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Milí čtenáři,
poslední měsíc roku je v Moravské zemské knihovně již 
potřetí ve znamení Charitativního antikvariátu. Sobě i 
blízkým můžete při jeho návštěvě udělat radost nákupem 
knihy a přispět tak Nadačnímu fondu dětské onkologie 
Krtek. Nejen organizátoři antikvariátu, ale i naše knihovna 
si pro vás na předvánoční čas připravila zajímavé akce. 
Zimní ztišení s literaturou si můžete dopřát na druhém 
ročníku Literárního adventu – s Alenou Mornštajnovou, 
Pavlem Čechem, Tomášem Šebkem nebo Petrou Dvořá-
kovou. A pokud byste měli náhodou o Vánocích dlouhou 
chvíli, můžete se zapojit do již tradiční soutěže na portále 
staremapy.cz.

Zářivé a radostné vánoční svátky vám přeje

vaše MZK

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ              8.30–22.00
SO      9.00–17.00



NOVINKY Z KNIHOVNY

OČI BRNA

Oči Brna: Vladislav Dokoupil
Oči Brna zamíří v prosinci a lednu mezi knihovní regály se starými 
konvoluty prostřednictvím knihovníka Vladislava Dokoupila.

3. 12. 2018 – 31. 1. 2019 Vladislav Dokoupil. Zpracování morav-
ských klášterních knihoven | výstava | Galerie MZK | přízemí
Vladislav Dokoupil byl nejen dlouholetým pracovníkem Moravské 
zemské knihovny v Brně, ale především významným knihovědcem a 
správcem historických knihovních fondů. Zejména jeho přičiněním 
patří klášterní knihovny na jižní Moravě k těm nejlépe a nejúplněji 
dochovaným, zpracovaným a přístupným.

ÚT 11. 12. Správa fondů klášterních knihoven po roce 1950 
| 18.00 | Konferenční sál | přízemí
V roce 1950 bylo násilně ukončeno fungování mužských i ženských 
klášterů v Čechách a na Moravě. Jednou z otázek, které tato akce 
vyvolala, bylo, jak naložit s knihovními fondy těchto klášterů.
Přednáška PhDr. Jindry Pavelkové.



NOVINKY Z KNIHOVNY

Zavření knihovny
V pátek 21. prosince bude knihovna otevřena pouze do 14.00. Pokud 
si budete objednávat knížky ze skladu  –  v pátek budeme vyhledávat 
poslední knihy do 13.00. Po dobu zavření knihovny nebude možné 
objednávat knihy ze skladu vůbec. V novém roce se na vás bude-
me těšit ve středu 2. ledna 2019. Doufáme, že si během vánočních 
prázdnin příjemně odpočinete.

Soutěž Staré mapy
Soutěž v georeferencování starých map na portálu staremapy.
cz pokračuje! I vy se můžete přidat, další kolo bude zahájeno již 
20. prosince 2018. Soutěž potrvá do 28. února 2019. Ti nejaktivněj-
ší z vás budou oceněni. Více informací o soutěží naleznete 
na www.staremapy.cz/vysledky-souteze/

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR zdarma
Nenašli jste dokument, který potřebujete? Pomůžeme vám ho zís-
kat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Moravská zemská 
knihovna zprostředkuje výpůjčku z jiných českých i zahraničních 
knihoven.

ProQuest Ebook Central
Až do konce roku 2018 si registrovaní čtenáři MZK mohou opět vybí-
rat z kolekce elektronický knih, která zpřístupňuje tisíce (772 tisíc!) 
titulů z produkce světových prestižních nakladatelství. E-knihy vám 
půjčíme na požádání na 14 dnů.

Přístup do genealogické databáze MyHeritage
Vytváříte rodokmen a chcete najít chybějící rodinná data nebo zjistit 
více o svých příbuzných a předcích? Pak nahlédněte do nové 
genealogické databáze MyHeritage Library Edition. Do konce roku 
2018 máte výjimečnou možnost vyhledávat v rozsáhlé knihovně 
historických záznamů.

AHOJ Brno!
Poslední německou rezidentkou v rámci projektu Český rok kultury 
v Lipsku, která tráví celý prosinec v Brně, je Isabelle Lehn. V Lipsku 
naopak konec roku prožije Iva Pekárková.



AKCE

PROMÍTÁNÍ

PO 3. 12. Filmový pondělek: Ghostbusters (1984) | 18.00
| Konferenční sál | přízemí
Tři nezaměstnaní parapsychologové zachraňují New York před zele-
nými nenažranými příšerkami a děsivými knihovnicemi, a to za po-
moci vlastnoručně vynalezených ektoplazmových kanónů. Kultovní 
komedie 80. let s vynikajicím ansámblem v čele s Billem Murrayem.

ÚT 4. 12. Filmový klub: Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen 
(2017) | 18.00 | Malý sál | 6. patro
Timm Thaler má smích, kterým si získá každého. I záhadný a bohatý 
Baron Lefeut je jím fascinován. Proto navrhne Timmovi podivný 
obchod: Timm mu prodá svůj smích a za to získá schopnost vyhrát 
každou sázku. Fantastická pohádka v německém znění s českými 
titulky.



AKCE

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

KURZY

ČT 6. 12. Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky
| 17.00 | Počítačová učebna | 6. patro
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek sezná-
míte se zajímavými českými a zahraničními databázemi a portály, 
na nichž lze bezplatně hledat literaturu, informace či užitečné 
pomůcky z oblasti pedagogiky, výchovy a vzdělávání.

ČT 13. 12. České a zahraniční digitální knihovny | 17.00
| Počítačová učebna | 6. patro
Formou jednoduchých praktických ukázek si vyzkoušíte významné 
české a zahraniční digitální knihovny, v nichž jsou některé dokumen-
ty volně přístupné v plném textu.

PO 10. 12. Exkurze pro veřejnost v MZK: Knihovna jako služba 
veřejnosti | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Exkurze pro veřejnost v MZK: Knihovna jako služba veřejnosti
Přijměte pozvání na prohlídku druhé největší knihovny v České 
republice s více jak 4 miliony dokumentů, jedné z architektonicky 
nejzdařilejších veřejných staveb pro knihovnu u nás, oceněné titu-
lem Stavba roku. Téma exkurze: Knihovna jako služba veřejnosti.

ČT 6. a 13. 12. Senioři a bezpečnost | 15.30 | Malý sál | 6. patro
Projekt Senioři a bezpečnost volně navazuje na Senior akademii 
a rozšiřuje znalosti seniorů v oblasti prevence kriminality, osobní 
bezpečnosti a ochrany majetku. Připraveny jsou odborné přednášky 
vedené zkušenými policisty, hasiči, finančními specialisty a počíta-
čovými experty.

EXKURZE



I TAKHLE TO VYPADALO V BÝVALÉ BUDOVĚ MZK!

V roce 2019 se můžete těšit na oslavy Knihovnického 
roku. Připravili jsme si pro vás doprovodné akce, kde 
budete moci nahlédnout pod pokličku nejen Moravské 
zemské knihovny, ale i knihovnického řemesla.



VÝSTAVY

VÝSTAVY | VERNISÁŽE A DERNISÁŽE

GALERIE MZK

1. 10. – 15. 12. Erich Roučka v patentech | Studovna přírodních 
a technických věd | 7. patro
V letošním roce si připomínáme 130. výročí narození českého 
vynálezce a podnikatele Ericha Roučky, zakladatele první továrny 
na výrobu měřicích přístrojů v Rakousko-Uhersku (později Metra 
Blansko) a závodu na výrobu parních kotlů v Brně-Slatině). E. Rouč-
ka se zabýval také životosprávou a léčbou rakoviny. Podal několik 
stovek patentových přihlášek v naší zemi i v zahraničí. Na výstavě 
si můžete prolistovat patentové dokumenty E. Roučky a seznámit 
se s jeho životem a dílem.

1. 11. – 15. 12. Obrazy slavných rukou amatérů | Foyer MZK
| 7. patro
Výstava osloví všechny, kteří si rádi prohlédnou a přečtou pár zají-
mavostí o obrazech slavných světových a českých malířů. Budou 
k vidění známá díla jako například Impresse od C. Moneta, Slu-
nečnice od V. van Gogha nebo Podvečer na Hradčanech od Jakuba 
Schikanedera.

19. 11. – 21. 12. Z Litoměřic až do vídeňského Burgtheatru
| Zahraniční knihovny | 2. patro
Výstava se zabývá autobiografiemi známých herců a hereček 
19. a 20. století z německojazyčného prostředí, kteří působili 
v různých oblastech Rakouska-Uherska, především na území čes-
kých zemí. 

10. 12. 2018 – 5. 1. 2019 Připomenutí minulosti očima budoucnos-
ti: Pohled na Jubilejní rok 2018 očima mladých tvůrců
Projekt Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně Připomenutí minulosti očima budoucnosti, pohled 
na Jubilejní rok 2018 očima mladých tvůrců, je koncipován jako 
multioborová výstava. Vernisáž proběhne 10. prosince 2018 v 16.00 
v Galerii MZK.

Galerii MZK naleznete v přízemí Moravské zemské knihovny.



V prvním prosincovém týdnu zahájíme 
již druhý ročník týdne současné české 
literatury „Literární advent“. V pohodové 
předvánoční atmosféře přinesou chvíle 
ztišení, zamyšlení i laskavého humoru 
zajímaví autoři z  různých koutů naší 
republiky.

ÚT 4. 12. HANA | 18.00 | Videokonferenční místnost | 4. patro
Autorské čtení spisovatelky a překladatelky Aleny
Mornštajnové.

ST 5. 12. NEJEN O ČERTOVI | 18.00 | Videokonferenční
místnost | 4. patro
Beseda s výtvarníkem Pavlem Čechem.

ČT 6. 12. S LÉKAŘI BEZ HRANIC | 18.00 | Konferenční sál
| přízemí
Autorské čtení chirurga, stálého účastníka misí Lékařů 
bez hranic Tomáše Šebka.

PÁ 7. 12. DĚDINA | 17.00 | Konferenční sál | přízemí
Autorské čtení spisovatelky a scenáristky Petry Dvořákové.

LITERÁRNÍ
ADVENT
Týden plný současné literatury
v Moravské zemské knihovně

Série site specific realizací českých výtvarných umělců v Mo-
ravské zemské knihovně v Brně je koncipována jako otevřený 
projekt. Umělci dostávají k dispozici prostor knihovny a je 
jen na nich, který veřejně přístupný prostor zvolí, jakým 
způsobem na něj zareagují a které výtvarné médium použijí. 
Každé dílo je vytvořené speciálně pro prostor knihovny, je jeho 
reflexí, zároveň impulzem a inspirací pro autory. Výtvarné 
intervence se budou nacházet mimo obvyklé tradiční výstavní 
prostory a plochy a návštěvníci knihovny s nimi mohou přijít 
do kontaktu náhodně a nečekaně. Realizace se budou po-
stupně obměňovat, jednotlivá díla budou v knihovně k vidění 
po dobu dvou až tří měsíců.

V lednu svůj projekt představí: Matěj Smetana

Kounicova 65a І Brno

TOMÁŠ HLAVENKA:
e x p o z i c e

První umělecká instalace
z projektu dočasných realizací

vytvořených přímo pro konkrétní prostor knihovny.

10. 10. 2018 – 6. 1. 2019
Atrium Moravské zemské knihovny

Kounicova 65a І Brno

TOMÁŠ HLAVENKA:
v e r n i s á ž  e x p o z i c e

První umělecká instalace
z projektu dočasných realizací

vytvořených přímo pro konkrétní prostor knihovny.

10. 10. 2018  І  17.00  І  3. patro  І  Foyer

ST 19. 12. Jóga s Petrou Štěrbánkovou | 17.00
| Foyer MZK | 7. patro
S Petrou chvíli zastavíme tělo a mysl a budeme relaxo-
vat. Lekce jógy pro začátečníky i pokročilé.

ČT 20. 12. Raději zešílet v divočině | 17.00
| Konferenční sál | přízemí
Promítání a beseda s Alešem Palánem. Setkání se 
šumavskými samotáři prostřednictvím autora knihy 
Raději zešílet v divočině a fotografií Jana Šibíka, jejichž 
filozofie a životy se nepodobají ničemu, co známe.

Již třetím rokem spolupracujeme na přípravě Charitativního 
antikvariátu, který je přístupný veřejnosti až do 20. prosince 

2018 (pondělí–pátek 10.00–20.00, sobota 10.00–13.00) ve foyer 
v přízemí knihovny. Charitativní antikvariát vznikl na podporu 

Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK.



VÝSTAVA
Připomenutí minulosti 
očima budoucnosti
Pohled na Jubilejní rok 2018 
očima mladých tvůrců

10. 12. 2018 – 5. 1. 2019
Galerie MZK / Přízemí

Cyklus přednášek na téma 
mediálního vzdělávání pokračuje 
i v roce 2019:

MANIPULACE
A PŘESVĚDČOVÁNÍ

21. 1. 2019
Manipulace a přesvědčování
Přednáší Stanislav Gálik

MANIPULACE
A PŘESVĚDČOVÁNÍ

18. 2. 2019
Techniky manipulace
Přednáší Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. 

a Mgr. Miloš Gregor, Ph.D

www.mzk.cz/pouzivej-mozek



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

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

Sledujte náš Instagram!

@moravskazemska

@MORAVSKAZEMSKA


