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Milé čtenářky, milí čtenáři,

pokud čtete náš newsletter pravidelně, víte, že letošní rok 
je pro knihovny v ČR výjimečný, jelikož si připomínáme 
100 let od přijetí pokrokového knihovnického zákona, díky 
němuž máme dodnes jednu z nejhustších sítí veřejných 
knihoven na světě. „Knihovnický rok“ chceme oslavovat, 
jak jinak, prací; je to především příležitost si připomenout, 
jakou roli mají knihovny v dnešní společnosti a co všechno 
vlastně spadá do práce knihovníka. O čtyřech základních 
úlohách knihovny se počínaje březnem můžete dočíst na 
webu www.mzk.cz/2019. Najdete tam také chystané akce, 
jejichž pořádáním MZK tyto úlohy naplňuje. V průběhu roku 
budou na webu přibývat další zajímavosti, pro naše sociální 
sítě připravujeme tematický seriál o knihovnách před sto 
lety a dnes, postupně vám zde také představíme ty nejzají-
mavější exempláře z našich historických fondů.

Těšíme se na vás!



NOVINKY Z KNIHOVNY
OČI BRNA

Oči Brna: Kateřina Šedá
Tentokrát nejen Brno JINAK očima výtvarnice Kateřiny Šedé.

5.–30. 3. 2019 Kateřina Šedá. Společenská hra | výstava
| Foyer MZK | přízemí
Výstava věnovaná české výtvarnici, vizuální umělkyni a autorce mnoha 
projektů z oblasti sociální architektury.

ÚT 19. 3. Kateřina Šedá: Jakej šel, takovou potkal | 17.00
| Konferenční sál | přízemí
Přednáška Kateřiny Šedé I.

ČT 28. 3. Kateřina Šedá: Nuly z celé republiky | 17.00
| Konferenční sál | přízemí
Přednáška Kateřiny Šedé II.



NOVINKY Z KNIHOVNY
Databáze
Do 15. března si můžete vyzkoušet čtyři špičkové elektronické informač-
ní zdroje ProQuest Central, Academic Complete Ebooks, Academic Vi-
deo Online a ProQuest Dissertations & Theses Global, které jsou sdru-
ženy do platformy ProQuest One Academic. 

Digitální knihovna MZK
Vyzkoušejte nové alternativní uživatelské rozhraní pro Digitální knihov-
nu MZK na adrese http://digitalniknihovnanew.mzk.cz/mzk. Zpětnou 
vazbu nám můžete napsat na digitalniknihovna@mzk.cz.

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR zdarma
Knihy z jiných knihoven v ČR vám dodáme ZDARMA také v roce 2019 – 
meziknihovní výpůjční služba! 

Přístup do genealogické databáze MyHeritage
Přístup do  genealogické databáze MyHeritage Library Edition jsme 
prodloužili do konce roku 2019!

Soutěž Staré mapy
Další kolo soutěže v georeferencování na portálu Staremapy.cz. bylo 
ukončeno. Gratulujeme vítězům a moc děkujeme všem, kteří se do sou-
těže zapojili. 



PO 4. 3. Filmový pondělek: Three Billboards Outside Ebbing, Missou-
ri (2017) | 18.00 | Konferenční sál | přízemí
Tři billboardy, které za městem vyvěsí Mildred, aby tak popíchla policii, 
která stále nevyřešila vraždu její dcery, rozpoutají běh událostí, které do 
té doby zatím jen bublaly pod povrchem. Černohumorné drama stojí na 
skvostném scénáři Martina McDonagha. V hlavní roli exceluje Frances 
McDormandová. Pozadu ale nezůstávají ani Woody Harrelson a Sam 
Rockwell coby policisté.

ÚT 5. 3. Filmový klub: Hotel Lux (2011) | 18.00 | Malý sál | 6. patro
Berlín 1933: Hans Zeisig a Siggi Meyer jsou osvědčené komické duo ve 
Varieté Valeti. Napjatá politická situace ale jejich humoru nepřeje, a tak 
se jeden ocitne v táboře, druhý v neslavně známém moskevském hotelu 
pro emigranty Lux. Ruská tajná služba ho omylem považuje za Hitlerova 
osobního astrologa. Německý film s českými titulky.

PO 18. 3. Don Quijote promítá: Truman (2015) | 18.00 | Malý sál
| 6. patro
Juliána a Tomáse, dva přátelé z dětství, ve zralém věku život znovu sve-
dl dohromady, aby spolu mohli prožít několik nezapomenutelných dní v 
městě plném nostalgických vzpomínek. Společné chvíle jsou o to vzác-
nější, protože oba vědí, že jde o jejich poslední setkání, o rozloučení.

AKCE
PROMÍTÁNÍ

EXKURZE

PO 11. 3. Exkurze pro veřejnost: Březen měsíc čtenářů, knihovnická 
křížovka s literární hádankou o ceny | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Březen byl v minulosti měsícem knihy a internetu, v roce 2019 je již po-
desáté měsícem čtenářů. Součástí prohlídky bude seznámení s inova-
cemi, které přispívají k proměně i těch nejmenších knihoven v otevřená, 
kreativní, vzdělávací a komunitní centra. Spojeno s promítáním nových 
trendů v knihovnách.



Cyklus přednášek a workshopů na téma mediálního 
vzdělávání:

MÉDIA

www.mzk.cz/pouzivej-mozek

11. 3. | 18.00 | Konferenční sál | přízemí

Mediální výchova ve škole
přednáška

18. 3. | 18.00 | Videokonferenční místnost | 4. patro
25. 3. | 18.00 | Konferenční sál | přízemí

Mediální vzdělávání
workshop

PŘEDNÁŠKY

PO 4. 3. Po stopách Jakoba Juliuse Davida | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Spisovatel Jakob Julius David (1859-1906) byl v literární vědě brán 
dlouho jako autor periferie. David byl však od 70. let 19. století pevnou 
součástí literární a novinářské Vídně. Přednáška má za cíl zařadit jeho 
dílo do kontextu vídeňské moderny, která je reprezentovaná Arthurem 
Schnitzlerem nebo Hugo von Hofmannsthalem. Přednášku povede Er-
kan Osmanović, MA, rakouský lektor na Ústavu germanistiky, nordistiky 
a nederlandistiky FF MUNI. Přednáška bude v němčině.

ČT 14. 3. Hledáme hranice vesmíru | 19.00 | Konferenční sál | přízemí
Je vesmír konečný? Jak by vypadal život v konečném vesmíru? Kam se 
vesmír rozpíná a kde je střed expanze? Co je za hranicemi vesmíru? Na 
některé z těchto otázek se pokusí odpovědět prof. RNDr. Petr Kulhánek, 
CSc.



AKCE
PŘEDNÁŠKY

ÚT 26. 3. O starých stezkách | 17.00 | Konferenční sál | přízemí
Přednáška Ing. Radana Květa, CSc., bývalého vědeckého pracovníka 
Geografického ústavu ČSAV Brno, o vzniku starých stezek v době lovců 
mamutů. Rozšíření stezek nastávalo postupně, k maximálnímu rozsahu 
sítě došlo až po 10. století (po době Velké Moravy). Zanikat začaly ve 
13.–14. století, jejich úplné opuštění nastalo ale až v 18. a 19. století.

ÚT 26. 3. Umělá inteligence v umění: Jak napodobit evoluci | 17.00 | 
Videokonferenční místnost | 4. patro
Přednáška Matěje Smetany, autora výstavy ABC. 

ST 27. 3. Mnohopásmová astronomie | 19.00 | Konferenční sál | 
přízemí
Od starověku až po začátek 20. století zkoumali astronomové vesmír 
jen v úzkém okénku viditelného záření. Po roce 1912 přibylo kosmické 
záření. Od roku 1932 pak radioastronomie v širokém rozsahu vlnových 
délek a také radar. Po II. světové válce nastoupila kosmonautika, kte-
rá umožnila rozšířit pásmo elektromagnetického záření. Od roku 1987 
sledují astronomové neutrina z výbuchu supernovy, ze Slunce i z hlubo-
kého vesmíru. V roce 2015 přibyly gravitační vlny. Otevření těchto pásem 
podstatně změnilo naše vědomosti o stavbě a vývoji vesmíru. Přednáší 
RNDr. Jiří Grygar, CSc.

ČT 28. 3. Šlechtické knihovny ve fondu MZK | 17.00
| Videokonferenční místnost | 4. patro
Při založení knihovny Františkova muzea se stali moravští šlechtici jed-
němi z hlavních donátorů, podporovali ji nejen finančně, ale také knižní-
mi donacemi, jak tomu bylo např. v případě Antonína Bedřicha Mitrov-
ského, hraběte Josefa Auersperga nebo Bedřicha Sylva Taroucy. Vznikl 
tak základ knižního fondu budoucí Moravské zemské knihovny. Po roce 
1945 získala do svého fondu v rámci konfiskátu několik šlechtických 
knihoven - zámeckou knihovnu hrabat Chorinských (se starší knihov-
nou hrabat Walldorfů) z Veselí nad Moravou, zámeckou knihovnu hrabat 
Khuen Belasi z Emina Dvora u Hrušovan nad Jevišovkou a zámeckou 
knihovnu Kübecků von Kübau z Lechovic. Nejen o šlechtických knihov-
nách, jejich majitelích, zajímavých exemplářích, ale i o badatelských 
otázkách se dovíte na přednášce.



AKCE

ŠKOLENÍ | SEMINÁŘE A KURZY
S ohledem na omezený počet míst v PC učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického 
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.

ST 6., 13. a 20. 3. Senioři píší Wikipedii | 14.30 | Počítačová učebna | 
6. patro

ČT 7. 3. Jak citovat? | 17.00 | Počítačová učebna | 6. patro

ČT 14. 3. Informační brány pro vyhledávání odborné literatury
| 17.00 | Počítačová učebna | 6. patro

ČT 21. 3. Úvod do problematiky a databází ochranných známek
| 10.00 | Počítačová učebna | 6. patro

ST 27. 3. České a zahraniční digitální knihovny | 17.00 | Počítačová 
učebna | 6. patro

ČT 28. 3. Bezplatné informační zdroje pro vyhledávání odborné lite-
ratury | 9.00 | Počítačová učebna | 6. patro

AUTORSKÁ ČTENÍ

ČT 28. 3. Thomas Schafferer: 500 polaroids einer reise durch europa 
| 18.00 | Malý sál | 6. patro
Thomas Schafferer je básník, spisovatel na cestách, malíř, nakladatel a 
mnoho dalšího. Do Brna přijede představit svoji rozmanitou knihu „500 
polaroids einer reise durch europa“, která vznikala mimo jiné i v samot-
ném Brně. Kniha je vyznáním lásky k cestování a pojednává o touze po 
objevování světa. Čtení bude v němčině.

READING GROUP

ÚT 12. 3. Sarah Perry: The Essex Serpent | 16.30 | Malý sál | 6. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost 
současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v anglič-
tině a konají se jednou za dva měsíce. Knihu si můžete vyzvednout v 
Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet 
výtisků. 



VÝSTAVY | VERNISÁŽE A DERNISÁŽE
VÝSTAVY

VERNISÁŽE A DERNISÁŽE

4. 2. – 8. 3. Po Nepálu netradičně | Foyer MZK | 2. patro
Výstava fotografií cestovatelů, kteří si pro svá nepálská dobrodružství 
zvolili netradiční prostředky, například koloběžku, motorku, kolo nebo 
paragliding.

18. 2. – 8. 3. Veřejné prostory administrativního centra Brno – Šu-
mavská | Foyer MZK | 6. patro
Výstava přináší pohled studentů zahradní a krajinářské architektury na 
poněkud roztříštěné území mezi ulicemi Šumavská, Kounicova a Veveří. 
Nebylo by dobré oživit myšlenku Akademického náměstí? Jak sjednotit 
toto území a vytvořit z něj vyhledávanou lokalitu pro studenty i obyvatele 
Brna? 

4.–29. 3. Německo-český komiks | Zahraniční knihovny | 2. a 3. patro
Komiks již není pouhou zábavou pro děti a mladistvé, jeho témata jsou 
mnohem širší než pouze akční a dobrodružná. Komiksový žánr také 
není výhradně dílem anglo-americké tvorby, ale žije aktivně na české i 
německé scéně. Seznámit se s ním můžete prostřednictvím výstavy ko-
miksů, která proběhne v březnu v MZK. Výstava je zapůjčená s laskavým 
svolením Goethe Institutu Praha.

14. 3. – 3. 4. Dešťová voda ve městech - nové strategie | Foyer MZK
| 6. patro
Výstava vznikla jako doprovodný projekt Středoškolské odborné činnosti 
zpracovávané na Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MEN-
DELU v Brně a zaměřuje se na prezentaci nových strategií v hospoda-
ření s dešťovou vodou ve městech.

ČT 14. 3. Vernisáž výstavy Dešťová voda ve městech - nové strategie 
| 17. 00 | Malý sál | 6. patro

ST 6. 3. Vernisáž výstavy Německo-český komiks | 17.00
| Videokonferenční místnost | 4. patro



GALERIE MZK
27. 2. – 27. 3. 2019 Vladimír Renčín... nejen duhový
Kreslíř a ilustrátor Vladimír Renčín (6. prosince 1941 – 4. října 2017) 
publikoval své kresby řadu let také v knihovnickém časopise Duha, 
který pravidelně vydává Moravská zemská knihovna v Brně. Rádi tuto 
zajímavou osobnost našim čtenářům a návštěvníkům proto připomí-
náme výstavou „Vladimír Renčín… nejen duhový“ v Galerii MZK přiná-
šející nejen již zmiňovaný časopis Duha, ukázky z dalších časopisů, 
do nichž Renčín pravidelně přispíval, ale především originály jeho 
kreseb, které jsou i dnes naprosto aktuální. 

Galerii MZK naleznete v přízemí Moravské zemské knihovny.





AHOJ LITERATURO!
Během čtyř dnů, od 21. do 24. března, se na Lipském knižním veletr-
hu představí německy mluvícím návštěvníkům na 55 českých autorek 
a autorů. Každý veletržní den má svého vyslance a je věnován jedno-
mu tématu: Literatura ve výjimečné situaci (R. Denemarková), Gene-
race 89 (J. Rudiš), Vize v čase krize – Evropa (J. Přibáň) a Literatura 
zneklidnění (T. Glanc). Samostatně bude prezentována česká litera-
tura pro děti a mládež (Petr Sís, Iva Procházková), komiks a současné 
drama. Organizací projektu je pověřena Moravská zemská knihovna.

V úterý 19. března se řada spisovatelek a spisovatelů zastaví při cestě 
na Lipský knižní veletrh v saské metropoli Drážďanech. Budou mezi 
nimi mj. Radka Denemarková, Kateřina Tučková, Martin Vopěnka 
nebo Jáchym Topol. Na drážďanském hlavním nádraží slavnostně 
zahájí výstavu „Cesta za svobodou – Die Botschaftsflüchtlinge auf 
ihrer Fahrt von Prag nach Hof“ připomínající události 3. a 4. října 
roku 1989 a osud obyvatel NDR, kteří se rozhodli k emigraci přes 
západoněmeckou ambasádu v Praze. V podvečer se zde pak bude ko-
nat literární setkání R. Denemarkové a J. Topola s německými autory 
Julií Schoch a Martinem Beckerem. Poté zahraje v jazzklubu Tonne 
kapela Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 Kafka Band.



Site specific projekt Matěje Smetany představuje paralelu ke  snaze uživatelů 
knihovny učit se a posouvat se dál ve svých vědomostech. Jednotlivá písmena abe-
cedy dostala ve virtuálním prostředí od autora naprogramováno jasné zadání: na-
učit se ve stanovené době chodit. Každé písmeno se s úkolem vypořádalo po svém. 
Některá jsou „učenlivá” a dělají rychlé pokroky, jiná se zaseknou v určitém bodu 
a dále se nedostanou. Tak jako my lidé. Vizualizovaný proces se odehrává na moni-
torech umístěných v různých patrech po budově a na spořičích obrazovek vybraných 
počítačů MZK.

MATĚJ SMETANA | ABC
23. 1. – 3. 4. 2019    MATĚJ SMETANA             ABC

    MATĚJ SMETANA             ABC

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
Z PROJEKTU SITE SPECIFIC ART: ABC
26. 2. | 18.00 | FOYER | PŘÍZEMÍ
Výstavou vás provede její autor – Matěj Smetana.





Přehled akcí MZK naleznete také na: www.mzk.cz/kalendarakci
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

www.mzk.cz   |   www.facebook.com/mzk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 602 00 Brno

Sledujte náš Instagram!

@moravskazemska

@MORAVSKAZEMSKA


