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Malý sál / 6. patro

Promítání
úterý

10. 1. 

18.00

Filmový klub: Ich fühl mich Disco
Hanno Herbst nemá pochopení pro svého syna. Florian má totiž nadváhu, je snílek, 
poslouchá šlágry a nemá zájem o děvčata. Jenom Florianova matka má pro něho 
porozumění. Když však jednoho strašlivého rána z ničeho nic zmizí, musí se otec 
a syn naučit nové vzájemnosti. Film v němčině s německými titulky.
Více na: www.mzk.cz/filmovy-klub-ich-fuhl-mich-disco.

Šatna v MZK
Připomínáme, že dle platného knihovního řádu jsou uživatelé, kteří chtějí využí-
vat našich služeb ve 2. a vyšším patře, povinni odložit svrchní oděv a zavazadla
v šatně v přízemí. Šatna je hlídaná, vaše věci jsou zde v bezpečí. Navíc tak šet-
říte místo pro další čtenáře.

Portál Knihovny.cz
Vyzkoušejte nový portál českých knihoven: Knihovny.cz. Portál umožňuje 
souběžné vyhledávání v databázích a katalozích českých knihoven, které se 
do portálu zapojily. Zároveň přináší uživatelům možnost využívat dalších slu-
žeb (zejména stav konta, rezervace nebo objednávání) těchto knihoven.

Digitální knihovna MZK
Přešli jsme na nový vzhled Digitální knihovny MZK! Nyní ji najdete pouze na 
adrese www.digitalniknihovna.cz/mzk/. V případě jakýchkoliv dotazů pište 
na digitalniknihovna@mzk.cz.

Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
zdravíme vás v roce 2017. I letos pro vás chystáme spoustu zajímavých akcí a novinek.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás v naší knihovně.

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

Oči Brna:  Robert Musil
Praha má svého světového Franze Kafku, Brno má svého světového Roberta 
Musila (1880–1942). Praha o tom ví, Brno zatím nic netuší. Roberta Musila před-
stavuje hlouběji výstava z cyklu Oči Brna v MZK.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-robert-musil.

Novinky z knihovny
Soutěž – StareMapy.cz
Máte rádi historické mapy? Zapojte se do znovu vyhlášené soutěže na webu 
StareMapy.cz. Předmětem soutěže je georeferencování, tzn. ztotožnění co 
největšího počtu míst na staré a současné mapě. Soutěž probíhá do konce 
ledna. Více informací a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách: 
www.staremapy.cz.

http://www.mzk.cz/filmovy-klub-ich-fuhl-mich-disco
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
http://www.mzk.cz/oci-brna-robert-musil
www.staremapy.cz/


Semináře a školení

Přednášky

čtvrtek 

19. 1. 

17.00

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

Na školení se dozvíte, jak citovat jednotlivé druhy dokumentů podle ČSN ISO 690. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-13.

Počítačová učebna / 6. patro

úterý

10. 1. 

17.00

čtvrtek

19. 1. 

18.00

pondělí

23. 1. 

18.00

Brněnský německý literární život kolem roku 1900

Turistou v Černobylu 30 let po havárii

Německá a rakouská literatura

Přednáška PhDr. Zdeňka Marečka, Ph.D., z Ústavu germanistiky, nordistiky a neder-
landistiky FF MU. Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.
Více na: www.mzk.cz/brnensky-nemecky-literarni-zivot-kolem-roku-1900.

Černobylská zóna je uzavřenou oblastí kolem Černobylské elektrárny a opuštěného 
města Pripjať. Cvakání Geiger-Müllerova počítače při měření radiace ve městě du-
chů Pripjati, opuštěné vesnice, poslední žijící pamětníci a především monumentální 
sarkofág 4. bloku jaderné elektrárny. To vše při své výpravě zažil a navštívil Zdeněk 
Hruška a rád se s vámi při promítání dokumentárních fotografií podělí o své dojmy. 
Více na: www.mzk.cz/turistou-v-cernobylu-30-let-po-havarii.

Cyklus pravidelných populárně naučných přednášek mapujících německou a rakous-
kou literaturu od 18. století až po současnost. Rakouský lektor Erkan Osmanovic inter-
pretuje divadelní hru „Sláva a pád krále Otokara“ od Franze Grillparzera v duchu prak-
tických životních rádců – bez literárně teoretického balastu. Přednáška je v němčině. 
Více na:  www.mzk.cz/nemecka-rakouska-literatura-jednoduse-srozumitelne-1.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

Jak citovat?

čtvrtek

26. 1. 

17.00
Formou jednoduchých praktických ukázek si na školení vyzkoušíte české a zahraniční 
databáze a portály, v nichž lze hledat zdarma odbornou literaturu z oblasti zemědělství 
a přírodních věd. Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/bezplatne-databaze-portaly-z-
-oblasti-zemedelstvi-ochrany-prirody.

Počítačová učebna / 6. patro

Bezplatné databáze a portály z oblasti zemědělství a ochrany přírody

Malý sál / 6. patro
úterý

24. 1. 

17.00

Musil a České země
Přednáška prof. PhDr. Ingeborg Fialové, Dr., z Katedry germanistiky FF UP. Akce 
probíhá v rámci cyklu Oči Brna. Více na: www.mzk.cz/musil-cechy.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

Videokonferenční místnost  / 4. patro
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Výstavy 
1. 12. – 28. 1. 

12. 12. – 11. 2. 

Robert Musil. Cizinec v Brně

O cestách a putováních. Cestopisy z historických fondů MZK

Světoznámého romanopisce Roberta Musila přestavuje výstava z cyklu Oči 
Brna v MZK, kterou v lednu doprovodí další dvě přednášky.
Více na: www.mzk.cz/robert-musil-cizinec-v-brne.

Podoby cestopisu od středověku až do 18. století i způsob vnímání vzdálených 
krajů a jejich obyvatel poznáte na výstavě Moravské zemské knihovny v Brně. 
Setkáte se mj. s příběhy Marca Pola, Kryštofa Haranta nebo Angelica Myllera. 
Více na: www.mzk.cz/o-cestach-putovanich.

Foyer / přízemí

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno 

www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

 

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

Galerie MZK / přízemí

Exkurze

Malý sál / 6. patro

pondělí

9. 1. 

17.00

Exkurze pro veřejnost
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se 
zajímavosti z více jak dvousetleté historie knihovny, jak vznikala stavba sou-
časné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám knihov-
nu jinak. Na závěr se kromě informací o poskytovaných službách a rozma-
nitých aktivitách naučíte, jak efektivně hledat a najít potřebné informace. 
Téma: Digitalizace a služby knihoven. Více na: www.mzk.cz/exkurze-1-2017.

http://www.mzk.cz/robert-musil-cizinec-v-brne
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
www.mzk.cz/KalendarAkci
http://www.mzk.cz/exkurze-1-2017

