
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
připravili jsme pro vás přehled novinek a akcí konajících se v červnu.  

Těšíme se na vás.
Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Oči Brna:  Sylvie Richterová
 

Letní měsíce budou v Očích Brna poprvé patřit ženě – spisovatelce a lite-
rární teoretičce Sylvii Richterové, brněnské rodačce v současné době žijící 
střídavě v Praze a v Itálii.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-sylvie-richterova.

Newsletter
červen 2016

Novinky z knihovny
Jak budeme mít otevřeno o prázdninách?
 

Poslední červnový týden (tj. 27. 6. – 1. 7. 2016) bude platit tato otevírací doba:

Pondělí–pátek               08.30–19.00
Poslední sobota v plném provozu knihovny bude 25. 6. 2016.

O prázdninách (tj. 7.–22. 7. a 15. 8. – 2. 9. 2016) bude platit tato otevírací doba:
Pondělí, středa, pátek  08.30–15.30
úterý, čtvrtek   10.00–18.00
sobota                                     zavřeno

Úplně uzavřena bude knihovna v obdobích od 4.–6. 7. a  od 25. 7. – 12. 8. 2016. 
Více informací na www.mzk.cz/oteviraci-doba.

Digitální knihovna MZK
 

Vyzkoušejte nový vzhled naší Digitální knihovny MZK. Vaše dotazy rádi 
zodpovíme. Pište na adresu kramerius@mzk.cz.
Více na: www.digitalniknihovna.cz/mzk/.

http://www.mzk.cz/oci-brna-sylvie-richterova
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/oteviraci-doba
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/oteviraci-doba
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/


Semináře a školení
čtvrtek 

16. 6. 

9.00

Jak citovat?

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím 
elektronického registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.

Chcete se dozvědět, jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690? Přijďte 
na školení PhDr. Martiny Machátové.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-10.

Počítačová učebna / 6. patro

Databáze v MZK
Do databáze Library PressDisplay přibyly další české tituly: Hospodářské a Li-
dové noviny a časopisy Ekonom a Respekt. Noviny a časopisy si můžete přečíst 
v elektronické podobě. Více na: www.mzk.cz/onlinenoviny.

Ticho ve studovnách
Žádáme návštěvníky knihovny o dodržování tichého režimu ve studovnách. Studijní atmosféru v po-
slední době narušuje nejvíce telefonování. Děkujeme všem, kteří náš knihovní řád respektují.

Kurz psaní Wikipedie
Moravská zemská knihovna ve spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika uspořádá kurz 
editace článků na Wikipedii, který začne 6. června a bude pokračovat každé pondělí v měsíci červnu 
vždy od 17.00 do 19.00. Zájemci se budou scházet v počítačové učebně v MZK pod vedením zku-
šených wikipedistů a během kurzu se naučí, jak do internetové encyklopedie doplňovat to, co v ní 
dosud chybí, ale mělo by v ní být.
Více na: www.mzk.cz/wikipedie.

Na podzim bude spolupráce pokračovat. Čtenáři MZK a wikipedisté se pustí do společné editace 
textu pro Wikizdroje. Tento sesterský projekt Wikipedie slouží  ke zpřístupňování textů volně dostup-
né beletrie a literatury faktu, dopisů, proslovů, ústavních a dějinných dokumentů, zákonů a dalších 
děl. Zaměstnanci knihovny spolu s brněnskými wikipedisty vyberou knihu, kterou čtenáři na Wi-
kizdrojích v rámci soutěže společnými silami přetvoří do elektronické podoby.

pondělí

6. 6. 

18.30

Filmový pondělek: The Magnificent Seven (1960)
Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy banditů vedených nelítostným Calverou, který vesničany 
každý rok připraví o většinu sklizně a zásob. Vesničané si najmou sedm neohrožených 
kovbojů, aby jejich vesnici ochránili. Film v anglickém znění s anglickými titulky. Více 
na: www.mzk.cz/magnificent-seven-1960.

Konferenční sál / přízemí

Promítání

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-10
http://www.mzk.cz/onlinenoviny
http://www.mzk.cz/wikipedie
https://www.mzk.cz/magnificent-seven-1960


Přednášky

středa 

8. 6. 

18.00

středa

8. 6. 

19.00

středa 

15. 6. 

19.00

středa 

29. 6. 

19.00

úterý

7. 6. 

17.00

Filmový klub: Hannah Arendt

Mach, Gödel a rotující vesmír

Černobyl 30 let poté

Pán prstenců

Vidět ve všem něco víc

Film, který víc než životní osudy spisovatelky a filozofky Hannah Arendt sleduje a od-
krývá důvody, které ji vedly k napsání knihy Eichmann v Jeruzalémě. Tato kniha au-
torku sice proslavila, ale zároveň se stala příčinou, proč se od ní odvrátila spousta 
přátel. Film v němčině s německými titulky.
Der Film ist keine Biographie der Philosophin, sondern die Aufdeckung der Ursa-
chen, welche zur Publikation des Buches Eichmann in Jerusalem, führten. Das Buch 
machte sie berühmt, war aber der Grund für die Abkehr vieler Freunde. Deutsche 
Fassung mit deutschen Untertiteln.
Více na: www.mzk.cz/filmovy-klub-hannah-arendt.

Odlišný pohled dvou světových osobností na problém rotujícího vesmíru. Přednáší 
prof. RNDr. J. Novotný, CSc.
Více na: www.mzk.cz/mach-godel-rotujici-vesmir.

Letos uplynulo 30 let od největší katastrofy jaderné elektrárny v téměř šedesátileté 
historii využívání jaderné energetiky. Jaký byl průběh a následky havárie? Jaká je 
současná situace při likvidaci dopadů této katastrofy? Přednáší RNDr. V. Wagner, CSc.
Více na: www.mzk.cz/cernobyl-30-let-pote.

Nahlédnutí do fascinujícího světa planety Saturn. 
Přednáší prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc.
Více na: www.mzk.cz/pan-prstencu.

Autorské čtení spisovatelky Sylvie Richterové.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-sylvie-richterova.

Konferenční sál / přízemí

Autorské čtení

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Promítání

Malý sál / 6. patro
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Výstavy 
1.6. – 26. 8.

 

23. 6. – 22. 8. 

21. 6. – 23. 7. 

Proměny cesty

Knihahaři

Komentovaná prohlídka výstavy Nekřič na tmu /
Pavel Albert – grafické práce

Exkurze v Moravské zemské knihovně 

Komiksy home

Výstava věnovaná brněnské spisovatelce a literární teoretičce Sylvii Rich-
terové, jejímž druhým domovem se stala Itálie.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-sylvie-richterova.

Představujeme vám mladou skupinu výtvarníků, absolventů ateliéru Oba-
lového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity. Jejich cí-
lem je široké veřejnosti ukázat, že kniha má mnoho forem, že kniha může 
být svou formou zábavná a jiná. Vernisáž výstavy proběhne 23. června od 
18.00 v Galerii MZK. Více na: www.mzk.cz/knihahari.

Komentovaná prohlídka výstavy Nekřič na tmu vedená samotným auto-
rem výstavy. Více ma: www.mzk.cz/komentovana-prohlidka.

Exkurze pro širokou veřejnost. Každý měsíc mohou účastníci nahléd-
nout do prostor, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myš-
lenky těchto exkurzí Poznejte knihovnu jinak! Téma červnové prohlídky: 
digitalizace dokumentů. Více na: www.mzk.cz/exkurze6.

V úterý 21. 6. v 18.00 slavnostně zahájíme výstavu s názvem Komiksy 
home. Ta představuje komiksovou tvorbu sochařky Veroniky Plátkové. 
Jde o záznamy, o autentické, nepřikrášlené záznamy z jejího života v nové 
roli, v roli matky. Námětem jsou komické nebo i tragikomické situace ze 
společného života s dítětem, které má nadání na řeč. 
Více na: www.mzk.cz/komiks-home.

Foyer / přízemí

Galerie MZK / přízemí

Konferenční sál / přízemí 

Foyer / 2. patro

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

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

 

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).

pondělí

13. 6. 

18.00

středa

15. 6. 

18.00

Galerie MZK / přízemí

Exkurze 

http://www.mzk.cz/oci-brna-sylvie-richterova
http://www.mzk.cz/knihahari
https://www.mzk.cz/komentovana-prohlidka
http://www.mzk.cz/exkurze6.
http://www.mzk.cz/komiks-home
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
www.mzk.cz/KalendarAkci

