
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
připravi li jsme si pro vás tradiční přehled novinek a akcí, které můžete v knihovně navštívi t.
Věnujte prosím také pozornost otevírací době během velikonočních svátků – v pátek 3. dubna
bude otevřeno jen do 1 9:00 hod. a ve dnech 4.–6. dubna bude knihovna uzavřena.

Přejeme všem veselé Velikonoce!
Moravská zemská knihovna

Databáze měsíce – Factiva
Díky této databázi získáte přístup do unikátní kolekce předních
světových médií, obchodních a spotřebitelských publikací
a   dalších důleži tých zdrojů . Klikněte pro okamžitý přístup
k  tisícům zdrojů ve 28 jazycích z téměř 200 zemí s archivem
až  35 let zpátky: www.mzk.cz/factiva

Rozšiřujeme zahraniční knihovny
Zahraniční knihovny rozšiřu jeme i do 3. patra. J iž brzy se zde
můžete těšit na fond Americké knihovny a relaxační prostor.
Z  důvodu stěhování budou zahraniční knihovny UZAVŘENY
v  termínech 9. 4., 1 0. 4. celý den a 1 4. 4. od 8:30 do 1 2:00 hod.

Nový kulturní cyklus v knihovně – Oči Brna
V dubnu startu je nový celoroční cyklus akcí věnovaný
důleži tým osobám brněnské kultury. Tento měsíc se
zaměříme na osobnost Jana Zahradníčka . I vy se můžete
aktivně zapoj i t – při jďte 23. 4. na devítihodinový maraton čtení
symbolizu j ící básníkovo devíti leté věznění.

PTEJTE SE KNIHOVNY má mobilní aplikaci
Neznáte odpověď? Služba Ptejte se knihovny zodpoví vaše
otázky do 48 hodin krátkým seznamem knih, časopisů,
popřípadě i www stránek. Nyní tuto službu můžete využívat
i   prostřednictvím mobilní aplikace.
http://www.ptej teseknihovny.cz/mobiln i-aplikace
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https://www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-jan-zahradnicek

www.mzk.cz/aktuality/uzavreni-zahranicnich-knihoven-stehovani-beletrie
www.mzk.cz/factiva
http://www.ptejteseknihovny.cz/mobilni-aplikace


čtvrtek

9. 4.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Jenica a Perla
Film byl představen v rámci letošního festivalu Jeden svět. Režie: Rozálie

Kohoutová. Promítání probíhá ve spolupráci s Muzeem romské kultury.
Konferenční sál / Přízemí

pondělí

1 3. 4.
1 8:00

Filmový pondělek: The Deer Hunter (1 978)
Oscarový snímek v hlavní roli s Robertem De Nirem. V orig inálním znění

s  anglickými ti tulky.
Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

30. 4.
1 8:00

Dům strach
Promítání videodokumentu Petra Barana z fragmentů poezie a dopisů básníka
Jana Zahradníčka z vězení.

Konferenční sál / Přízemí

středa

1 . 4.
1 9:00

RNDr. Vladimír Wagner, CSc. – Fukušima i poté aneb O jaderné
havárii: co se podařilo a nepodařilo vyřešit
Přednáška doktora Vlad imíra Wagnera se bude věnovat příčinám a průběhu
havárie jaderné elektrárny Fukušima I v Japonsku.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

7. 4.
1 9:00

Cestovatelská přednáška: Albánská výzva –
projekt na záchranu albánské vesnice Curraj Eperm
Přednáška vám ukáže nejen krásy albánského venkova, ale také přiblíží strasti
a   slasti , kterými si musí proj ít spolek lidí, kteří se snaží o povznesení údolí Curraj
Eperm. Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 6. 4.
1 7:00

Básnické dílo Jana Zahradníčka v proměnách času
Přednáška docenta Jana Wiendla věnovaná významnému představi teli české
katolické poezie, překladateli , novináři Janu Zahradníčkovi .

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 6. 4.
1 9:00

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. – Ze života černých děr aneb
díra sem, díra tam
Černé díry v nás vždy evokovaly pocity extravagantnosti a výj imečnosti . Jak je
vnímáme dnes, 44 let po jej ich objevu? Mají ještě nějaká tajemství? Známe
odpovědi na následující otázky? Konferenční sál / Přízemí

středa

29. 4.
1 9:00

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. – 1 00 let obecné teorie
relativity: od Einsteina k Hawkingovi
Přednáška profesora J iřího Bičáka o teori i , která byla hned po svém zrodu
považována za jeden z vrcholných činů lidského ducha. . .

Konferenční sál / Přízemí

PPrroommííttáánn íí
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-ctvrtek-jenica-perla

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-deer-hunter-1978
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-dokumentu-dum-strach-zena-basnika
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-rndr-vladimir-wagner-csc-fukusima-i-pote-aneb-o-jaderne-havarii-co-se-podarilo
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/cestovatelska-prednaska-albanska-vyzva-projekt-na-zachranu-albanske-vesnice-curraj-eperm

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-basnicke-dilo-jana-zahradnicka-v-promenach-casu
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-prof-rndr-petr-kulhanek-csc-ze-zivota-cernych-der-aneb-dira-sem-dira-tam
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-prof-rndr-jiri-bicak-drsc-dr-h-c-100-let-obecne-teorie-relativity-od-einsteina


1 .–1 5. 4.
201 5

Výstava fotografií: Andrew Lass - Dotyky věcí
Kulturní antropolog, surrealista , univerzi tní profesor, básník, grafik a fotograf
Andrew Lass nositel ceny VIZE 97 za rok 201 4 vystavuje své fotografie
v  prostorách Moravské zemské knihovny.

Výstavní sál / přízemí

1 .–30. 4.
201 5

„Vzmuž se, ó srdce mé…“
Výstava věnovaná připomenutí 1 1 0. výročí narození básníka, překladatele

a   novináře Jana Zahradníčka.
Foyer MZK / přízemí

2.–30. 4.
201 5

Podnětná přátelství malířek a spisovatelů
Výstava "Podnětná přátelství malířek a spisovatelů" představí devět malířek
s  li terárním talentem /dopisy, deníky, básně/ a devět spisovatelů se zájmem
o  malířství. Foyer MZK / 1 . patro

čtvrtek

9. 4.
1 7:00

Jak citovat?
Na školení se dozvíte, proč je nutné citovat použité zdroje a jak vytvořit ci tace
některých druhů dokumentů dle ČSN ISO 690. Školení vede PhDr. M. Machátová,
MZK. Školeni je už obsazeno. Počítačová učebna / 6. patro

středa

1 5. 4.
1 0:00

Databáze průmyslových vzorů
Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového
vlastnictví prostřednictvím průmyslových vzorů. Školení vede Mgr. Martina
Břeňová a Mgr. Eva Pokorná z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Vstup
volný po registraci . Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

1 6. 4.
1 7:00

Brány a portály pro vyhledávání odborné literatury
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s bezplatnými
vyhledávacími službami , které pokrývaj í několik databází a značné množství
odborné li teratury. Vstup volný po registraci .

Počítačová učebna / 6. patro

středa

29. 4.
1 7:00

Jak citovat?
Na školení se dozvíte, proč je nutné citovat použité zdroje a jak vytvořit ci tace
některých druhů dokumentů dle ČSN ISO 690. Školení vede PhDr. M. Machátová,
MZK. Vstup volný po registraci .

Počítačová učebna / 6. patro

VVýýssttaavvyy
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-fotografii-andrew-lass-dotyky-veci
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-vzmuz-se-o-srdce-me
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-podnetna-pratelstvi-malirek-spisovatelu
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-3
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-databaze-prumyslovych-vzoru
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-brany-portaly-pro-vyhledavani-odborne-literatury-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-4


Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci

Podrobnější informaci o každé akci zde uvedené najdete vždy minimálně 1 4 dní před jej ím

konáním. VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno j inak) .

středa

1 5. 4.
1 6:00

Stipendia pro studium v USA
Bezplatné semináře o možnostech studia a stipendi í na amerických univerzi tách.

Konferenční sál / přizemí

pátek

1 7. 4.
1 6:00

MZK Teachers' Club: Learning Through
Sharing / Warm-ups and Energizers
Seminář pro učitele angličtiny.

Malý sál / 6. patro

úterý

28. 4.
1 5:00

Granty pro výzkum v USA
Seznamte se s grantovými programy podporujícími spolupráci mezi ČR a USA
ve  vědě a výzkumu.

Konferenční sál / přizemí

každé pondělí

1 8:00
CYKLUS O SOUČASNÉ NĚMECKY PSANÉ PRÓZE PO ROCE 2000:
• 1 3. 4. 201 5 - Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
Téma: Wolf Haas: Verteid igung der Missionarsstellung.
• 20. 4. 201 5 - Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Téma: Botho Strauss: Herkunft und Hans Magnus Enzensberger: Tumult.
• 27. 4. 201 5 - Mgr. Ing. Petr Pytlík
Téma: Florian I llies: 1 91 3 – Roman und Theateraufführung von Barbara Herz im
Prager Theater V Dlouhé

čtvrtek

23. 4.
od 1 1 :00

9:9
Devítihodinový maraton čtení textů Jana Zahradníčka, symbolické připomenutí
devíti let, které básník strávi l ve vězení.

Výstavní sál / přízemí

SSeemmiinnáářřee

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

MMaarraa ttoonn ččtteenn íí

http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
http://www.mzk.cz/maraton-cteni-99
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/seminar-stipendia-pro-studium-v-usa-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/mzk-teachers-club-learning-through-sharingwarm-ups-and-energizers
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/seminar-granty-pro-vyzkum-v-usa



