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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
dovolujeme si vás pozvat na námi připravované akce v měsíci květnu. 
Krásné květnové dny přeje

Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Výpůjčky a registrace i v sobotu
Rozšířili jsme provozní dobu pultu Registrací a výpůjček. V sobotu je opět možné 
se zaregistrovat, prodloužit si registraci nebo si vyzvednout již připravené
absenční výpůjčky. Avšak vyzvednout si můžete pouze knihy objednané
ve všední den (o sobotách nefungují sklady).

Šatna v MZK
Vážení čtenáři, před vstupem do studoven si prosím odložte svrchní oděv
a zavazadla v šatně, která se nachází v přízemí.

Studovny
Připomínáme, že ke konzumaci jídla a nápojů slouží kavárna a nebo foyer 
knihovny. Děkujeme, že a nevnášíte nápoje a jídlo do studoven.

Online platby mimo provoz
Omlouváme se, ale z technických důvodů není možné uhradit registrační 
poplatek či pokutu online. Pokud máte na čtenářském účtu nějaké neuhrazené 
poplatky a jen tak se k nám nedostanete, napište prosím na mail pujcovna@mzk.cz 
nebo volejte 541 646 206. (Je možné se domluvit na úhradě převodem.)

Oči Brna: Libuše Šuleřová. Morava malovaná
V měsíci květnu se v cyklu Oči Brna budeme věnovat výtvarnici Libuši Šuleřové.



PROMÍTÁNÍ

Den roztroušené sklerózy (31. května 2017)
Světový Den roztroušené sklerózy se letos nese v duchu zelené barvy, která je symbolem naděje a života.
I Moravská zemská knihovna se zapojí do kampaně na podporu zvýšení informovanosti o této nemoci a vyzývá 
čtenáře, aby vyjádřili podporu, a do studoven zamířili v zeleném oblečení (přičemž stačí jen nějaký zelený 
prvek). Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina 
není doposud známa. 

Klub Wikipedie MZK
V knihovně nabízíme prostor pro setkávání všech zájemců o přispívání do internetové encyklopedie Wikipedie. 
Zájemci o Klub Wikipedie se potkávají každé sudé pondělí (s výjimkou svátků), tj. 15. a 29. května,
12. a 26. června 2017, vždy od 17.00 do 19.00 v počítačové učebně v 6. patře.

2. 5. úterý (18.00) Filmový klub: Victoria Konferenční sál / přízemí
Další berlínská noc se chýlí ke konci. Než se rozední, potkává Victoria před klubem čtyři kluky. S jedním z nich 
si velice rozumí. Jenže na poznání mají málo času. Čtveřice musí ještě něco zařídit. To, co začíná jako veliké 
dobrodružství, se pomalu mění v noční můru. Victoria si odnesla cenu za nejlepší německý film roku 2015.
Film v němčině s německými titulky.

9. 5. úterý (18.00) Malování jako víno (Oči Brna) Konferenční sál / přízemí
Promítání dokumentárních filmů věnovaných nejen výtvarnici Libuši Šuleřové. Diskuze s režisérem Petrem 
Baranem.

10. 5. středa (18.00) Salvadorské dokumentární filmy Malý sál / 6. patro
Promítání dvou filmů. První „María v zemi nikoho“ zachycuje osudy těch, kteří se vydali na dlouhou pouť
k severní hranici Mexika s USA. Druhý dokument „Ozvěny z Bajo Lempa“ vypráví  příběh o soužití dvou sousedů, 
kteří proti sobě bojovali v občanské válce a odhaluje důvody, jež je kdysi přiměly zapojit se do jednoho
z nejkrvavějších konfliktů v novodobé historii Latinské Ameriky.

11. 5. čtvrtek (18.30) Promítání amerického filmu v předpremiéře Konferenční sál / přízemí
Exkluzivní promítání oscarového snímku o afro-amerických matematičkách, které se podílely na vesmírném 
programu NASA. Film promítáme v angličtině s anglickými titulky. Registrujte se prosím na stránkách níže:
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-americkeho-filmu-v-predpremiere 

15. 5. pondělí (18.00) V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines Konferenční sál / přízemí
Německo-česko-rakouský dokumentární film „V jednom vše, ve všem jen jedno“ odráží narativní vzpomínky 
z časoprostoru krajiny Novohradských Hor. Tento filmový projekt se týká jak historické perspektivy, tak také 
současnosti. Promítaní poběží v rámci kulturního festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017. Film i diskuze 
bude dvojjazyčná.

15. 5. pondělí (18.00) Don Quijote promítá: Ovcím vlak neujede / Las ovejas no pierden el tren Malý sál / 6. patro
Španělská kinematografie v MZK. Manželé Luisa (Inma Cuesta) a Alberto (Raúl Arévalo) se odstěhovali
z Madridu na venkov. Alberto hledá inspiraci pro další román. Luisa vede školu šití. Vedle toho se mladí manželé 
snaží počít druhé dítě.

22. 5. pondělí (18.00) Neuland Malý sál / 6. patro
Filmový dokument „Neuland“ je několikanásobně oceněný film o integrační škole ve švýcarské Bazileji. Film je 
promítán v rámci kulturního festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017. Po filmu následuje diskuze s Richardem 
Ptákem, česko-švýcarským umělcem a pedagogem, který sám na škole vyučoval. Film s českými titulky.

29. 5. pondělí (19.00) Astrid – švédský dokumentární film z roku 2015 Konferenční sál / přízemí
Projekce unikátního švédského dokumentárního filmu, zachycujícího život slavné spisovatelky Astrid
Lindgrenové v nových kontextech. Získal mj. cenu Kristallen za nejlepší dokumentární film roku 2015.
Film bude uveden v původním znění s titulky s tématickým úvodem.



11. 5. čtvrtek (10.00) Bezplatné zahraniční patentové databáze Počítačová učebna / 6. patro 
Na tomto semináři se seznámíte formou jednoduchých praktických ukázek s vyhledávacími možnostmi
některých rozsáhlých patentových databází.

18. 5. čtvrtek (17.00) Databáze s licencovaným přístupem v MZK Počítačová učebna / 6. patro 
Pomocí jednoduchých příkladů si vyzkoušíte vyhledávání v placených databázích, které mají k dispozici
registrovaní čtenáři MZK. Dostanete se v nich často k plným textům odborných časopiseckých článků.

25. 5. čtvrtek (10.00) Bezplatné patentové databáze asijských zemí Počítačová učebna / 6. patro
Na školení si prakticky vyzkoušíte bezplatné databáze patentů, které jsou zpřístupňovány některými asijskými 
zeměmi a které umožňují vyhledávání v angličtině.

       S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím  
       elektronického registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.

3. 5. středa (17.00) Nábřeží v obraze města Malý sál / 6. patro
Přednáška k výstavě „Nábřeží v obraze města“. Samotná výstava bude zahájena v 18.00 ve foyer v 6. patře.

4. 5. čtvrtek  (18.00) Sám s oceánem Videokonferenční místnost / 4. patro
Tomáš Kůdela měl velký sen. Chtěl zažít absolutní svobodu a nezávislost. Prošel dlouhou cestu, než si
uvědomil, že tyto kvality mu poskytuje moře a oceán. V roce 2016 se coby jachtařský instruktor vydal na
čtyřměsíční měsíční plavbu Atlantickým oceánem. Přijďte se podívat na záběry z plavby a poslechnout si
vyprávění o totálním vyčerpání, ztrátě autopilota, ale i o pocitu svobody a nalezení sebe sama.

17. 5. středa (17.00) Katolická teologie 1850-1950 a problematika evolučního vzniku člověka
Videokonferenční místnost / 4. patro
Přednáška vychází z mnohaletého badatelského záměru, jehož cílem je osvětlit, jak katolická teologie v letech 
1850-1950 reagovala na výzvy přírodních věd. Přednáší Prof. dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

17. 5. středa (19.00) Abelovský hrozen Konferenční sál / přízemí
Nahlížení do teorii grup. Populární a zajímavé nahlížení do této teorie spojené s řadou příkladů – od Rubikovy 
kostky po symetrie mikrostruktur.

24. 5. středa (19.00) Letošní pohled na vesmír vloni Konferenční sál / přízemí
Novinky a objevy v astronomii a astrofyzice v uplynulém roce. Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc.

30. 5. úterý (18.00) Obrazy plné radosti (Oči Brna) Videokonferenční místnost / 4. patro
Přednáška PhDr. Vojena Drlíka o díle a osobnosti výtvarnice Libuše Šuleřové.

23. 5. úterý (15.00) Tak trochu sváteční shakespearovská pošta Konferenční sál / přízemí 
Shakespearovy sonety v podání překladatele Martina Hilského a hudebního skladatele Daniela Dobiáše. Martin 
Hilský sonety ve vlastním překladu čte a komentuje, Daniel Dobiáš představí jejich zhudebněnou podobu.

31. 5. středa (19.00) Dvojí život Astrid Lindgrenové Konferenční sál / přízemí
Při příležitosti 110. výročí narození spisovatelky Astrid Lindgrenové připravil Skandinávský dům ve spolupráci
s Moravskou zemskou knihovnou literární „dvojvečer“. Nejprve nahlédneme do Válečných deníků, které si 
Astrid Lindgrenová vedla v průběhu druhé světové války. V druhé části se pak zaměříme na Astrid Lindgrenovou 
coby ochránkyni zvířat. Dozvíte se, jak v tomto směru ovlivnila švédské zákony, vyvolávala společenské diskuze, 
a proč se ve Švédsku zvířata téměř vůbec nechovají v klecích.
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EXKURZE

23. 5. úterý (18.00) Kreslíme Brno (Oči Brna) Videokonferenční místnost / 4. patro
Výtvarný workshop vedený výtvarnicí a pedagožkou Libuší Šuleřovou.

9. 5. úterý (16.30) Reading Group: The Railway Man / Eric Lomax Týmová studovna / 1. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. 
Setkání skupiny probíhají v angličtině.

2. 5. úterý (17.00) Setkání u cimbálu (Oči Brna) Galerie MZK / přízemí
Vernisáž výstavy věnované výtvarnici Libuši Šuleřové (Oči Brna).

2.–31. 5. Libuše Šuleřová. Morava malovaná (Oči Brna) výstava / Foyer / přízemí
 Výstava věnovaná výtvarnici, ilustrátorce a pedagožce Libuši Šuleřové.

3. 5. středa (18.00) Nábřeží v obraze města vernisáž / Foyer / 6. patro
Zahájení výstavy Nábřeží v obraze města.

3. 5. – 21. 7. Nábřeží v obraze města výstava / Foyer / 6. patro
Výstava „Nábřeží v obraze města“ nám představuje výstupy z projektu „Potenciál městských nábřeží
a možnosti jejich implementace do urbánní struktury měst“, který prezentuje města České republiky z pohledu 
krajinářského architekta.

15. 5. pondělí (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté 
historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám 
knihovnu jinak.

Přehled akcí MZK naleznete také na: www.mzk.cz/kalendarakci.
Podrobnější informace o každé akci zde uvedené naleznete vždy 
minimálně 14 dní před jejím konáním na webu knihovny.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

Připomínáme, že jsme obnovili provoz šatny v přízemí. Klíče od 
šatních skřínek si vyzvednete v šatně, kde vám budou načteny na 
čtenářský průkaz. Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte
tak místo pro další čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná,
takže jsou vaše věci v bezpečí.


