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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,

také o prázdninách jsme zde pro vás. Věnujte prosím pozornost letní otevírací 
době v období svátků (5.–7. 7.) a uzavření knihovny (24. 7. – 11.  8.),
které je nezbytné zejména z důvodu revize fondu ve volném výběru.
Přejeme vám hezké léto!

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

Letní provoz knihovny

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.



Oči Brna: Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník
V letních měsících připomene výstava někdejšího pracovníka MZK, prof. 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 opět v provozu!
      Opět je možné v knihovně platit online. Z pohodlí domova můžete uhradit registrační poplatek či pokutu.



28. 8. pondělí (9.00) Kde a jak hledat odbornou literaturu? Počítačová učebna / 6. patro 
Formou jednoduchých praktických ukázek poznáte základní databáze,
v nichž lze hledat odborné knihy a články.

30. 8. středa (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.

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

3. 7. – 27. 9. Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944 výstava / Foyer / 3. patro

Brněnské divadlo sice hrálo
v dějinách města vždy významnou
roli, jeho osudy ale dosud známe
jen z různých dílčích studií.
O brněnském německém divadle
to platí dvojnásob, období
tzv. Protektorátu zůstávalo zatím
úplně mimo pozornost badatelů.
Tato výstava je vlastně prvním
pohledem na jeho činnost
v temných válečných letech. 



Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87
BRNO

www.mzk.cz
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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.


