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Program akcí

Filmový pondělek: The King of Comedy (1982)
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Trpká komedie o neúspěšném komikovi, jemuž život hází klacky pod nohy. 
Promítání proběhne v angličtině s anglickými titulky.

Zdroje bezplatných e-knih
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pozornost bude věnována zejména zdrojům zaměřeným na odbornou 
literaturu, projdeme si ale také několik webů s krásnou literaturou. Pro 
účast na školení se prosím 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! 

Používej MoZeK: Kritické myšlení – Jak odhalovat 
bullshity? (workshop)
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Na přednášce a workshopu Lukáše Hány se zaměříme na to, kde můžeme 
informace čerpat, jak je vyhledávat a jak posuzovat jejich kvalitu. Pro účast 
se prosím zaregistrujte na stránce události na webu MZK.

Používej MoZeK: Kritické myšlení – Jak odhalovat 
bullshity? (přednáška)
15.00 | Konferenční sál / přízemí
Na přednášce a workshopu Lukáše Hány se zaměříme na to, kde může-
me informace čerpat, jak je vyhledávat a jak posuzovat jejich kvalitu. 

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

Exkurze: Knihovna jako služba
17.00 | Malý sál / 6. patro
Také v roce 2019 - v roce 100. výročí od vydání prvního knihovního zákona 
vám nabízíme možnost seznámit se s druhou největší knihovnou v České 
republice. Pro účast na exkurzi se prosím zaregistrujte na stránce udá-
losti na webu MZK.
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LáKÁVÁ Nikaragua
17.00 | Konferenční sál / přízemí
Příběh expedice za kávou na plantáž Selva Negra v Nikaragui.
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Komentovaná prohlídka výstavy Krásná kniha morav-
ská. Kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem
18.00 | Galerie MZK / přízemí
Výstavou věnovanou produkci bibliofilských tisků nejzásadnějších mo-
ravských nakladatelů a vydavatelství 1. poloviny 20. století vás provedou 
kurátorky Hana Glombová a Romana Macháčková.

prof. RNDr. P. Kulhánek: Vyprávění o kometách
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Co víme o těchto tělesech, která byla po staletí opředena tajemstvím a 
děsila panovníky i prostý lid? 

Literární advent: Beseda se spisovatelem Janem Něm-
cem
18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Charitativní antikvariát přijde podpořit i brněnský spisovatel, novinář, scé-
nárista Jan Němec. Držitel Ceny Evropské unie za literaturu vydal letos 
na podzim novou knihu Možnosti milostného románu.

Workshop k výstavě Krásná kniha moravská. Kniha 
budiž i u nás a dnes uměleckým dílem
13.00 | Konferenční sál / přízemí | Počítačová učebna / 6. patro
Během workshopu se účastníci budou moci prakticky seznámit s výtvar-
nými technikami spojenými s výrobou těchto krásných knižních exemplářů 
– s rytinami, mramorováním, škrobováním papírů atd. 

Literární advent: Beseda s ilustrátorem P. Čechem
18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Ilustrátor, spisovatel a patron projektu Jižní Morava čte 2019 Pavel Čech 
navštíví MZK, aby podpořil Charitativní antikvariát pro Nadační fond onko-
logie Krtek. Na besedě představí i svou nejnovější knihu vydanou teprve v 
říjnu O Červenáčkovi. 

RNDr. J. Grygar, CSc.: (Nejen) astronomické potulky 
čtyřmi světadíly
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Astronomové od pradávna kvůli své profesi hodně cestovali. Moderní 
doba cestování velmi usnadnila. Navzdory dlouhému pobytu za železnou 
oponou autor navštívil jednou či vícekrát 28 států čtyř kontinentů.
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Filmový pondělek: Der Junge muss an die frische Luft 
(2018)
19.00 | Malý sál / 6. patro
Dojemný příběh jednoho z velkých německých bavičů, Hape Kerkelinga. 
Film v němčině s českými titulky.  
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Kompletní program akcí naleznete také 
na našem Facebooku!



Charitativní antikvariát
18. 11. – 18. 12. 2019 | Foyer / přízemí

Již třetím rokem máte možnost podpořit Nadační fond dětské onkologie Krtek 
prostřednictvím Charitativního antikvariátu, který je přístupný veřejnosti od 18. 
listopadu do 18. prosince 2019 ve foyer v přízemí knihovny. Celá tržba bude věno-
vána na provoz ubytovny pro rodiče onkologicky nemocných dětí.

Literární advent: Beseda s ilustrátorem Pavlem Čechem
úterý 10. 12. | 18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Ilustrátor, spisovatel a patron projektu Jižní Morava čte Pavel Čech navštíví 
MZK, aby podpořil Charitativní antikvariát pro Nadační fond dětské onkologie 
Krtek. Na besedě představí i svou nejnovější knihu vydanou teprve v říjnu O 
Červenáčkovi. Jaká byla jeho cesta k malování? Co pro něj znamenají Rychlé 
šípy a Jaroslav Foglar? Po besedě bude následovat autogramiáda.

Literární advent: Beseda se spisovatelem Janem Němcem
úterý 17. 12. | 18.00 | Videokonferenční místnost / 4. patro
Charitativní antikvariát pro Nadační fond onkologie přijde podpořit i brněnský 
spisovatel, novinář a scénárista Jan Němec. Držitel Ceny Evropské unie za 
literaturu (v roce 2009 za román Dějiny světla) vydal letos na podzim novou 
knihu Možnosti milostného románu, kterou sám uvedl slovy: „Tohle je román 
o lásce a o psaní ve věku digitálního smutku.“ Po besedě bude následovat 
autogramiáda. 



Novinky z knihovny

Virtuální průvodce rokem 1989
Hledáte informace o listopadu roku 1989? Navštivte virtuální-
ho průvodce zdroji na stránkách 1989.knihovny.cz.

Barbora Markéta Eliášová. Cesty do země květů
10. 12. 2019 – 1. 2. 2020 | Foyer / přízemí
Život a dílo první české cestovatelky a spisovatelky v textech a obrazech.

Oči Brna

Pomozte nám naučit stroje číst psaný text
Bez vaši pomoci se neobejdeme, proto Vás žádáme o pomoc se 
sběrem vzorků psaného písma pro projekt PERO. Cílem pro-
jektu je vytvořit nástroje pro automatický přepis historických 
dokumentů v paměťových institucích (např. digitalizované ma-
triky či staré rukopisy).

Na webu projektu: cutt.ly/ceGSfl1 (jazyk: česky) je možné si 
stáhnout náhodnou stránku textu k přepsaní. Tu je nutné opsat 
přesně dle předlohy, tedy zachovat řádkování i příp. chyby. Pře-
psaný text zašlete poštou do MZK nebo e-mailem na ihradis@
fit.vutbr.cz s předmětem „Brno HWR dataset“.

Otevírací doba knihovny během vánočních svátků
Vážení čtenáři, v pátek 20. prosince bude Moravská zemská 
knihovna otevřena pouze do 19.00. Od 21. prosince 2019 do 
1. ledna 2020 pak bude knihovna uzavřena.



Výstavy

Ivan Blatný – 100 let
14. 10. – 20. 12. 2019 | Foyer / přízemí
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.

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. Oficiálně 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.

Krásná kniha moravská. Kniha budiž i u nás a dnes umě-
leckým dílem
2. 12. 2019 – 1. 2. 2020 | Galerie MZK / přízemí 
Výstava přináší ukázku nejzajímavějších bibliofilských tisků z obsáhlého souboru ulo-
ženého ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Pozornost je věnována především 
produkci nejzásadnějších moravských nakladatelů a vydavatelství 1. poloviny 20. sto-
letí.

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


