
Exkurze v Moravské zemské knihovně 
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se zajíma-
vosti z více jak dvousetleté historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, 
poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám knihovnu jinak.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

13. 3. 

17.00

Online platby mimo provoz
Z technických důvodů je možnost uhradit registrační poplatek či pokutu online dočasně nedostupná. 
Pokud máte na čtenářském účtu nějaké neuhrazené poplatky a jen tak se k nám nedostanete, na-
pište prosím na mail pujcovna@mzk.cz nebo volejte 541 646 206. (Je možné se domluvit na úhradě 
převodem.)

Exkurze

Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
dovolujeme si vás pozvat na námi připravované akce v měsíci březnu. 

Krásné březnové dny přeje
Moravská zemská knihovna v Brně

Newsletter
březen 2017

Šatna v MZK
Připomínáme, že dle platného knihovního řádu jsou uživatelé, kteří chtějí vyu-
žívat našich služeb ve 2. a vyšším patře, povinni odložit svrchní oděv a zavaza-
dla v šatně v přízemí. Šatna je hlídaná, vaše věci jsou zde v bezpečí.

Výpůjčky a registrace i v sobotu
Rozšířili jsme provozní dobu pultu Registrací a výpůjček. V sobotu je opět možné se zaregistrovat, 
prodloužit si registraci nebo si vyzvednout již připravené absenční výpůjčky.

Novinky z knihovny

Klub Wikipedie MZK
Po úspěšných kurzech psaní Wikipedie zahajujeme činnost klubu Wikipedie, ve kterém si bude mož-
né rozšiřování této encyklopedie procvičovat pod vedením zkušených wikipedistů. Setkávat se bude 
každé sudé pondělí (s výjimkou svátků), tj. 6. a 20. března, 3. dubna, 15. a 29. května, 12. a 26. června 
2017, vždy od 17.00 do 19.00 v počítačové učebně v 6. patře. Více informací na: http://cswp.cz/wp:klub

http://cswp.cz/wp:klub


středa

8. 3. 

18.00

úterý

7. 3. 

18.00

Sufražetka

Anna Kim: „Die große Heimkehr“

K oslavě MDŽ ve spolupráci s GIC Nora uvádíme historické drama podle skutečných 
událostí, které zachycuje boj žen za právo volit. Filmu bude předcházet krátký úvod.

Anna Kim, rakouská spisovatelka jihokorejského původu představí čtenářům svůj 
poslední román „Die große Heimkehr“. Čtení bude moderovat doc. PaedDr. Dana 
Pfeiferová, Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni. Autorské čtení proběhne za pod-
pory Rakouského kulturního fóra v Praze. 

pondělí

6. 3. 

18.00

Filmový pondělek: Death of a Salesman (1985)
Film podle slavné divadelní hry Arthura Millera s vynikajícím Dustinem Hoffmanem 
v hlavní roli. Film v angličtině s anglickými titulky.

Konferenční sál / přízemí

úterý

28. 3. 

17.00

Beseda s Hanou Librovou o nové knize Věrní a rozumní: kapitoly  
o ekologické zpozdilosti
Ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU vás 
zveme na besedu nad knihou Hany Librové „Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické 
zpozdilosti“,  která se věnuje otázkám ekologicky příznivého životního způsobu.

Promítání

Autorské čtení a beseda

Videokonferenční místnost  / 4. patro

Malý sál / 6. patro

Komponovaný večer
úterý

7. 3. 

18.00

Cesty
Pořad vznikl na základě mezinárodní i multikulturní spolupráce České a Slovenské 
republiky. Tři autorky: slovenská básnířka a filozofka Etela Farkašová, bratislavská 
výtvarnice Květa Fulierová a česká spisovatelka Milena Fucimanová se vzájemně in-
spirovaly poezií i výtvarným uměním. Jejich osobité vnímání doplnila původní hudba 
Ondřeje Fucimana. Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

pondělí

20. 3. 

18.00

Don Quijote promítá: Všichni jsou mrtví
Nikdo by do Lupe, zavřenou doma v županu a bačkorách, neřekl, že byla rockovou 
hvězdou 80. let. Koncerty, sláva i úspěch jsou už dávno pryč. Agorafobie jí nedovoluje 
vyjít z domu. Film ve španělském znění s českými titulky.  

Konferenční sál / přízemí

Povídání s prof. Jiřím Drahošem, předsedou Akademie věd ČRpátek

3. 3. 

17.00

Povídání s prof. Jiřím Drahošem, předsedou Akademie věd ČR o zlatých českých ru-
čičkách a vědeckých objevech, o životě a aktuálních společenských tématech.

Konferenční sál / přízemí

Prezentace knihy
pondělí

20. 3. 

18.00

Wolfgang Müller-Funk: „Theorien des Fremden“
Co znamená být cizí, cítit se cize, být jako cizinec nahlížen? Kniha Theorien des Frem-
den od Wolfganga Müller-Funka popisuje a rozebírá nejdůležitější znaky cizoty.

Malý sál / 6. patro



Promítání

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím 
elektronického registračního formuláře na webových stránkách.

pondělí

6. 3. 

19.00

čtvrtek

9. 3. 

18.00

Současná německy psaná próza po roce 2000

Turistou v Černobylu 30 let po havárii

Cyklus přednášek zabývajících se tendencemi současné německy psané literatury. 
Na krátkých textových úryvcích jsou vysvětlené a ukázané trendy a motivy, se kterými 
současní spisovatelé německy psané literatury pracují. Přednáší PhDr. Zdeněk Ma-
reček, Ph.D.

Černobylská zóna je uzavřenou oblastí kolem Černobylské elektrárny a opuštěného 
města Pripjať. Cvakání Geiger-Müllerova počítače při měření radiace, opuštěné ves-
nice, poslední žijící pamětníci a především monumentální sarkofág 4. bloku jaderné 
elektrárny. Přednáší Zdeněk Hruška.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

čtvrtek

9. 3. 

17.00
Na školení se dozvíte, jak citovat jednotlivé druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

Počítačová učebna / 6. patro

Jak citovat?

čtvrtek

13. 3. 

17.00
Na školení si prakticky vyzkoušíte vyhledávání v databázích Ústavu pro českou litera-
turu AV ČR a poznáte několik internetových zdrojů z oblasti krásné literatury.

Počítačová učebna / 6. patro

Informační zdroje z oblasti beletrie a literární vědy

čtvrtek

30. 3. 

10.00
Na školení získáte základní informace k problematice patentů a užitných vzorů. Po-
mocí jednoduchých ukázek si také prakticky vyzkoušíte vyhledávání v největší volně 
přístupné patentové databázi Espacenet. Školení vede Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., 
z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Počítačová učebna / 6. patro

Patenty a užitné vzory – právní ochrana technických řešení

Videokonferenční místnost / 4. patro

čtvrtek 

2. 3. 

17.00

Na školení si prakticky vyzkoušíte základní bezplatné databáze, v nichž lze hledat 
informace o knihách a článcích odborného charakteru.

Počítačová učebna / 6. patro

Kde a jak hledat odbornou literaturu?

Semináře a školení

Přednášky

Malý sál / 6. patro

pondělí

13. 3. 

18.00

Radek Malý: Čechy leží u moře
Literární pásmo s komentářem překladatele a germanisty Radka Malého, který 
představí českému publiku zajímavý literární motiv, z nějž těží nejslavnější báseň 
rakouské autorky Ingeborg Bachmannové. 

Malý sál / 6. patro

úterý

14. 3. 

18.00

Azorské ostrovy – utajená šňůra ostrovů uprostřed Atlantiku
Azorům se masová turistika zatím vyhnula. Nejvíc turistů se sem dostane vlast-
ně omylem, při nouzovém přistání letadla, které má technické potíže při letu přes 
Atlantik. Ostrovy sopečného původu, jež někteří považují za pozůstatky bájné Atlan-
tidy, tak zůstávají nejzápadnější exotickou výspou Evropy.

Prezentace knihy



Žijí mezi námi: světové mozky přichází bádat na jižní Moravu
Výstava představuje devět ve svých oborech uznávaných vědců, kteří působili 
v zahraničí a nyní provádějí výzkum v Brně.

Foyer / 2. patro

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno 

www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

6. 2. – 31. 3. Stopy na Annapurně
Výstava o poslední, nejnižší nepálské osmitisícovce představuje fotografie 
Radka Jaroše, Jana Trávníčka a Josefa Nežerky, kteří vystoupili až na vrchol, 
a dalších horolezců a trekařů. 

Foyer / 7. patro

Galerie MZK / přízemí

16. 2. – 31. 3. Pestří: skromné domácnosti pod tlakem doby
Výstava mapující 23 let dlouhodobého výzkumů tzv. „Pestrých“ domácností ži-
jících ekologicky příznivým způsobem života.

Výstavy a vernisáže

středa

15. 3. 

18.00

Trek kolem Annapuren
Trek kolem Annapuren je v Nepálu jedním z nejnavštěvovanějších. Dá se říct 
trekem nejkrásnějším. Ing. Zuzana Druckmüllerová bude povídat o tomto tre-
ku, který podnikli se svým manželem v roce 2010.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

27. 3. 

18.00

Současná německy psaná próza po roce 2000
Cyklus přednášek zabývajících se tendencemi současné německy psané lite-
ratury. Přednáší Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Malý sál / 6. patro

středa

29. 3. 

19.00

Saturn 5, král mezi raketami
Letos je tomu 50 let, co se do vesmíru poprvé vydala kosmická raketa Saturn 5, 
která dovolila uskutečnit pilotované lety na Měsíc. Přednáší Ing. Tomáš Přibyl.

Konferenční sál / přízemí

čtvrtek 

16. 3. 

19.00
I hvězdy mají své osudy. Rodí se a umírají, aby z jejich popela povstaly další ge-
nerace svítících plazmových koulí. Ale jak uvidíte, i jejich posmrtný život může 
být zajímavý a plný překvapení. Přednáší prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Konferenční sál / přízemí

Černé díry a jejich bratříčci

6.–31. 3. 

 

  Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci.
Podrobnější informaci o každé akci zde uvedené najdete vždy minimálně 14 dní před 
jejím konáním.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

www.mzk.cz
www.mzk.cz/KalendarAkci

