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Program akcí

Oči Brna: Pavel Švanda – Krajina s trnem v oku
18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Pavel Švanda – šestatřicátník, tvářista, redaktor a pedagog JAMU se ohlíží 
za dobovými proměnami, jež prožíval spolu se svými literárními přáteli.

Používej MoZeK: Panelová diskuse
18.00 | Malý sál / 6. patro
Beseda pod vedením Petry Vejvodové (FSS MU) nejen na téma mediální 
gramotnosti a vzdělávání.

RNDr. V. Wagner, CSc.: Černobyl – seriál a skutečnost
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška poodhalí, v čem se (ne)liší skutečnost a seriálové zpracování 
černobylské havárie z produkce HBO.

Kde a jak hledat odbornou literaturu?
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pro účast na školení se zaregistrujte na stránce události na webu MZK!

Amerika očima au pair
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška o překonání sama sebe, cestování, trapasech, studiu na pres-
tižních univerzitách, ovlivnění vlastní kariéry a boření předsudků.

Filmový pondělek: A Memory of the Velvet Revolution 
18.00 | Malý sál / 6. patro
Příběh tří přátel Petra, Jiřího a Ondřeje, jejichž očima sledujeme vzrušující 
dny listopadu 1989.

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

Spi, děťátko, spi
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Zdánlivě ztracené existence na cestě napříč Dánskem. Dánské drama 
bude promítáno s českými titulky v rámci festivalu Dny Severu v Brně.

AHOJ Brno! Svatá Barbora: Kuřimská kauza očima 
komiksu 18.00 | Konferenční sál / přízemí
O kuřimské kauze v podobě komiksu budou za doprovodu projekce deba-
tovat jeho autoři Vojtěch Mašek a Marek Šindelka.
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Filmový pondělek: Ich und Kaminski (2015)
18.00 | Malý sál / 6. patro
Film podle románu Daniela Kehlmanna bude promítán v němčině s čes-
kými titulky.

Bádejte s námi – knihovna jako partner, bez kterého se 
neobejdete 17.00 | Malý sál / 6. patro
Seznamte se s druhou největší knihovnou v ČR. Pro účast na exkurzi se 
zaregistrujte na stránce události na webu MZK!

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

Exkurze do restaurátorské dílny
14.00, 15.00 a 16.00 | Sraz účastníků ve foyer v přízemí MZK
Přijďte nahlédnout do restaurátorské dílny! Nutná registrace předem 
na tel. č. 778 709 815.
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Ing. Tomáš Přibyl: Dvanáct statečných na Měsíci
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Amerických prezidentů bylo 45, papežů 266, ale astronautů, kteří se prošli 
po Měsíci, jen 12. Většinou známe Neila Armstronga, ale co ti ostatní?

Bezplatné patentové databáze asijských zemí
10.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pro účast na školení se zaregistrujte na stránce události na webu MZK!

Bezplatné databáze a portály z oblasti zemědělství 
a ochrany přírody 17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pro účast na školení se zaregistrujte na stránce události na webu MZK!

AHOJ Brno! Uvedení knihy Historie Čechů v USA
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Představení nové knihy Historie Čechů v USA spojené s komentovanou 
prohlídkou výstavy Nejen Kafka za účasti autorky Renáty Fučíkové.

Zdeněk Žalud: Sucho – hrozba krajiny 21. století
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Prof. Žalud působí na Mendelově univerzitě v Brně a je také vědeckým 
pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Reading Group: Today We Die a Little
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 angličtině.

Digitální knihovna MZK a exkurze do digitalizační linky
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pro účast na exkurzi se zaregistrujte na stránce události na webu MZK!

Senioři píší Wikipedii – pokročilí
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím internetové 
encyklopedie Wikipedia! 
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Používej MoZeK: Dobrá paměť – základ úspěchu
18.00 | Malý sál / 6. patro
Přednáška lektora a zakladatele Školy paměti Jakuba Poka.

AHOJ Brno! Uzly a pomeranče
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Brněnská premiéra filmu podle stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. 

Píšící páry. Od Mary a Percyho B. Shelleyových po Inge 
a Heinera Müllerovy 18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Představení slavných partnerů nejen co se týče jejich vztahu, ale i tvorby. 

Filmový pondělek: Las malas intenciones (2011)
18.00 | Malý sál / 6. patro
Osmiletá Cayetana díky své představivosti prožívá významné okamžiky 
peruánských národních dějin spolu s hrdiny, o kterých se učí ve škole.
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Česká nemocnice ITIBO – Keňa
19.00 | Konferenční sál / přízemí
O vybudování, rozvoji a fungování humanitárního projektu nemocnice 
v západokeňském městě Itibo vypráví její zakladatel Aleš Bárta.
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Kompletní program akcí naleznete také 
na našem Facebooku!

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

Knihovna Otokara Březiny
18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Přednáška věnovaná osudům knihovny po básníkově smrti doplněná 
o exkurzi do veřejnosti nepřístupné části MZK.

Oči Brna: Pavel Švanda – Čtvero sezon
18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Ukázky z rozhlasových pořadů Pavla Švandy vybrala a s autorem beseduje 
dramaturgyně Českého rozhlasu Alena Blažejovská.

Používej MoZeK: Technologie – hrozba nového století
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška předního neurologa a primáře na Yaleské univerzitě MUDr. 
Martina Jana Stránského.

Z vídeňských salonů 18. století
17.00 | Křišťálový sál / Stará radnice, Radnická 8
Prestižní rakouský soubor Ars Antiqua Austria zahraje koncert složený 
ze sinfonií pro smyčce Karla Kohauta.

Kde hledat odborné zahraniční články?
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pro účast na školení se zaregistrujte na stránce události na webu MZK!

Čtení z děl lichtenštejnských autorů
10.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Z díla Georga Malina bude číst Petra Sojková, Sabine Bockmühl zase 
ze své tvorby. Čtení bude simlutánně tlumočeno do češtiny.

Používej MoZek: Co nám neurověda říká k metodám 
osobního rozvoje? 18.00 | Malý sál / 6. patro
Přednáška Aleše Stuchlíka, profesora Univerzity Karlovy v Praze.

Jak citovat?
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pro účast na školení se zaregistrujte na stránce události na webu MZK!
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RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Nepotřebná astronomie aneb 
jednou z ní budou vlády vybírat daně
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška o významu astronomie a výzkumu, inspirovaná M. Faradayem.

Slavnostní uvedení knihy Ne oči, ale mysl k Bohu
18.00 | Konferenční sál / přízemí
MZK vydává novou publikaci představující život a dílo  moravského hudeb-
ního skladatele a rajhradského benediktina Maura Haberhauera.
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Charitativní antikvariát
18. 11. – 20. 12. 2019 | Foyer / přízemí

Charitativní antikvariát je brněnská dobročinná akce pro všechny milovníky knih. Lidé 
nosí přečtené a nepotřebné knihy do antikvariátu, který je zřízen na krátkou dobu 
v předvánočním období. Darované knihy se dále prodávají, celá tržba je poté věnována 
Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.



Novinky z knihovny

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Ve čtvrtek 14. listopadu převezmou na slavnostním setkání 
knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje v Moravské 
zemské knihovně vítězné knihovny ocenění Komunitní knihov-
na Jihomoravského kraje 2019. Jedná se o vyjádření uznání 
za vynikající práci při rozvoji komunitního života obce.

Vyhlášení výsledků soutěže Jižní Morava čte
Vítězové tvůrčí soutěže v rámci projektu Jižní Morava čte bu-
dou odměněni 30. listopadu v brněnském Planetáriu a Hvěz-
dárně. Ceny si převezmou výherci kategorií pro 2.-9. třídy zá-
kladních škol.

17. listopad v MZK
Výročí sametové revoluce si připomeneme v týdnu od 11. 11. 
Čtenáři budou dostávat přívěšek s trikolorou a zvláštní vydání 
s dobovým revolučním tiskem. Ve dnech 17.-19.11. pak budou 
na fasádu knihovny promítány fotografi e připomínající dění 
v listopadu 1989. Promítání se bude konat vždy od 18 do 22 ho-
din. Otevřeme i virtuálního průvodce zdroji o převratu na webu 
1989.knihovny.cz.

Zkušební přístup k De Gruyter Complete Journal Pac-
kage
Do konce listopadu 2019 si mohou registrovaní čtenáři vyzkou-
šet přístup k elektronickému informačnímu zdroji De Gruyter 
Complete Journal Package, který obsahuje více než 700 vě-
deckých časopisů ze všech vědních oborů: 
https://www.mzk.cz/degruyter

Pavel Švanda
5. 11. – 7. 12. 2019 | Foyer / přízemí
Oči Brna představují Pavla Švandu (1936), který byl v Brně činný jako spi-
sovatel a publicista od 60. let minulého století a od 90. let též jako pedagog 
JAMU. V instalacích v přízemí MZK najdete ukázky ze Švandovy tvorby a z  
ohlasů na ni. 

Oči Brna

1

Den válečných veteránů si v MZK připomeneme sbír-
kou pro Paměť národa
Moravská zemská knihovna se letos připojuje k 5. ročníku ve-
řejné sbírky ke Dni válečných veteránů. Tento svátek připadá 
na 11. listopadu, výročí ukončení 1. světové války. Mezi 1. a 14. 
listopadem si proto budou moct čtenáři a návštěvníci knihovny 
koupit za dobrovolný příspěvek červený vlčí mák, symbol pad-
lých a veteránů. Kasička i látkové květy budou ležet na pultu 
s   informacemi v půjčovně přízemí knihovny. Výtěžek sbírky 
podpoří činnost Paměti národa.



Výstavy

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 fotografi í 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.

100 let Úřadu průmyslového vlastnictví
11. 11. – 20. 12. 2019 | Foyer / 6. patro
27. května 1919 přijalo Národní shromáždění československé zákon č. 305, na jehož 
základě vznikl Patentní úřad československý a Patentní soud v Praze. Tento zákon ak-
ceptoval legislativu habsburské monarchie. Ofi ciálně začal platit 11. června 1919. Tím-
to zákonem začíná bohatá historie státní instituce, která nesla v minulosti různé názvy, 
v současnosti se jmenuje Úřad průmyslového vlastnictví. Výstava připomíná významné 
milníky ve vývoji Úřadu.

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.

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


