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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,

zdravíme vás v roce 2018. I letos pro vás chystáme spoustu zajímavých akcí
a novinek. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás v naší knihovně.
                  

Oči Brna: Miloš Stehlík
I v lednu 2018 je tváří Očí Brna prof. Miloš Stehlík, významný představitel
památkové péče na Moravě a přední znalec barokního umění u nás.

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



11. a 18. čtvrtky (17.00) Jiří Sumín. Tajemství ženského psaní Galerie MZK / přízemí
Česká spisovatelka Amálie Vrbová, publikovala většinu svých děl pod pseudonymem Jiří Sumín.
Výstava připomene nejen dílo této velmi zajímavé a často neprávem opomíjené autorky,
ale přiblíží ji i jako osobnost prostřednictvím dochované korespondence.

1. 11. 2017 – 27. 1. 2018 Vynálezce a průmyslník František Křižík výstava / Studov. přír. a tech. věd / 7. patro
V roce 2017 si připomínáme 170. výročí narození Františka Křižíka, českého technika, podnikatele a vynálezce 
světového významu.

15. 1. 2018 (17.00) Exkurze pro veřejnost Videokonferenční místnost / 4. patro 
Seznámení s knihovnou, jejími službami, prohlídka studoven i běžně nepřístupných prostor. Téma exkurze: 
Digitální knihovna MZK.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

EXKURZE



1. 12. 2017 – 31. 1. 2018 Oči Brna: Miloš Stehlík. Milovník krásna výstava / Foyer / přízemí
Miloš Stehlík – jeden z nejvýznamnějších pracovníků památkové péče na Moravě, renomovaný historik umění, 
oblíbený učitel Semináře dějin umění FF MU, sběratel, mecenáš, básník. To vše více než šedesát let.
Výstava z cyklu Oči Brna nás provede všemi oblastmi, kterým se prof. Stehlík celoživotně věnuje. 

6. 12. – 11. 2. 2018 Nová městská zahrada výstava / Foyer / 6. patro 
Výstava přibližuje aktuální formy současné městské zahrady v rámci evropského kulturního kontextu.
Na příkladech realizací zahrad, vzniklých v posledních letech v Rakousku, Itálii a Švýcarsku, jsou
demonstrovány současné evropské tendence v tvorbě veřejných prostorů a mohou být chápány jako modelová 
řešení, která osobitými způsoby reflektují naléhavá environmentální a společenská témata života ve městě.

20. 12. 2017 – 28. 2. 2018 Jiří Sumín. Tajemství ženského psaní výstava / Galerie MZK / přízemí
Výstava připomene prostřednictvím díla a korespondence českou spisovatelku Amálii Vrbovou.

17. 1. středa (17.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

25. 1. čtvrtek (10.00) Úvod do problematiky a databází ochranných známek Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení získáte základní informace o ochraně průmyslového vlastnictví formou ochranných známek
a prakticky si vyzkoušíte základní bezplatné databáze z této oblasti. Školení vede Zuzana Čapková
z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně
je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.



Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87
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Přehled akcí MZK naleznete také na: www.mzk.cz/kalendarakci.
Podrobnější informace o každé akci zde uvedené naleznete vždy

minimálně 14 dní před jejím konáním na webu knihovny.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ

(pokud není uvedeno jinak).

Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte tak místo pro další
čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná, takže jsou vaše věci

v bezpečí. Klíče od šatních skřínek si vyzvednete v šatně,
kde vám budou načteny na čtenářský průkaz. 

31. 1. středa (17.00) Večer s básněmi Miloše Stehlíka Konferenční sál / přízemí
Výstava z cyklu Oči Brna Miloš Stehlík. Milovník krásna bude zakončena slavnostní dernisáží s autorským čtením.


