
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
vítáme vás v novém roce 201 6. Během následujícího roku opět chystáme spoustu akcí
a novinek.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás opět v knihovně.

Moravská zemská knihovna

Registrace zdarma pro čtenáře 70+
Od 1 .1 .201 6 mají čtenáři nad 70 let registraci zdarma.
Více na http://www.mzk.cz/aktuali ty/registrace-zdarma-pro-ctenare-70.

Databáze v MZK
Připravi li jsme pro vás žebříček nejpopulárnějších eknih z databáze Public
Library Collection: http://www.mzk.cz/ebooks-top-20
Můžete se také těšit na významné rozšíření nabídky elektronických knih
v MZK – podrobněj i vás budeme informovat v průběhu ledna a v příštím
newsletteru.

Oči Brna: Ludvík Kundera
I v lednu pokračuje v cyklu Oči Brna setkání s brněnskou
osobností - spisovatelem, básníkem, dramatikem a překladate-
lem Ludvíkem Kunderou.
Více na https://www.mzk.cz/ludvik-kundera.

Dostupné online na www.mzk.cz/newsletter

Šatna
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 v šatně odkládáte svrchní oděvy a zavazadla.

Severský literární salón
Od ledna 201 6 bude každý měsíc v Moravské zemské knihovně
představena li terární tvorba jedné severské země (Dánsko, Švédsko,
Finsko, Norsko, Island) .
Více na: http://www.mzk.cz/seversky-li terarni-salon.
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Filmový klub: Lourdes
Co je zázrak? A jak se s ním vypořádat, když v něho někdo nevěří? K vozíku
připoutaná Christina je skeptická jak k víře v zázraky, tak i k turisticky
frekventovanému místu Lurdy.
Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-fi lmovy-klub-lourdes-2009.

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

28. 1 .
1 8:00

Ludvík Kundera (co všechno se dá stihnout za jeden
život)
Přednáška prof. PhDr. J iřího Trávníčka, M. A, který se zaměřuje na moderní
českou a středoevropskou li teraturu.
Více na: http://www.mzk.cz/co-vsechno-se-da-stihnout-za-jeden-zivot.

Videokonferenční místnost / 4. patro

Nevšední mikroskopie živých buněk
Přednáší Ing . J . Čolláková a prof. RNDr. R. Chmelík, Ph.D.
Více na: http://www.mzk.cz/nevsedni-mikroskopie-zivych-bunek.

Konferenční sál / Přízemí

středa

1 3. 1 .
1 9:00

Vznik hvězd v galaxiích
Přednáší prof. RNDr. J . Palouš, DrSc.
Více na: http://www.mzk.cz/vznik-hvezd-v-galaxi ich.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 2. 1 .
1 8:00

Balet Makábr
Promítání záznamu divadelní hry Divadla na provázku z roku 1 986. Více na:
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-d ivadelni-hry-balet-makabr.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 9. 1 .
1 8:00

středa

20. 1 .
1 9:00

pondělí

4. 1 .
1 8:30

Filmový pondělek: Lost in translantion
První fi lmové pondělí tohoto roku je tak trochu Ztraceno v překladu. Herec Bob
Harris se setkává s mladou absolventkou fi losofie Charlottou. On při jel do Tokia
toči t reklamu, ona doprovází svého velmi zaměstnaného manžela. Oba si tady
připadaj í ztracení, nerozumějí jazyku, kultuře. Porozumí sobě navzájem? Více na:
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/fi lmovy-pondelek-lost-translation-2003.

Konferenční sál / přízemí
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čtvrtek

21 . 1 .
1 7:00

Volně přístupné patentové databáze
Formou jednoduchých praktických ukázek se seznámíte s vyhledávacími možno-
stmi některých rozsáhlých patentových databází, které jsou volně přístupné. Více
na http://www.mzk.cz/sluzby/akce/volne-pristupne-patentove-databaze.

čtvrtek

28. 1 .
1 7:00

Jak citovat?
Na školení se dozvíte, proč a jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO
690. Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-ci tovat-5.

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

21 . 1 .
1 6:30

Současná americká literatura
Současná knižní produkce USA je tradičně rozsáhlá a jakýkoli pokus o jej í
zmapování musí nutně být subjektivní. Abychom pochopili hlavní trendy a šíři
li terární produkce současnosti , je třeba se také krátce zaměřit na jej í kořeny:
např. na historické souvislosti , dobový kontext, multikulturali tu a hodnotové
základy, které odlišu j í americkou společnost od západoevropské. Více na:
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/seminar-soucasna-americka-li teratura.

Počítačová učebnal / 6. patro

úterý

26. 1 .
1 8:00

Severský literární salón v Dánsku
V lednu budeme představovat dánskou li terární tvorbu a knihu Proroci z fjordu
Věčnosti (Kim Leine) .
Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/seversky-li terarni-salon-v-dansku.

Malý sál / 6. patro

Exkurze v Moravské zemské knihovně
Nahlédněte do prostor a studoven druhé největší knihovny u nás. Dozvíte se,
proč některé knihy půjču jeme jen prezenčně, a co je to povinný výtisk. Seznámíte
se s elektronickými informačními zdroj i , meziknihovní výpůjční službou nebo
Dig i tální knihovnou Kramerius.
Více na https://www.mzk.cz/sluzby/akce/exkurze-v-moravske-zemske-
knihovne-1 .

Foyer MZK / u vrátnice v přízemí

pondělí

1 1 . 1 .
1 7:00

S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlási t prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.
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Ludvík Kundera. Výlet do Fantomázie
Výstava věnovaná osobnosti básníka, spisovatele, překladatele, dramatika
a výtvarníka Ludvíka Kundery. Více na https://www.mzk.cz/vylet-do-fantomazie.

Foyer MZK / přízemí

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

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

Klášter Chilandar, Svatá Hora Athonska - duchovní a
kulturní středisko pravoslaví
Stát bez žen, jak často nazývaj í tento poloostrov, navštívi la toto léto skupina
srbských studentů studujících v ČR, kteří Vám právě přináší výstavu fotografi í z
této nej izolovanější částí Evropy.
Více na: http://www.mzk.cz/klaster-chi landar.

Foyer MZK / 1 . patro

Česká vydání Bible ve fondu MZK v Brně
Výstava představuje mimořádnou příleži tost pro zhlédnutí Bible kutnohorské, ale
také ostatních vydání českých biblí z fondu MZK.
Více na: https://www.mzk.cz/bible-ve-fondu-mzk-vystava.

Výstavní místnost MZK / přízemí

od 4.1 2.
201 5

do 31 .1 .
201 6

od 1 .1 2.
201 5

do 28.1 .
201 6

od 1 0.1 .
201 6

do 28.1 .
201 6

27. ledna se připoj íme ke Dni s audioknihou.
Při jďte si do Zahraničních knihoven půjči t audioknihy. Více informací najdete na:
http://www.mzk.cz/aktuali ty/den-s-audioknihou.

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