
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
vítáme vás v novém roce 201 5. Během následujícího roku opět chystáme spoustu akcí a
novinek.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás opět v knihovně.

Moravská zemská knihovna

PF 201 5
Přejeme vám hodně štěstí a úspěchů v roce 201 5. Slibu jeme,
že se vám i v následujících měsících vynasnažíme poskytovat
co nejkvali tnější služby, a věříme, že j i i nadále budete rádi
využívat.
http://www.mzk.cz/aktuali ty/pf-201 5

Mobilní aplikace pro digitální knihovnu
Dig i tální knihovna MZK má nyní nově také svou mobilní verzi
pro Android , kterou si můžete zdarma stáhnout do svých
mobilů . Více na:
https://www.mzk.cz/aktuali ty/vytvori li- jsme-mobiln i-aplikaci-
pro-d ig i taln i-knihovnu-mzk

Vylepšení orientačního systému
Pokusili jsme se zpřehlednit orientační systém v knihovně.
Podrobnosti čtěte na:
https://www.mzk.cz/aktuali ty/vylepseni-orientacniho-
systemu-v-knihovne
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http://www.mzk.cz/aktuality/pf-2015
https://www.mzk.cz/aktuality/vytvorili-jsme-mobilni-aplikaci-pro-digitalni-knihovnu-mzk
https://www.mzk.cz/aktuality/vylepseni-orientacniho-systemu-v-knihovne


úterý

6. 1 .
1 8:00

Public Lecture: China’s Rise and its Implications
for U.S. Foreign Policy and the World
Speaker: Prof. Robert Sutter (The George Washington University, United States) .
Přednáška bude vedena v anglickém jazyce.

Konferenční sál / Přízemí
čtvrtek

22. 1 .
1 7:00

Školení: Jak citovat?
Na školení se dozvíte, proč je nutné citovat použité zdroje a jak vytvořit ci tace

některých druhů dokumentů. Vstup volný po registraci .
Počítačová učebna / 6. patro

středa

21 . 1 .
1 9:00

Prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc. - Zlatá éra
pozorování zatmění slunce ještě neskončila
O jedinečném úkazu úplného zatmění Slunce a o chystané mezinárodní expedici
v březnu 201 5. Konferenční sál / Přízemí

pondělí

5. 1 .
1 8:30

Filmový pondělek: It's a Wonderful Life
Filmová klasika Franka Capry oceněná Zlatým glóbem za nejlepší fi lm a pětkrát

nominovaná na Oscara. V původním znění s anglickými ti tulky.
Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

22. 1 .
1 8:00

Filmový čtvrtek: Mária a Mária (ČR, 201 4)
Dokument s prvky doku-reali ty zachycuje pomoc skupiny dobrovolníků romské

ženě Mári i a jej í dceři . Režie: Jan Plachý.
Konferenční sál / Přízemí

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) .

středa

28. 1 .
1 9:00

Cestovatelská přednáška: Kolumbie
Promítání a povídání o cestovatelských zážitcích po dvou letech strávených

v  Kolumbi i .
Konferenční sál / Přízemí
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Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
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