
Leden 2020

MORAVSKÁ
ZEMSKÁ
KNIHOVNA



Program akcí

       Komentovaná prohlídka výstavy 100 let Úřadu 
průmyslového vlastnictví v Praze
17.00 | Foyer, Počítačová učebna / 6. patro
Při společné prohlídce výstavy si povíme něco o historii Úřadu a zejména 
o stávajících možnostech ochrany průmyslového vlastnictví. Následovat 
bude ukázka vyhledávání ve volně přístupných databázích ÚPV. 

       Exkurze pro veřejnost
17.00 | Malý sál / 6. patro
Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté historie knihovny, jak vzni-
kala stavba současné budovy, společně navštívíme běžně nepřístupné 
prostory, ukážeme vám knihovnu jinak.

Nečekaná setkání B. M. Eliášové – Česká cestovatelka 
v meziválečném Japonsku
17.00 | Malý sál / 6. patro
Přednáška Lukáše Bruny, japanologa v současné době působícího na 
univerzitě Jissen Women's University v Tokiu.

6
PONDĚLÍ

16
ČTVRTEK

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

Komentovaná prohlídka výstavy Krásná kniha morav-
ská. Kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem
16.00 | 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.

22
STŘEDA

27
PONDĚLÍ

       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 prosím zaregistrujte na stránce události na webu 
MZK.

Z Jiříkovic až na konec světa
17.00 | Malý sál / 6. patro
Životní osudy „první české cestovatelky“ kolem světa, rodačky z Jiříkovic 
u Brna. Přednáška Martiny Krajíčkové, historičky Muzea ve Šlapanicích.

28
ÚTERÝ

Dernisáž výstavy Krásná kniha moravská. Kniha budiž 
i u nás a dnes uměleckým dílem
17.00 | Konferenční sál / přízemí
Slavnostní dernisáž výstavy věnované moravským bibliofilským tiskům 
1. poloviny 20. století

30
ČTVRTEK

29
STŘEDA

13
PONDĚLÍ

Exkurze Školení

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.

Novinky z knihovny

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“.

AHOJ Varšavo!
Ve dnech 21. – 24. května se Česká republika stává hlavní 
hostující zemí knižního veletrhu ve Varšavě. Polskému publiku 
se tak na jaře představí celkem 15 českých autorek a autorů.
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Moravská zemská knihovna v Brně | www.mzk.cz
Změna programu vyhrazena.

100 let Úřadu průmyslového vlastnictví
11. 11. 2019 – 31. 1. 2020 | 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.

Výstavy


