PRO
Nástrojem tohoto měsíce je profesionální ci tační manager
Citace PRO. Vyzkoušejte zdarma, co všechno tento nástroj
umí. Více informací najdte na: www.mzk.cz/ci tacePRO.
Můžete se také zúčastni t odborného školení 5. 3. 201 5.

Bible kutnohorská nově ve fondu MZK
Naše sbírky byly začátkem února obohaceny o výj imečný ex-
ponát – prvotisk Bible kutnohorské z roku 1 489. Jedná se
o  druhou tištěnou staročeskou bibli dochovanou zhruba
ve  41   exemplářích uložených v paměťových insti tucích po ce-
lém světě. Více na: http://bi t. ly/Bible-kutnohorska

The New Yorker slaví 90. výročí – přijďte
si ho k nám půjčit
V roce 1 925 vyšlo první číslo časopisu, který proměnil světovou
li teraturu i žurnalistiku – The New Yorker. Publikovali v něm
např. Vlad imir Nabokov, Haruki Murakami , J .   D.   Salinger, John
Updike či Alice Munroová. Při jďte si do zahraničních knihoven
vypůjči t tento výj imečný magazín, který byl týdeníkem Respekt
označen jako nejlepší časopis světa.
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pondělí

2. 3.
1 8:30

Filmový pondělek – Mississippi Burning
Promítání amerického oskarového snímku v hlavních rolích s Willemem Dafoe
a   Genem Hackmanem. Více informací na ČSFD. V původním znění s anglickými
ti tulky. Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

26. 3.
1 8:00

Filmový čtvrtek – Zatajené dopisy
Dokumentární fi lm o „experimentální škole“ pro romské děti , která byla
v  50.   letech vybudovaná ve vojenském prostoru Boletice.  

Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 0. 3.
1 7:00

James Deutsch Ph.D. – Americký film během
studené války
Přednáška amerického profesora vás provede světem amerického fi lmu během
studené války. Přednáška proběhne v angličtině. Konferenční sál / Přízemí

středa

1 1 . 3.
1 9:00

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. – Je LHC na prahu
nových objevů?  Na jaře letošního roku bude znovu spouštěn v CERNu
největší urychlovač na světě LHC. Fyzici předpokládaj í, že dosáhne ještě vyšších
energi í, než dosud. Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 7. 3.
1 9:00

Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. – Janáček očima
soudobých operních režisérů  
Přednáška s poslechem unikátních nahrávek a videoprojekcí.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

24. 3.
1 8:00

Vodní záchranná služba aneb česká pobřežní hlídka?
Jak funguje vodní záchranná služba? Se skutečnými příběhy z činnosti vodní
záchranné služby vás seznámí členové Vodní záchranné služby Brno-střed.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

29. 3.
1 7:00

Paul Von Blum – Boj za lidská práva
Historie boje za lidská práva ve světle aktuálních událostí ve Fergusonu USA.
Přednáška proběhne v angličtině.

Konferenční sál / Přízemí

středa

25. 3.
1 9:00

Doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. – ROBOTI: Kde to jsem
a  kam mám jít? Ať uvažujeme roboty desítky let staré nebo moderní
stroje, vždy je nutné odpovědět na otázku, kde se robot nachází a kudy má jet k
cíli . V  přednášce se seznámíme se základními principy metod, které na tyto
otázky odpovídaj í. Konferenční sál / Přízemí

PPrroommííttáánn íí

PPřřeeddnnáášškkyy

http://www.csfd.cz/film/7121-horici-mississippi/
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-mississippi-burning
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-ctvrtek-zatajene-dopisy
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/public-lecture-fear-anxiety-and-laughter-american-cinema-during-cold-war
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-doc-rndr-jiri-dolejsi-csc-nejvetsi-urychlovac-lhc-na-prahu-novych-objevu
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-prof-phdr-milos-stedron-csc-janacek-ocima-soudobych-opernich-reziseru
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-paul-von-blum
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-vodni-zachranna-sluzba-aneb-ceska-pobrezni-hlidka
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-doc-ing-jiri-krejsa-phd-roboti-kde-jsem-kam-mam-jit


pátek

6. 3.
1 6:00

Beseda: Work&Travel USA
Work and Travel USA je nejlepší způsob, jak prožít léto v Americe. Každoročně
se  programu účastní stovky studentů vysokých a vyšších odborných škol. Při jďte
d iskutovat s pracovníky konzulárního oddělení Velvyslanectví USA.

Konferenční sál / Přízemí
úterý

24. 3.
1 6:30

Reading Group: Unexploded / Alison MacLeod
Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Setkání skupiny probíhaj í v angličtině a konají se
jednou měsíčně.

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

5. 3.
1 0:00

Úvod do problematiky průmyslových práv
Seznamte se s jednotlivými předměty ochrany průmyslového vlastnictví ČR
a   vyzkoušejte si databáze na webu ÚPV. Školi telé jsou z Úřadu průmyslového
vlastnictví v Praze. Nutnost registrace. Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

5. 3.
1 7:30

Citování pomocí citačního nástroje CitacePRO
Školení vám ukáže, jak používat ci tační nástroj CitacePRO. Generátor lze využít
nejen k citování podle ČSN ISO 690, ale lze si vybrat s dalších známých citačních
stylů . Školení vede PhDr. Martin Krčál. Vstup volný po registraci .

Počítačová učebna / 6. patro
čtvrtek

1 2. 3.
1 7:00

Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Na školení se dozvíte, jak připravit rešerši , a vyzkoušíte si vyhledávání v několika
volně přístupných elektronických zdroj ích. Školení vede PhDr. M. Machátová
z  MZK. Vstup volný po registraci .

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

26. 3.
1 7:00

Jak citovat?
Školení je už obsazeno, můžete se přihlási t na jeho opakování 9. a 29. dubna
201 5.

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

1 9. 3.
1 7:00

Databáze s licencovaným přístupem v MZK
Na školení se formou jednoduchých ukázek seznámíte s placenými databázemi ,
které mohou využívat registrovaní čtenáři MZK. Školení vede PhDr. M. Machátová
z MZK. Vstup volný po registraci .

Počítačová učebna / 6. patro

pátek

1 3. 3.
1 6:00

MZK Teachers' Club: Learning Through Sharing
Seminář pro učitele angličtiny s tématem „PROFESSIONAL DEVELOPMENT“.
Seminář vede Mgr. Martina Pavlíčková. Nutnost registrace.

Malý sál / 6. patro

SSeemmiinnáářřee aa šškkoolleenn íí
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-uvod-do-problematiky-prumyslovych-prav
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-citovani-pomoci-citacniho-nastroje-citacepro
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-1
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/mzk-teachers-club-learning-through-sharing-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-databaze-s-licencovanym-pristupem-v-mzk
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-2
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/diskuse-work-travel-usa
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/reading-group-unexploded-alison-macleod-0


začátek 2. 3.
konec 31 . 3.

Výstava časopisu Slovanský přehled
Letos vychází stý ročník časopisu Slovanský přehled, který je nejstarším českým
odborným period ikem zaměřeným na děj iny střední, východní a j ihovýchodní
Evropy. Redakce při této příleži tosti připravi la výstavu o histori i tohoto časopisu.

Foyer / 1 . patro

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci

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

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

Přednášky:
2.3. / 1 8:00 Zdeněk Mareček  – Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil
9.3. / 1 8:00 Vojtěch Trombik – Lutz Seiler: Kruso
1 6.3. / 1 8:00 Christina Fasching – Recht und Gerechtigkeit bei Paulus Hochgatterer und Juli
Zeh. Zu den Romanen   "Die Süße des Lebens" und "Schilf" .
23.3. / 1 8:00 Iveta Tomaštíková – Das Bild des kulturellen und wirtschaftlichen Niedergangs
des heutigen Europa in den Romanen "Nachkommen" und "Die Reise einer jungen Anarchistin in
Griechenland" von Marlene Streeruwitz.
30.3. / 1 8:00 Martina Trombiková – Olga Martynova: Mörikes Schlüsselbein
Všechny přednášky proběhnou v malém sále v 6. patře a budou v němčině.

Autorská čtení:
čtvrtek 1 9. 3. / 1 7:00 / Malý sál / 6. patro
Autorské čtení Mileny Michiko Flašar
Autorka, která obdržela rakouskou li terární cenu Alpha, bude číst v němčině z knihy „ Ich nannte
ihn Krawatte“ .

středa 26.3. / 1 7:00 / Malý sál / 6. patro
Autorské čtení Evy Christiny Zeller
Autorka bude číst v němčině z knihy „Die Erfindung deiner Anwesenheit“ .

VVýýssttaavvyy

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

Cyklus o současné německy
psané próze po roce 2000

http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-casopisu-slovansky-prehled



