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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
opět jsme si pro vás připravili přehled novinek a akcí konajících
se v tomto měsíci. Věnujte prosím také pozornost otevírací době
během velikonočních svátků.
Od pátku 30. března do pondělí 2. dubna bude knihovna uzavřena.
www.mzk.cz
facebook.com/mzk.cz
Oči Brna: Hugo Haas
Oblíbeného herce a režiséra Huga Haase (19. února 1901 Brno – 1. prosince 1968
Vídeň) připomeneme prostřednictvím jeho dobře známých filmových rolí, další
výstavou z cyklu Oči Brna a přednáškami filmových odborníků.
Nové elektronické zdroje v MZK
Od 1. ledna 2018 získali čtenáři MZK nově přístup do rozšířených databází
společnosti EBSCO a do kolekce knihovnických časopisů vydavatelství Emerald.
Meziknihovní výpůjční služba v MZK
Nenašli jste dokument, který potřebujete? Pomůžeme vám ho získat
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Moravská zemská knihovna
zprostředkuje výpůjčku z jiných českých i zahraničních knihoven. Od 1. března do
30. června 2018 nabízíme možnost si ZDARMA vyzkoušet dodání knihy z jiné
knihovny v ČR. Uvedený poplatek 50 Kč Vám nebudeme u požadavků podaných od
1. března 2018 účtovat. Na dodání kopií článků či kapitol z knih se tato akce nevztahuje.

Klub Wikipedie MZK
V knihovně nabízíme prostor pro setkávání všech zájemců o přispívání do internetové encyklopedie Wikipedie.
Setkávat se budeme každé poslední pondělí v měsíci, tj. 26. března, 30. dubna, 28. května a 25. června,
vždy od 16.30 do 18.30 v počítačové učebně v 6. patře. Setkání jsou určena těm, kteří si už editování
Wikipedie někdy vyzkoušeli a chtějí v něm pokračovat.

7. 3. středa (17.00) Kreslíme s radostí 2 Videokonferenční místnost / 4. patro
Pokračování výtvarného kurzu s výtvarnicí a pedagožkou Libuší Šuleřovou. Kurz potrvá do 30. 5. 2018.

EXKURZE
12. 3. pondělí (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Seznámení s knihovnou a jejími službami, prohlídka studoven i běžně nepřístupných prostor.
Téma exkurze: Novinky Zahraničních knihoven

PROMÍTÁNÍ
5. 3. pondělí (18.00) Filmový pondělek: North Country Konferenční sál / přízemí
Film dramatizuje události spojené s první žalobou za sexuální obtěžování v USA z roku 1988.
Film je promítán v angličtině s anglickými titulky.
6. 3. úterý (18.00) Filmový klub: The Cut Malý sál / 6. patro
V roce 1915 nechá turecká armáda nastoupit arménské civilisty na vojenskou službu. Mezi nimi je i kovář
Nazaret. Místo na frontu je však s ostatními odvelen na nucené práce do pouště. Tato cesta ho zavede daleko za
hranice nejenom domova, ale i jeho dřívějšího života. Koprodukční film německého režiséra tureckého původu
Fatiho Akina, který je nominován se svým nejnovějším filmem na Oscara. Film je v němčině s českými titulky.
12. 3. pondělí (18.00) Don Quijote promítá: Čínský bufet (2011) Konferenční sál / přízemí
Melancholická komedie upoutá pozornost už úvodní bizarní scénou. Po pádu vyděšené krávy z letadla se dějiště
přesouvá z Číny do Argentiny, kde mrzoutský dobrák Roberto čelí osamělosti a nudě kousavými poznámkami na
účet okolí a vystřiháváním absurdních historek z novin. Film ve španělském znění s českými titulky.
Titulky vznikly v rámci projektu Překladatelská dílna na ÚRJL FF MU.
27. 3. úterý (17.00) Oči Brna: Velbloud uchem jehly Konferenční sál / přízemí
Hugo Haas nejen ve filmu...
Pro příznivce tohoto herce a režiséra je připraven zábavný kvíz spojený s promítáním.
5.–31. 3. Oči Brna: Americký sen režiséra Huga Haase Studovna humanitních věd / 4. patro
Po celý měsíc březen budou na vybraných počítačích k dispozici ukázky režisérských počinů Huga Haase
z jeho amerického období – Hlídač č. 47 (1951), Návnada (1954), Zadrž ten úsvit (1955), Srazit a ujet (1957)
a Noc čtvrtměsíce (1959).

2. 3. pátek (18.00) Harri Ahonen: Treky severní Skandinávie Konferenční sál / přízemí
Skandinávský dům Brno a Moravská zemská knihovna srdečně zvou na přednášku finského dobrodruha,
cestovatele a fotografa Harriho Ahonena. Přednáška bude v anglickém jazyce.

5., 19. a 26. 3. pondělí (17.30) Současná německy psaná próza po roce 2000 Malý sál / 6. patro
12. 3. pondělí (17.30) Současná německy psaná próza po roce 2000 Videokonferenční místnost / 4. patro
Programová řada Současná německy psaná próza po roce 2000 je pravidelná série přednášek ve spolupráci
s katedrou germanistiky FF MU určená pro studenty seminární skupiny i zájemcům o německou literaturu.
Každé pondělí večer v jarním semestru bude vyprávět znalec německy mluvící literatury o vybrané knize z fondu MZK.
13. 3. úterý (18.00) Oči Brna: Pryč od minulosti. Hugo Haas v Americe Konferenční sál / přízemí
Přednáška Mgr. Milana Haina, Ph.D., odborného asistenta na Univerzitě Palackého v Olomouci, který popíše okolnosti
hercova útěku z Československa a příchodu do USA a vylíčí Haasovy herecké začátky na Broadwayi a v Hollywoodu.
14. 3. středa (19.00) Pražští exulanti Tycho Brahe a Johannes Kepler Konferenční sál / přízemí
Koncem 16. století se dostali do existenčních potíží dva výjimeční astronomové, Dán a Němec. Oba našli
nakonec azyl v Praze zásluhou císaře Rudolfa II. a jeho polyhistora Tadeáše Hájka z Hájku. Díky císařově
velkorysosti se Praha stala na 13 let hlavním astronomickým městem tehdejšího světa.
Spolu s Jiřím Grygarem vystoupí kytarista a astronom-amatér Jan-Matěj Rak.
19. 3. pondělí (18.00) Přednáška k výroční výstavě 70 let JAMU Konferenční sál / přízemí
Večer uvede děkan Hudební fakulty JAMU prof. MgA. Jindřich Petráš. O historii hudebních oborů
a významných pedagozích i absolventech budou hovořit emeritní rektorka, varhaní virtuózka prof. Alena Veselá,
jedna z prvních studentek i absolventek JAMU, a muzikoložka prof. PhDr. Jindřiška Bártová.
V doprovodném hudebním programu vystoupí posluchači Hudební fakulty JAMU.
20. 3. úterý (17.00) Oči Brna: Autorství a dva (umělecké) životy Huga Haase Konferenční sál / přízemí
Ve své přednášce se Mgr. Veronika Zýková zaměří na vybrané aspekty autorství a autobiografických prvků
v čs. a americké tvorbě Huga Haase. Nedílnou součástí bude dobová recepce Haasových čs. filmů.
Přednášku doplní ukázky z filmů a fotografické materiály.
21. 3. středa (19.00) Nejen Africká zima Konferenční sál / přízemí
Posezení s promítáním, autorským čtením, besedou a autogramiádou s chirurgem, autorem knih (Africká
zima, Mise Afghánistán, Mise Haiti) a stálým účastníkem misí Lékaři bez hranic MUDr. Tomášem Šebkem.
28. 3. středa (19.00) Jak a kde se vaří ty nejtěžší prvky ve vesmíru Konferenční sál / přízemí
Téměř veškerá rozmanitost chemických prvků, které se vyskytují na Zemi i v celém vesmíru, pochází
z pozůstatků dávno zhaslých hvězd. Ve hvězdách musel vzniknout i veškerý uhlík, který je základem života
na Zemi. Přednáší RNDr. V. Wagner, CSc.
S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně
je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.

8. 3. čtvrtek (17.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.
5. 3., 12. 3. a 19. 3. pondělí (14.30) Senioři píší Wikipedii 2 Počítačová učebna / 6. patro
Náplní kurzu bude seznámení se s Wikipedií, s registrací, s tím, co do Wikipedie (ne)patří, se základy editace,
se sledováním změn, komunikací s ostatními editory, strukturou encyklopedického hesla, citováním zdrojů.
15. 3. čtvrtek (17.00) Informační brány pro vyhledávání odborné literatury Počítačová učebna / 6. patro
Prakticky si zde vyzkoušíte volně přístupné zahraniční brány, které umožňují souběžné hledání v celé řadě
různých databází a repozitářů. Mnohé nalezené dokumenty jsou přístupné zdarma v plném textu.
22. 3. čtvrtek (17.00) Kde a jak hledat odbornou literaturu? Počítačová učebna / 6. patro
Formou jednoduchých praktických ukázek získáte přehled o bezplatných zdrojích, v nichž můžete hledat
odborné knihy a články.
26. 3. čtvrtek (17.00) Klub Wikipedie Počítačová učebna / 6. patro
Klub Wikipedie je pravidelnou akcí nabízející prostor pro setkávání všech zájemců o přispívání do internetové
encyklopedie Wikipedie. Vítáni jsou studenti, vyučující i veřejnost, mladí i starší, zájemci bez předchozí
zkušenosti i ostřílení wikipedisté.

5. 2. – 31. 3. 2018 NEPÁL – šerpové a Šerpové výstava / Foyer / 2. patro
Výstava představuje Šerpy nejenom jako etnikum žijící v Nepálu, především v oblasti pod Mount Everestem,
ale hlavně je představuje jako nosiče nákladů (nosiče nákladů v tomto prostředí označujeme též slovem šerpa).
Tito šerpové jsou využíváni k nošení břemen různými expedicemi a turisty, ale také místními obyvateli.
Výstavu připravila MZK ve spolupráci s Česko-nepálským spolkem.
21. 2. – 30. 4. 2018 Brněnské řeky Svratka a Svitava – krajinářské studie nábřeží výstava / Foyer / 6. patro
Výstava představuje studentské práce Ateliéru navrhování Ústavu zahradní a krajinářské architektury
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
5.–31. 3. 2018 Oči Brna: Hugo Haas. Krátký návrat výstava / Foyer / přízemí
Oblíbeného herce a režiséra Huga Haase (19. února 1901 Brno – 1. prosince 1968 Vídeň) připomeneme nejen
prostřednictvím jeho dobře známých filmových rolí, ale také díky dobovému materiálu na výstavě
z cyklu Oči Brna.
8. 3. – 28. 4. 2018 70 let JAMU výstava / Galerie MZK / přízemí
Vernisáž 8. 3. čtvrtek / 18.00 / Konferenční sál / přízemí
Brněnská Janáčkova akademie múzických umění v loňském roce oslavila 70 let své existence. K tomuto
významnému jubileu si tato škola nadělila také výstavu, která se z prostor Divadla na Orlí přesunula do
Moravské zemské knihovny. Návštěvníci knihovny budou mít jedinečnou příležitost si výstavu prohlédnout
v Galerii MZK. Výstavu zahájí rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý a prorektor JAMU prof. PhDr. Josef Kovalčuk.
V doprovodném kulturním programu vystoupí studenti Divadelní fakulty JAMU.
21.–22. 3. Výstava odborné zahraniční literatury výstava / Týmová studovna / 1. patro
Tato výstava je zaměřena na humanitní a společenskovědní obory s bohatým zastoupením bohemikálních
titulů. Smyslem jejího uspořádání je nabídnout čtenářům možnost navrhout knihu k zakoupení do fondu MZK.
Připravuje se ve spolupráci se Slovart GTG.

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87
BRNO
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Přehled akcí MZK naleznete také na:
www.mzk.cz/kalendarakci.
Podrobnější informace o každé
akci zde uvedené naleznete vždy
minimálně 14 dní před jejím
konáním na webu knihovny.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ
(pokud není uvedeno jinak).
Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte tak místo
pro další čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná,
takže jsou vaše věci v bezpečí.
Klíče od šatních skřínek si vyzvednete
v šatně, kde vám budou načteny
na čtenářský průkaz.

