
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
vítáme vás v roce 201 4. V novém roce pro vás opět chystáme spoustu akcí a zároveň se i nadále
budeme snažit, abychom vám zprostředkovávali skvělé služby a neustále vylepšovali prostředí
knihovny.

Těšíme se na vás
Moravská zemská knihovna

I v lednu můžete navštěvovat různé přednášky, semináře,
promítání či výstavy v knihovně. Lednovou infografiku, která
vám může pomoci si vybrat akce přímo pro vás, naleznete zde:
http://bi t. ly/akceMZK-leden

Dali jste si do nového roku nějaké předsevzetí? Co takhle
přečíst každý měsíc alespoň jednu knihu, která ovlivni la svět?
Připravi li jsme si pro vás seznam 1 2 knih, ale vy si ten svůj
samozřejmě můžete sami poopravit:
http://bi t. ly/1 2-knih-ktere-zmeini ly-svet

Celý leden 201 4 probíhá speciální akce s názvem "Pošlete své
knihy do digitálního ráje"
Máte doma zbytečné knihy které už nepotřebujete a nebo vám
dokonce překážej í? Poskytněte je knihovně pro destruktivní
d ig i talizaci a dejte těmto knihám nový - d ig i tální - život.
Předané knihy budou naskenovány a zpřístupněny
prostřednictvím dig i tální knihovny Kramerius. Kontaktní
osoba: PhDr. Věra Jelínková (verajel@mzk.cz, tel. 541 646 1 30
nebo 604 902 801 ) .
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středa

8. 1 .
1 9:00

Filip Šír: Byl jsem v amerických knihovnách
Cesty po knihovnách severní Ameriky. Jak vypadaj í, jaké jsou a jak fungují?

Vstup zdarma.
Konferenční sál / Přízemí

úterý

21 . 1 .
1 3:30

Seminář pro učitele němčiny
Chcete zpestři t vaši výuku? Kurz (90 min) je vhodný pro učitele němčiny na
středních a jazykových školách. Vstup zdarma, přihlášení a další informace na
Petra.Jandourkova@mzk.cz. Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

23. 1 .
1 7:30

Beseda na téma Work&Travel
Jste studentem vysoké školy, zvažujete letní práci v USA, a nevíte, jak na to?
Pracovníci konzulárního oddělení Velvyslanectví USA budou připraveni odpovídat
na vaše dotazy. Konferenční sál / Přízemí

pátek

24. 1 .
1 3:30

Seminář pro učitele němčiny
Chcete zpestři t vaši výuku? Kurz (90 min) je vhodný pro učitele němčiny na
středních a jazykových školách. Vstup zdarma, přihlášení a další informace na
Petra.Jandourkova@mzk.cz. Konferenční sál / Přízemí

úterý

28. 1 .
1 3:30

Seminář pro učitele angličtiny
Tématem bude Tom Hutchinson Tour: Principles and Processes. Na seminář je
třeba se registrovat. Kontaktní osoba Eva Fukarová - Eva.Fukarova@mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí

středa

29. 1 .
1 9:00

Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.:
Nanotechnologie a nanomateriály pro 3. tisíciletí
V přednášce se dozvíte o objektech tisíckrát menších, než je průměr lidského
vlasu. Vstup zdarma. Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

30. 1 .
1 0:00

Vyhledávání v zahraničních databázích
odborných článků .
Na školení se formou praktických ukázek seznámíte s bezplatnými databázemi ,
v nichž lze hledat články pro vědu a vzdělávání. Vstup zdarma, nutnost
registrace. Počítačová učebna / 6. patro
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zač.1 6. 1 2.
konec 31 . 1 .

Z Nového světa
Výstava je věnována 1 20. výročí vzniku nejslavnějšího díla , Symfonie č. 9 e moll
"Z Nového světa" , Antonína Dvořáka.

foyer v 2. poschodí

začátek 6. 1 .
konec 1 0. 2.

Pěkně od začátku / Von allem Anfang an
Výstava plakátů a knih pražského Goethe-Insti tutu představuje aktuální německy
psané knihy pro děti a mládež. Vystavené knihy je možné vypůjči t v zahraničních
knihovnách. Vstup zdarma.

2. poschodí

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

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

konáním.

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

pondělí

6. 1 .
1 8:30

Filmový pondělek: Sweet and Lowdown
Promítání amerického fi lmu v původním znění s anglickými ti tulky. Vstup
zdarma. Více informací na ČSFD.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

30. 1 .
1 8:00

Filmový čtvrtek: Mladý, hrdý nácek
Reportér David Modell strávi l několik měsíců po boku vlivného člena
extremistické Britské národní strany Marka Coletta . Tento univerzi tní student
hovoří o svých sympati ích k nacistickému Německu i k jeho vůdci . Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí

VVýýssttaavvyy

PPrroommííttáánn íí

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

http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-z-noveho-sveta
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/pekne-od-zacatku-von-allem-anfang-vystava-knih-pro-deti-mladez
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-sweet-and-lowdown-sladky-nicema
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-ctvrtek-mlady-hrdy-nacek
http://www.csfd.cz/film/57-sladky-nicema/



