
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
 
knihovnu můžete navštěvovat každý všední den od 8. 30 do 22.00 a v sobotu od 9.00 do 
17.00.

Dovolujeme si připomenout, že výdej absenčních výpůjček ze skladu probíhá pouze ve 
všední dny v provozní době výpůjčního pultu v přízemí (8.30–19.30). Veškeré objednáv-
ky zaslané po 18.00 budou přichystány až následující pracovní den.

Přehled dalších důležitých provozních změn naleznete v sekci Novinky z knihovny nebo 
na www.mzk.cz/zmeny2015.

Připravili jsme si pro vás tradiční přehled novinek a akcí, které můžete v knihovně na-
vštívit. Od 4. do 12. listopadu se zopojujeme do Týdne vědy a techniky. Více na 
www.mzk.cz/tvt.

Těšíme se na vás. 
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Novinky z knihovny
Volný výběr a výdej prezenčních výpůjček
Připomínáme, že jsme přesunuli část fondu. V přízemí a v 1. patře naleznete absenční volný výběr 
(knihy, které si můžete půjčit domů). Ve studovnách od 4. patra výše se nacházejí pouze knihy určené 
k prezenčnímu studiu. Prezenční knihy objednané ze skladu pro vás budou připraveny k vyzvednutí 
u pultu ve Studovně humanitních věd (4. patro, zadní část studovny).
Více na www.mzk.cz/absencni-volny-vyber a www.mzk.cz/prezencni-vypujcky.

Povinný výtisk
Tento rok v knihovně slavíme 80 let povinného výtisku. Moravská zemská knihovna zpracovává  
a uchovává konzervační fond právě na základě práva povinného výtisku. Vydavatel je povinen ode-
vzdat dle legislativy jeden exemplář každé periodické či neperiodické publikace, který vydá.

Šatna
Od září 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.

     

Oči Brna: Miloslav Ištvan
V měsíci listopadu vám v rámci cyklu Oči Brna představíme brněnského hu-
debního skladatele Miloslava Ištvana.
Více na http://www.mzk.cz/miloslav-istvan.

Zkušební přístupy do databází 
Od začátku října do konce listopadu si můžete vyzkoušet přístup 
do dvou plnotextových databází společnosti EBSCO: Philosopher’s 
Index with Full Text a Historical Abstracts with Full Text.
Více na www.mzk.cz/databaze.   

Semináře a školení
čtvrtek 

5. 11. 

10.00

čtvrtek 

12. 11. 

9.00

čtvrtek 

19. 11. 

17.00

Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení

Volně přístupné informační zdroje pro vědu a vzdělávání

Jak citovat?

Na školení získáte základní informace o tom, co lze a nelze chránit patentem či 
užitným vzorem, jaké podmínky musí technické řešení splňovat a jak a kde lze pa-
tent či užitný vzor přihlásit. Pro účast na školení se zaregistrujte na našich webo-
vých stránkách: www.mzk.cz/patenty-uzitne-vzory.

Formou jednoduchých a praktických ukázek získáte přehled o multioborových 
zdrojích, ve kterých lze bezplatně hledat odbornou literaturu. Pro účast na školení 
se zaregistrujte na našich webových stránkách: www.mzk.cz/volne-pristupne-
-zdroje.

Chcete se dozvědět, jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690? Pro 
účast na školení se zaregistrujte na našich webových stránkách: www.mzk.cz/jak-
-citovat.

Počítačová učebna / 6. patro

Počítačová učebna / 6. patro

Počítačová učebna / 6. patro
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Promítání
pondělí 

2. 11. 

18.30

úterý 

10. 11. 

18.00

Filmový pondělek: Orson Welles: Touch of Evil (1958)

Filmový klub: Finsterworld (2013)

Promítání filmu ke 100. výročí narození Orsona Wellese. Film bude uveden v origi-
nálním anglickém znění s anglickými titulky.
Více na www.csfd.cz/film/9635-dotek-zla/.

Finsterworld se odehrává ve zdánlivém bezčasí Německa. Krajina, kde pořád svíti 
slunce, děti nosí školní uniformy, policajti medvědí kostýmy a pedikéři rozdávají 
starým dámám sušenky. Za krásou tohoto paralelního světa se však skrývá pro-
past, a tam vede cesta. Více na www.mzk.cz/finsterworld.

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Semináře a školení
čtvrtek 

26. 11. 

17.00

Databáze s licencovaným přístupem v MZK
Víte o tom, že registrovaní uživatelé MZK mají přístup k licencovaným databázím? 
Na školení se s nimi můžete seznámit pomocí jednoduchých ukázek. Pro účast na 
školení se zaregistrujte na našich webových stránkách: www.mzk.cz/databaze-
-mzk.

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek 

19. 11. 

18.00

Paula Ďurinová: Baro mariben
Dokument o romském holocaustu na Slovensku obsahující osobní příběhy Romů, 
kteří přežili dramatické události 2. světové války. Více na www.mzk.cz/baro-ma-
riben.

Konferenční sál / přízemí

Přednášky
středa 

4. 11. 

19.00

úterý 

9. 11. 

18.00

úterý 

10. 11. 

17.00

Ing. Tomáš Přibyl: Cesty ke vzdáleným světům

Josefinismus a restaurace

Vnější a vnitřní svět, život a tvůrčí východiska skladatele

Vyslanci lidstva do okrajových částí Sluneční soustavy – sondy jako Pioneer, Voy-
ager, Galileo, Cassini či New Horizons – se již dříve zapsaly zlatým písmem do kro-
niky kosmonautiky. A další jdou či již brzy půjdou v jejich šlépějích.
Více na www.mzk.cz/vzdalene-svety.

Emeritní profesor filozofie na Universität Wien a nynější profesor Etiky na Donau-
universität Krems Peter Kampits bude přednášet o politických a duchovních refor-
mách josefinismu, jejich potlačení restaurací, jako také o začátcích raného libera-
lismu. Více na www.mzk.cz/josefinismus-restaurace.

Přednáška MgA. Radomíra Ištvana o životě a díle jeho otce, hudebního skladatele 
Miloslava Ištvana, s hudebními ukázkami. Akce v rámci cyklu Oči Brna: 
www.mzk.cz/miloslav-istvan.

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Malý sál / 6. patro
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Čtení a poslech

sobota 

21. 11. 

14.00

Wimmelbuchreihe - Herbst
Dětské knížky německé autorky Rotraut Susanne Berner, tzv. Wimmel-
bücher se těší velké popularitě po celém světě. Dětem se tak naskytne 
příležitost nejenom seznámit se s knížkou věnovanou podzimu, ale také 
se aktivně zapojit do příběhu a přiučit se jednoduchým německým slo-
víčkům. Více na www.mzk.cz/wimmelbuchreihe-herbst.

Konferenční sál / přízemí

2.–28. 11. Individuální poslech zvukových nahrávek z díla hudebního 
skladatele Miloslava Ištvana
Nahrávky z fondu Hudební knihovny MZK a rodinného archivu. Akce  
v rámci cyklu Oči Brna: www.mzk.cz/miloslav-istvan.

Výstavní místnost / přízemí

Přednášky
středa 

11. 11. 

15.00

středa 

18. 11. 

19.00

pátek 

20. 11. 

17.00

středa

25. 11. 

19.00

čtvrtek

26. 11. 

19.00

Moravská zemská knihovna a její vývoj, výzkum, inovace a digitalizace

Vznik hvězd v galaxiích

Pohledy do minulosti

Pohledy do nekonečna

70. výročí bombardování Hirošimy a Nagasaki jadernými zbraněmi

Během Týdne vědy a techniky si pro vás oddělení pro vědu a výzkum připravilo čtyři 
zajímavé prezentace úspěšných a inovativních projektů v oblasti knihovnictví (Cen-
trální portál knihoven, Digitální knihovna Kramerius, Virtuální národní fonotéka, 
Staré mapy). Více na www.mzk.cz/vyvoj-vyzkum-inovoace.

Přednáší prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.

Setkání s historickým dokumentem, konfrontace s vyprávěním pamětníků a pa-
mětnic a četba krásné literatury patří mezi významné zdroje historického vědomí. 
O vytváření představ o minulosti budou v panelové diskuzi debatovat historička De-
nisa Nečasová, etnoložka Jana Nosková a spisovatelka Kateřina Tučková. Více na
www.mzk.cz/sluzby/akce/pohledy-do-minulosti.

Vývoj představ o nekonečnu a řešení nabízená současnou matematikou aneb od 
Mikuláše Kusánského ke geometrickým modelům prostoročasu. Přednáší doc. 
RNDr. Miroslav Kureš, CSc.  Více na www.mzk.cz/sluzby/akce/pohledy-do-neko-
necna.

Japonské zkušenosti z bombardování Hirošimy a Nagasaki (včetně fenoménu hi-
bakuša) a její vliv na Japonskou mentalitu. Japonské úsilí za jaderné odzbojení a 
jaderné odstrašování USA. Více na www.mzk.cz/hirosima-nagasaki.

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční místnost / 4. patro

Videokonferenční místnost / 4. patro

Konferenční sál / přízemí
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Výstavy a vernisáže
2.–28. 11. Miloslav Ištvan – skladatel překračující hranice evropské 

hudby
Výstava věnovaná životu a dílu hudebního skladatele Miloslava Ištvana, 
umocněná obrazy  Zuzany Novotné Ištvanové.
Akce v rámci cyklu Oči Brna: www.mzk.cz/miloslav-istvan.

Výstavní místnost / přízemí

úterý 
3. 11. 

17.30

2.–30. 11.

Slavnostní vernisáž výstavy Miloslav Ištvan – skladatel 
překračující hranice evropské hudby

Firmy na Moravě v patentech

Slavnostní vernisáž výstavy s uvedením knihy Radomíra Ištvana  
Hudební skladatel Miloslav Ištvan (život a dílo, vzpomínky a fakta)  
a hudebním vystoupením Miloslav Ištvan Quartett.

Výstava zahrnuje především patentové spisy firem z Moravy. Cílem je 
ukázat inovační potenciál Moravy. 
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/firmy-na-morave-v-patentech

Konferenční sál / přízemí

Studovna přírodních a technických věd / 7. patro

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

Veřejné exkurze
středa

4. 11.
17. 00 

středa

11. 11.
17. 00, 18.00   

čtvrtek

12. 11.
15.30, 16.30, 

17.30 

Exkurze v Moravské zemské knihovně

Exkurze v digitalizační dílně gramodesek

Exkurze v restaurátorské dílně

Nahlédněte do prostor a studoven druhé největší knihovny u nás. Do-
zvíte se, proč některé knihy půjčujeme jen prezenčně a co je to povinný 
výtisk. Seznámíte se s elektronickými informačními zdroji, mezikni-
hovní výpůjční službou nebo Digitální knihovnou Kramerius.
http://mzk.cz/exkurze-tvt

V oddělení digitalizace zvukových dokumentů budete mít možnost na-
hlédnout pod pokličku práce s gramofonovou deskou od A až do Z. 
http://www.mzk.cz/digitalizace-gramodesek-exkurze

Chcete vidět, jak se šije knižní blok a vsazuje do desek? Jak se staráme 
o staré tisky a historické knižní vazby? Přijďte nahlédnout do knihařské 
a restaurátorské dílny Moravské zemské knihovny v Brně.
http://www.mzk.cz/restauratorska-dilna-exkurze

Foyer MZK 

Foyer MZK 

Foyer MZK 
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