
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
 
připravili jsme pro vás přehled novinek a akcí konajících se v červnu v MZK. Kromě událostí 
věnujte prosím pozornost změnám otevírací doby. V posledním červnovém týdnu, tj. 22.–26. 6., 
bude otevřeno od 8.30 do 19.00.

Těšíme se na vás opět v knihovně. 

Moravská zemská knihovna v Brně

Změna provozní doby Studovny periodik a norem  
a dočasné omezení objednávek z externího depozitáře
 

Od 1. června. bude zkrácena provozní doba Studovny periodik a norem do 19.00. Od 1. 6. 2015 do 
odvolání (předpokládá se do konce září 2015) nebude rovněž z důvodů rekonstrukce objektu možné 
objednávat fond uložený v externím depozitáři.

Jan Ámos Komenský ve fondech MZK
 

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu vybraných děl jednoho z největších 
českých myslitelů, na které mj. představíme jeho mimořádně zajímavou 
sbírku map nebo nové přírůstky ve sbírce komenian. Vernisáž výstavy se 
uskuteční 4. června od 18.00.

Oči Brna
 

V měsíci červnu vám v rámci cyklu Oči Brna představíme blíže archi-
tekta Bohuslava Fuchse. Můžete se opět těšit na bohatý program:  
www.mzk.cz/bohuslavfuchs

Newsletter
červen 2015

Novinky z knihovny

Jak budeme mít otevřeno o prázdninách?
 

O prázdninách (tj. 29. 6. – 26. 7. a 17.–30. 8.) bude platit tato otevírací doba: 

Pondělí, středa, pátek  08.30–15.30
úterý, čtvrtek   10.00–18.00

Úplně uzavřena bude knihovna v období od 27. 7. do 16. 8. 
Více informací na www.mzk.cz/oteviraci-doba.

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/jan-amos-komensky-ve-fondech-mzk-v-brne
http://www.mzk.cz/aktuality/docasne-omezeni-objednavek-z-externiho-depozitare
www.mzk.cz/bohuslavfuchs
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/oteviraci-doba
www.mzk.cz/oteviraci
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-bohuslav-fuchs


Semináře a školení

Promítání
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Databáze ochranných známek

Bezplatné informační zdroje pro vědu a vzdělávání

Reading Group / Anne Tyle: Dinner at the Homesick Restaurant

Filmový pondělek: Tropic Thunder (2008)

Historie a současnost chemických zbraní

Předchůdci husitství

Jak citovat?

Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlast-
nictví prostřednictvím ochranných známek. Formou jednoduchých ukázek se také 
seznámíte s některými bezplatnými databázemi z této oblasti.

Na školení získáte formou jednoduchých praktických ukázek přehled o multioboro-
vých zdrojích, ve kterých lze bezplatně hledat odbornou literaturu.

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné 
anglicky psané literatury.

Promítání amerického filmu v původním znění. Největší a nejnákladnější válečný 
film všech dob, v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. Režie: Ben 
Stiller. Více informací na ČSFD.

Historie použití chemických látek. Přednášející: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., 
a doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc.

Přednášku projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén předne-
sou doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr., a Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D.

Na školení se dozvíte, proč a jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690.

Počítačová učebna / 6. patro

Počítačová učebna / 6. patro

Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční sál / 4. patro

Počítačová učebna / 6. patro

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-historie-soucasnost-chemickych-zbrani
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/reading-group-dinner-homesick-restaurant-anne-tyler
http://www.csfd.cz/film/231193-tropicka-boure/
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-predchudci-husitstvi
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-databaze-ochrannych-znamek
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-6
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-bezplatne-informacni-zdroje-pro-vedu-vzdelavani-0
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Literární večer: Mezi Němci, Čechy a Židy na Moravě:  
Vzpomínky z let 1923 -1966

Jan Hus

Lidská mysl a fyzika – od Demokrita k Penrosovi

Spojené arabské emiráty – perla Perského zálivu

Bohuslav Fuchs – nejvlivnější tvůrce veřejného prostoru Brna.  
Urbanista, architekt, inspirátor a učitel

Počátky českého utrakvismu

Magdaléna Radostová: Tanzánie - šelmám na dosah

Architekt Bohuslav Fuchs ve Zlíně a v Luhačovicích

Po stopách Hitlerovy dálnice

Vzpomínky Michela Huttarsche, nar. 1923 v Brně židovské matce a německému 
otci. Svědectví o osudu lidí, kteří byli kvůli svému původu vystaveni mnoha bezprá-
vím.

Přednášku projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén předne-
sou doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr., a Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D.

Srovnáme vybrané názory myslitelů a vědců různých epoch na vztah činnosti počí-
tačů k lidskému myšlení a na možnost pochopení lidského vnímání a mysli v rám-
ci přírodovědeckého přístupu ke světu. Přednáší prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

Přednáška Mgr. Ivo Bednáře.

Přednáška architekta Jana Sapáka.

Přednášku projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén předne-
se doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Autorský pořad cestovatelky a fotografky M. Radostové, který představí nádhernou 
část východní Afriky - Tanzánii.

Přednáška Mgr. Ladislavy Horňákové.

O pozůstatcích nedokončené německé exteritoriální dálnice Wien–Breslau se do-
zvíte na přednášce doplněné fotografiemi a mapami. Přednáší Mgr. Jan Šafařík.

Malý sál / 6. patro

Videokonferenční sál / 4. patro

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční sál / 4. patro

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční sál / 4. patro

Konferenční sál / přízemí

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-bohuslav-fuchs
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/cestovatelska-prednaska-magdalena-radostova-tanzanie-selmam-na-dosah
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-pocatky-ceskeho-utrakvismu
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/mgr-ivo-bednar-spojene-arabske-emiraty-perla-perskeho-zalivu
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/po-stopach-hitlerovy-dalnice
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-jan-hus
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/mezi-nemci-cechy-zidy-na-morave-vzpominky-z-let-1923-1966
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-prof-rndr-jan-novotny-csc-lidska-mysl-fyzika-od-demokrita-k-penrosovi


Výstavy 

1.–30. 6. 

1. 6. – 10. 7. 

3. 6. – 31. 8. 

28. 5. – 4. 10. 

úterý

2. 6. 

18.00

Bohuslav Fuchs. Brno avantgardní

Bertha von Suttner: Život pro mír / Ein Leben für den Frieden

Jan Ámos Komenský ve fondech MZK v Brně

Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech 
rajhradských a brněnských

Roman Plášek: Co jsem potkal v lese (Obrazy) + Koncert 
Hlas a Bas

Výstava věnovaná 120. výročí narození architekta Bohuslava Fuchse.

Putovní výstava Rakouského kulturního fóra v Praze Odzbrojte! po-
dle názvu nejznámější knihy Berthy von Suttner. Zahájení výstavy se 
dne 1. června v 17.00 ujme vyslanec Rakouského velvyslanectví v ČR, 
pan Martin Gärtner.

Výstava představí bohatou sbírku komenian, která se nachází  
v historickém a moderním fondu MZK v Brně a rovněž novou  
akvizici, která tento fond zásadním způsobem rozšířila. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční 4. června od 18.00.

Probíhající  výstava uspořádaná v rámci projektu Benediktinský kláš-
ter Rajhrad jako kulturní fenomén.

Projekt Romana Pláška Co jsem potkal v lese je digitálním a snad 
i literárním prohřeškem autora, který se až donedávna věnoval vý-
hradně malbě. Součástí vernisáže bude koncert netradičního dua 
Hlas a Bas. Obrazy si po vernisáži návštěvníci knihovny budou moci 
prohlédnout na monitorech počítačů ve studovnách.

Foyer MZK / přízemí

Foyer MZK / 1. a 2. patro

 Výstavní místnost MZK / přízemí

Areál benediktinského kláštera v Rajhradě

Konferenční sál / přízemí

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).

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-bohuslav-fuchs
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-gladio-verbi-dei-pisemnictvi-doby-husitske-ve-fondech-rajhradskych-brnenskych
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/jan-amos-komensky-ve-fondech-mzk-v-brne
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/roman-plasek-co-jsem-potkal-v-lese-obrazy-koncert-hlas-bas
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/bertha-von-suttner-zivot-pro-mirein-leben-fur-den-frieden
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
www.mzk.cz/KalendarAkci

