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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,

dovolujeme si vás pozvat na námi připravované akce v měsíci červnu.
Kromě událostí věnujte prosím pozornost letní otevírací době v MZK.
V posledním červnovém týdnu, tj. 26.–30. 6., bude otevřeno od 8.30 do 19.00.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Letní provoz knihovny

Poslední červnový týden (tj. 26.–30. 6. 2017)
bude knihovna otevřena:

pondělí – pátek  8.30 – 19.00

Poslední sobota v plném provozu knihovny bude 24. 6. 2017.

O letních prázdninách (tj. 1.–23. 7. a 14. 8. – 3. 9. 2017)
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 5.–7. 7. a  24. 7. – 11. 8. 2017.



PROMÍTÁNÍ

Oči Brna: Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník
V letních měsících připomene výstava někdejšího pracovníka MZK, prof. PhDr. Zdeňka Zouhara (1927–2011), 
který se proslavil jako hudební skladatel a propagátor díla Bohuslava Martinů.

Šatna v MZK       Vážení čtenáři, před vstupem do studoven si prosím odložte svrchní oděv a zavazadla v šatně,
             která se nachází v přízemí.

Studovny
Připomínáme, že ke konzumaci jídla a nápojů slouží kavárna a nebo foyer knihovny.
Děkujeme, že nekonzumujete a nevnášíte nápoje a jídlo do studoven.

Online platby mimo provoz
Omlouváme se, ale z technických důvodů není možné uhradit registrační poplatek či pokutu online. Pokud 
máte na čtenářském účtu nějaké neuhrazené poplatky a jen tak se k nám nedostanete, napište prosím na mail 
pujcovna@mzk.cz nebo volejte 541 646 206. (Je možné se domluvit na úhradě převodem.)

Klub Wikipedie MZK
V knihovně nabízíme prostor pro setkávání všech zájemců o přispívání do internetové encyklopedie Wikipedie. 
Zájemci o Klub Wikipedie se setkají každé sudé pondělí, tj. 12. a 26. června 2017, vždy od 17.00 do 19.00
v počítačové učebně v 6. patře.

5. 6. pondělí (18.00) Filmový pondělek: American Beauty (1999) Konferenční sál / přízemí
Jeden z nejlepších snímků konce milénia. „Obyčejná“ rodina z amerického předměstí pod drobnohledem.
Film získal 5 Oscarů v hlavních kategoriích.

6. 6. úterý (18.00) Filmový klub: The Cut (2014) Konferenční sál / přízemí
V roce 1915 je arménský kovář Nazaret narukován tureckou armádou. Je ale přidělen k nuceným pracím
v poušti. Těžce zraněný uniká masakru. Jeho vůli žít udržuje myšlenka na své dvě dcery. Historické drama 
německo-tureckého režiséra Fatiha Akina se zaobírá citlivým tématem arménské genocidy.
Film v němčině s německými titulky. 

13. 5. úterý (18.00) Zdeněk Zouhar: Velká láska (Oči Brna) Malý sál / 6. patro
Promítání jednoaktové opery Zdeňka Zouhara v podání Komorní opery Hudební fakulty JAMU.



8. 6. čtvrtek (9.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

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

7. 6. středa (19.00) Maxwell a Einstein: Jejich teorie a vlny Konferenční sál / přízemí
Připomeneme dva největší teoretické fyziky, kteří s odstupem půl století vytvořili dodnes nepřekonané teorie 
klíčových polí klasického světa: elektromagnetizmu a gravitace. Přednáší prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

14. 6. středa (19.00) Co nevíte o teorii relativity Konferenční sál / přízemí
Jak vysvětlit paradoxy speciální a obecné teorie relativity. Přednáší prof. RNDr. J. Novotný, CSc.

20. 6. úterý (17.00) Jižním ostrovem Nového Zélandu za tři týdny Videokonferenční sál / 4. patro
Jaké krásy nabízí Jižní ostrov Nového Zélandu? A co všechno se na něm dá za tři týdny stihnout?
Přednáší Mgr. Michal Létal.

21. 6. středa (19.00) Vietnam Konferenční sál / přízemí
Cestovatelka a fotografka Magda Radostová nás zavede do země plné protikladů. Podíváme se i do bohaté
a pohnuté historie Vietnamu. 

21. 6. středa (18.00) Zdeněk Zouhar – hudební skladatel a propagátor díla Bohuslava Martinů (Oči Brna)
Malý sál / 6. patro
Přednáší hudební skladatel a muzikolog prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

12. 6. pondělí (17.00) Kaleidoskop Jana Rejžka Konferenční sál / přízemí 
Přijďte si pro hudební inspiraci. Jan Rejžek vám představí to zajímavější z domácí i světové hudební scény. Ne 
nadarmo zní podtitul pořadu Hudba, kterou na Radiožurnálu určitě neuslyšíte. Jan Rejžek vám také představí 
novinky z dílen nováčků i stálic a zavzpomíná na Věru Špinarovou.

27. 6. úterý (16.45 ) Child 44 / Tom Rob Smith Malý sál / 6. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. 
Setkání skupiny probíhají v angličtině.



Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87
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www.mzk.cz
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EXKURZE

5. 6. – 26. 8.  Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník (Oči Brna)
výstava / Galerie MZK, Foyer MZK / přízemí
Výstava věnovaná skladateli, muzikologu a knihovníkovi prof. PhDr. MgA. et Mgr. Zdeňku Zouharovi.

8. 6. čtvrtek (17.00) Hudba pro čistá srdce (Oči Brna) vernisáž / Konferenční sál / přízemí
Vernisáž výstavy Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník.

3. 5. – 21. 7. Nábřeží v obraze města výstava / Foyer / 6. patro
Výstava „Nábřeží v obraze města“ nám představuje výstupy z projektu „Potenciál městských nábřeží
a možnosti jejich implementace do urbánní struktury měst“, který prezentuje města České republiky z pohledu 
krajinářského architekta.

12. 6. pondělí (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté 
historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám 
knihovnu jinak.

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).

Připomínáme, že jsme obnovili provoz šatny v přízemí. Klíče od 
šatních skřínek si vyzvednete v šatně, kde vám budou načteny na 
čtenářský průkaz. Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte
tak místo pro další čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná,
takže jsou vaše věci v bezpečí.


