
Vážení návštěvníci knihovny,
připravi li jsme si pro vás opět přehled novinek a akcí konajících se v následujícím měsíci .
Věnujte prosím pozornost otevírací době v MZK v květnu. Knihovna bude uzavřena
v  následuj ících dnech: pátek 1 . a 8. května; sobota 2. a 9. května.

Krásné jarní dny
Moravská zemská knihovna

Registrační poplatek nyní můžete platit online
Od 4. května máte nově možnost prodlužovat registrace
online. Po zakliknutí prodloužení registrace vám bude vytvořen
odpovídaj ící poplatek, který můžete ihned online zaplati t
pomocí platební brány. Více informací na webu. Děkujeme
vám, každou registrací knihovnu finančně podporujete.

Rozšířili jsme zahraniční knihovny
1 4. 4. 201 5 byl u příleži tosti 1 0. výročí otevření americké
knihovny InfoUSA v Moravské zemské knihovně za účasti
velvyslance USA v ČR, Andrewa Schapiro, zahájen jej í provoz
v  rozšířených prostorách. Americkou knihovnu s relaxačním
koutkem nyní můžete navštívi t ve 3. patře.

Sleva na testování IQ v Mense ČR
Čtenáři Moravské zemské knihovny mají možnost do konce
roku 201 5 využít slevu 30 Kč na testování IQ u organizace
Mensa. Slevu je možné získat přímo na místě před samotným
testováním, kde se při předložení občanského průkazu
prokážete zároveň čtenářským průkazem knihovny.

Oči Brna: Petr Oslzlý
V měsíci květnu vám v rámci cyklu Oči Brna představíme blíže
brněnského dramaturga, herce a pedagoga Petra Oslzlého,
který letos slaví 70. narozeniny. Můžete se opět těši t na bohatý
program: www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-petr-oslzly
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čtvrtek

1 4. 5.
1 7:00

Šedá literatura jako zdroj odborných informací
Na školení získáte pomocí praktických ukázek přehled o volně přístupných
databázích a portálech, které nejsou běžně dostupné prostřednictvím tradičních
distribučních kanálů . Počítačová učebna / 6. patro

pátek

1 5. 5.
1 6:00

MZK Teachers' Club: Learning Through Sharing /
Talk Education with TED
Seminář pro učitele angličtiny.

Malý sál / 6. patro

středa

20. 5.
1 7:00

Jak citovat?
Na školení se dozvíte, proč je nutné citovat použité zdroje a jak vytvořit ci tace
některých druhů dokumentů dle ČSN ISO 690.

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

28. 5.
1 7:00

Kde hledat odborné články?
Na školení získáte formou jednoduchých praktických ukázek přehled o
multioborových zdroj ích, ve kterých lze bezplatně hledat časopisecké články
odborného charakteru, a to na úrovni bibliografických záznamů, někdy i plných
textů . Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

21 . 5.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Cesta z osady
Dobové slovenské dokumentární snímky zabývaj ící se asimilací romského
obyvatelstva. Host: fi lmová historička Eva Filová.

Konferenční sál / přízemí

čtvrtek

21 . 5.
1 4:00

Křest publikace o první československé gramofonové firmě ESTA
Při jďte zažít h istori i první republiky z berlinerova gramofonu. MZK má tu čest
uvést první ucelenou diskografickou publikaci firmy ESTA se zaměřením
na   české nahrávky.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

4. 5.
1 8:30

Filmový pondělek: Hair (1 979)
Promítání jednoho z nejvýznamnějších muzikálů 2. poloviny 20. století
v  původním znění. Režie: M iloš Forman. Více informací na ČSFD.

Konferenční sál / přízemí

PPrroommííttáánn íí

SSeemmiinnáářřee aa šškkoolleenn íí

KKřřeesstt kknn ii hhyy

http://www.csfd.cz/film/2974-vlasy/
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-seda-literatura-jako-zdroj-odbornych-informaci
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/mzk-teachers-club-learning-through-sharingtalk-education-ted

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-5
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-hledat-odborne-clanky-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-hair-1979
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-ctvrtek-cesta-z-osady
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/krest-publikace-o-prvni-ceskoslovenske-gramofonove-firme-esta


úterý

5. 5.
1 9:00

Cestovatelská přednáška: Expediční jachting
Moře, oceán, ostrovy, exotické země, sopky. Zveme vás na putování evropskými
moři a Atlantikem až na Kapverdské ostrovy. Přednáší Tomáš Kůdela.

Konferenční sál / přízemí

středa

6. 5.
1 7:30

Proč válka: Co vedlo ke konfliktu mezi Američany a Vietnamci?
Přednášející: Mgr. Dušan Kolcún , absolvent oborů anglický jazyk a historie
na   MU v Brně. V rámci stud ia angličtiny se věnoval válce ve Vietnamu, především
jej ímu fi lmovému zpracování a obrazu v současné americké kultuře.

Konferenční sál / přízemí
středa

1 3. 5.
1 8:00

Dějiny Rajhradu do doby husitské
Přednášku projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén
přednese PhDr. Jindra Pavelková. Probíhá v rámci cyklu doprovodných akcí
k  výstavě Gladio verbi Dei . Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských
a   brněnských. Videokonferenční místnost / 4. patro

středa

1 3. 5.
1 9:00

Cesty za úplným zatměním Slunce. Expedice na Faerské
ostrovy a Špicberky. O cestě mezinárodního týmu odborníků za letošním
úplným zatměním Slunce, o záži tcích z cest, mezinárodní spolupráci a prvních
výsledcích. Prof. RNDr. Miloslav Drückmuller, CSc., Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 4. 5.
1 7:00

První setkání s Petrem Oslzlým
…o jeho undergroundových aktivi tách v 80. letech – o Podzemní univerzi tě
a   nezávislé Galeri i-Drogeri i Zlevněné zboží. Koná se v rámci cyklu Oči Brna.

Konferenční sál / přízemí

úterý

1 9. 5.
1 7:00

Petr Oslzlý a české alternativní divadlo
Přednáška Mgr. Libora Vodičky, Ph.D. Koná se v rámci cyklu Oči Brna.

Videokonferenční místnost / 4. patro

středa

20. 5.
1 8:00

Jan Hus a Kostnice
Přednášku projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén
přednese Mgr. Jan Pišna. Přednáška se uskuteční v rámci cyklu doprovodných
akcí k výstavě Gladio verbi Dei . Písemnictví doby husitské ve fondech
rajhradských a brněnských. Videokonferenční místnost / 4. patro

středa

20. 5.
1 9:00

Petabytová astronomie
Nová pozemní i kosmická měření –  nyní j iž téměř výhradně dig i tální – vedou
k  objemům dat řádu petabytů . Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.

Konferenční sál / přízemí

úterý

26. 5.
1 9:00

Stále ještě E pluribus unum? Jeden zkoumavý pohled
na americkou kulturu a literaturu
Přednáška Prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc., dr. h. c.

Konferenční sál / přízemí

čtvrtek

28. 5.
1 8:00

Druhé setkání s Petrem Oslzlým
…který uvede projekci záznamu legendární inscenace hry Ludvíka Kundery
Labyrint světa a lusthauz srdce jako jej í dramaturg a představi tel hlavní role
Poutníka. Koná se v rámci cyklu Oči Brna. Konferenční sál / přízemí
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4.–30. 5.
201 5

Obrázky z cest / Petr Orel
Výstava maleb a kreseb výtvarníka a geologa Petra Orla.

Foyer / 1 . patro

pondělí

4. 5.
1 5:30

Vernisáž: Obrázky z cest / Petr Orel
Vernisáž výstavy maleb a kreseb výtvarníka a geologa Petra Orla.

Konferenční sál / Café Gaviota

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci

Podrobnější informaci o každé akci zde uvedené najdete vždy minimálně 1 4 dní před jej ím

konáním. VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno j inak) .

4.–30. 5.
201 5

Život s divadlem v pohybu
Výstava věnovaná 70. narozeninám dramaturga, herce, pedagoga Petra Oslzlého.
Koná se v rámci cyklu Oči Brna.

Výstavní sál MZK / přízemí

čtvrtek

28. 5.
1 8:00

Dernisáž výstavy Petr Oslzlý – Život s divadlem v pohybu
Slavnostní zakončení měsíce věnovaného Petru Oslzlému. Koná se v rámci cyklu
Oči Brna.

Výstavní sál MZK / přízemí

28.5.–4.1 0.
201 5

Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech
rajhradských a brněnských
Výstava probíhá v rámci projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní
fenomén. Benediktinské opatství Rajhrad

středa

27. 5.
1 8:00

Vernisáž: Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské
ve fondech rajhradských a brněnských
Vernisáž výstavy Gladio verbi Dei . Písemnictví doby husitské ve fondech
rajhradských a brněnských pořádané v rámci projektu Benediktinský klášter
Rajhrad jako kulturní fenomén. Benediktinské opatství Rajhrad

VVýýssttaavvyy

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
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