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Program akcí

Senioři píší Wikipedii – začátečníci
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím 
internetové encyklopedie Wikipedia! 

Slavnostní uvedení knihy Šťastně v „Říši“
18.00 | Malý sál / 6. patro
Večer se uskuteční za přítomnosti autora Vojena Drlíka a ve spo-
lupráci s nakladatelstvím JAMU. 

Filmový pondělek: Network (1976)
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Břitká satira na „senzacechtivé zpravodajství“, která se zdá být 
s každým uplynulým rokem aktuálnější než kdy dřív. Film v anglič-
tině s anglickými titulky.

Výstava odborné zahraniční literatury
9.30 – 17.30 | Týmová studovna / 1. patro
Pomozte nám vybrat, jakou odbornou zahraniční literaturu má 
knihovna pořídit do svého fondu.

Výstava odborné zahraniční literatury
9.30 – 17.30 | Týmová studovna / 1. patro
Pomozte nám vybrat, jakou odbornou zahraniční literaturu má 
knihovna pořídit do svého fondu.

Jak citovat?
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Dozvíte se zde, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN 
ISO 690. Pro účast na školení se zaregistrujte na stránce události 
na webu MZK!

AHOJ Brno! Debata o antologii z řady Europa erle-
sen o městu Brnu
18.00 | Malý sál / 6. patro
Debatu a autorské čtení za účasti Beppa Beyerla a Thomase 
Kohlweina povede literární vědec PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.

Summer Work & Travel
13.00 | Konferenční sál / přízemí
Nezmeškejte jedinečnou šanci setkat se se zástupci Amerického 
velvyslanectví, jednotlivých agentur a především přímo s účast-
níky tohoto programu!

Rok v USA zdarma: středoškolské stipendium FLEX
17.00 | Malý sál / 6. patro
Jsi v prváku nebo druháku střední školy? Chceš si na jeden školní 
rok vyzkoušet život amerického teenagera? Tak zkus získat americ-
ké vládní stipendium FLEX Czech Republic na roční pobyt v USA.
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Rok v USA zdarma: středoškolské stipendium FLEX
17.00 | Malý sál / 6. patro
Jsi v prváku nebo druháku střední školy? Chceš si na jeden školní 
rok vyzkoušet život amerického teenagera? Tak zkus získat americ-
ké vládní stipendium FLEX Czech Republic na roční pobyt v USA.

Senioři píší Wikipedii – začátečníci
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím 
internetové encyklopedie Wikipedia! 

Ivan Blatný: Čtyři knihy
17.00 | Konferenční sál / přízemí
Slavnostní uvedení nového vydání veršů Ivana Blatného. Součástí 
programu bude i vernisáž výstavy Ivan Blatný - 100 let.

Komentovaná prohlídka knihovny
17.00 | Malý sál / 6. patro
Prohlídku interiérů knihovny včetně prostor jejího zázemí doplní 
seznámení s novinkami, současnými službami a nabídkou infor-
mačních zdrojů dostupných on-line.

Patenty a užitné vzory
10.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Na školení získáte základní informace k problematice patentů 
a užitných vzorů. Pro účast na školení se zaregistrujte na strán-
ce události na webu MZK!

AHOJ Brno! R. Fučíková: Nejen Kafka – beseda a 
komentovaná prohlídka
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Proběhne za účasti autorky Renáty Fučíkové, kurátora výstavy 
R. Kopáče a odbornice na dětskou literaturu M. Šubrtové.

Jak citovat?
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Dozvíte se zde, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN 
ISO 690. Pro účast na školení se zaregistrujte na stránce události 
na webu MZK!

RNDr. Taťána Míková: Změna klimatu
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Pohled na často diskutované téma ve světle každodenních 
zážitků lidí z různých koutů naší země. Přednáška klimatoložky, 
meteoroložky a vedoucí redakce počasí ČT.

AHOJ Brno! Po stopách textilních baronů
16.30 | Dům umění města Brna / Malinovského nám. 2
Spisovatelka K. Tučková se vydá po stopách textilních baronů 
v rámci netradiční procházky Brnem. V případě zájmu se prosím 
registrujte (do 17.10.2019) na e-mail: Silvie.Hrdlickova@mzk.cz
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AHOJ Brno! Škrábanice J. Typlta a M. Rataje
18.00 | Brněnská káznice / Bratislavská 68
Zvuky, které Michal Rataj vytváří v computeru, doplňuje Jaromír 
Typlt svým hlasem, ale také hrou na hudební nástroje (bezpraž-
cová baskytara, niněra) a ozvučené nalezené předměty.
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Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc.: Apollo
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Fascinující příběh cesty člověka na Měsíc doprovázený řadou 
unikátních obrazových materiálů. 

První republika v digitálních knihovnách
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Vyzkoušíme si české i zahraniční digitální knihovny, praktic-
ké ukázky budou zaměřeny na období 1. republiky. Pro účast 
na školení se zaregistrujte na stránce události na webu MZK!

Severský literární salón s Auður Avou Ólafsdóttir
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Literární podvečer konaný v rámci festivalu Dny Severu v Brně 
bude letos zaměřen na současnou islandskou literaturu. 

Daniel Wisser - Königin der Berge
18.00 | Malý sál / 6. patro
Autorské čtení z románu Daniela Wissera oceněného Rakouskou 
knižní cenou za rok 2018. Večerem bude provázet Erkan Osma-
nović, čtení bude v němčině.

Radka Kulichová: Tančící ruce v tichém světě
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška pracovnice Poradenského centra Alfons na VUT 
v Brně. Součástí její práce je tlumočení přednášek a seminářů 
studentům do znakového jazyka.

Auf des Windes Schwingen
18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Franziska Bauer (Rakousko) & Mary Nikolska (Ukrajina) budou 
číst v němčině a ruštině ze své společné sbírky poezie.

Filmový pondělek: Casting (2017)
18.00 | Malý sál / 6. patro
Týden před záčátkem natáčení je hlavní role pro televizní 
inscenaci pořád neobsazena. Jediný, kdo ze situace profituje, je 
Gerwin, náhradní herec, který doufá ve velkou šanci. 

Senioři píší Wikipedii – začátečníci
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím 
internetové encyklopedie Wikipedia! 

Prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc.: Hubble - splněný 
sen?
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška o ikoně současné astronomie.
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Kompletní program akcí naleznete také 
na našem Facebooku!



Dejte nám Lupu!
Digitální knihovna byla nominována na cenu Křišťálová Lupa 
2019 v kategorii „Nástroje a služby“. Už samotná nominace 
nás velmi potěšila, nicméně vítězství by nám udělalo ještě vět-
ší radost! 
Hlasovat může každý z vás na http://bit.ly/dejtenamlupu

Výstava Milan Kundera (neztracen) v překladech míří 
do Prahy
Po Brně a Bratislavě zavítala putovní výstava Moravské zem-
ské knihovny věnovaná tomuto velikánovi české i francouzské 
literatury do Prahy. V Památníku národního písemnictví ji mů-
žete navštívit do 27. října.

Konference věnovaná architektuře knihoven
V Městské knihovně v Písku proběhne 19. listopadu konferen-
ce „Architektura a role knihoven v současnosti“ organizovaná 
Metodickým centrem pro výstavbu a rekonstrukci knihoven. 
Budou zde prezentovány příklady dobré praxe rekonstrukcí 
českých knihoven, problematika veřejných architektonických 
soutěží týkající se knihoven a tématika komunitní role kniho-
ven.

Z vídeňských salonů 18. století
V neděli 24. listopadu rozezní Křišťálový sál Staré radnice 
prestižní rakouský soubor Ars Antiqua Austria. Program kon-
certu bude složen se sinfonií pro smyčce vídeňského rodáka 
s českými kořeny Karla Kohauta, které se podařilo unikátně 
dochovat ve sbírkách Moravské zemské knihovny.

Kateřina Tučková
19. 9. – 31. 10. 2019 | Foyer / přízemí
Nové pokračování cyklu Oči Brna přiblíží tvorbu Kateřiny Tučkové, brněn-
ské spisovatelky, dramatičky a historičky umění. Představujeme nejen 
její románovou, povídkovou a dramatickou tvorbu, ale ve vitríně s digitální 
obrazovkou najdete i katalogy z výstav, které jako kurátorka připravovala. 
Prohlédnout si můžete i fotografie z divadelních her, které vznikly na zá-
kladě jejích románů.

Novinky z knihovny

Oči Brna



Renáta Fučíková: Nejen Kafka
26. 9. – 22. 11. 2019 | Galerie MZK / Přízemí
Renáta Fučíková patří k nejdůležitějším postavám české ilustrace a autorské knihy 
pro děti a mládež po roce 1989. Začínala s kresbou a kvašem, v posledních letech se 
věnuje zejména technice rytí, respektive proškrabování. Za své rozsáhlé dílo, které 
čítá přes čtyři desítky knižních publikací, posbírala řadu cen (jedenáctkrát Zlatá stuha 
za  knihu pro děti a mládež, pětkrát mezinárodní ocenění White Raven, první cena 
na Bienále ilustrací v Teheránu aj.). Výstava v MZK představuje její nejnovější tvorbu – 
knižní ilustrace od roku 2011 do současnosti, a to včetně ilustrací z její nejnovější knihy 
„Historie Čechů v USA“. 

AHOJ Brno! Echo Lipska
26. 9. – 30. 11. 2019 | Foyer / 3., 4. a 5. patro
Výstava „AHOJ Brno! Echo Lipska“ zachycuje formou fotografií zásadní momenty Lip-
ského knižního veletrhu konaného 21. – 24. března 2019. Po 24 letech byla jeho hlavní 
hostující zemí Česká republika. Prezentací České republiky a její literatury na mezi-
národních veletrzích, jejímž dosavadním vrcholem je Lipský knižní veletrh, byla Minis-
terstvem kultury ČR pověřena právě Moravská zemská knihovna, a proto echo tohoto 
veletrhu probíhá kromě Švýcarska, Rakouska a Německa také v Brně.

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad
11. 4. – 27. 10. 2019 | Benediktinský klášter Rajhrad
Výstava představuje stručnou historii benediktinského řádu v Evropě a v naší zemi 
s důrazem na kláštery v Rajhradě a v Broumově. Prezentuje architektonický a stavební 
vývoj areálů obou klášterů především z hlediska historie jejich unikátních a bohatých 
knihoven, včetně vybudování, vybavení a výzdoby knihovních sálů. Návštěvníci se se-
známí s knihovními fondy obou klášterů, s ukázkami vzácných rukopisů i starých tisků, 
s typy knižních vazeb, knižního kování, druhy psacích materiálů i s hlavními typogra-
fickými prvky vyskytujícími se ve svazcích jednotlivých knihoven. V neposlední řadě se 
návštěvníci dozvědí informace o zásadách péče o uložené knihovní fondy a také o re-
staurátorských zásazích na nejvzácnějších svazcích.

Ivan Blatný – 100 let
14. 10. – 20. 12. 2019 | Foyer / 2. patro
Letos v prosinci uplyne 100 let od narození jednoho z největších českých básníků 20. 
století, Ivana Blatného. Je to mimořádná příležitost připomenout si roky, které prožil 
v Brně, odkud v březnu 1948 utekl před nastupující komunistickou diktaturou. Byly to 
roky dětství, zrání, zrad i nadějí. Byly to roky, během kterých vydal čtyři básnické knihy, 
které z něj udělaly hvězdu české poezie.Brněnská nakladatelství Host a Druhé město 
vydala při té příležitost společně unikátní soubor čtyř sbírek, z nichž tři vycházejí teprve 
podruhé.

Výstavy

Moravská zemská knihovna v Brně | www.mzk.cz
Změna programu vyhrazena.


