
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
těšíme se na vás každý všední den od 8.30 do 22.00 a v sobotu od 9.00 do 17.00. Pouze ve 
čtvrtek 17. listopadu (státní svátek) máme zavřeno. Dále jsme si pro vás přichystali něko-
lik novinek a bohatou nabídku kulturních akcí, které můžete v knihovně navštívit. 
Od 1. do 10. listopadu se zapojíme do Týdne vědy a techniky. Více na www.mzk.cz/tvt.
 
Krásné podzimní dny vám přeje 
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Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno

Oči Brna: Jindřiška Wurmová
Osobností měsíce listopadu v pravidelném cyklu Oči Brna bude česká spisovatelka, 
překladatelka, sociální pracovnice, aktivistka ženského a především mírového hnutí 
Jindřiška Wurmová (8. 2. 1864 – 19. 1. 1953). 
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-jindriska-wurmova.

Kurz psaní Wikipedie (podzim 2016)
Moravská zemská knihovna pokračuje ve spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika. I na podzim 
se můžete přihlásit do Kurzu psaní Wikipedie. Editace článků na Wikipedii začne 7. 11. a bude pokračo-
vat každé pondělí v měsíci listopadu vždy od 14.30 do 16.30 přednostně pro zájemce z řad seniorů a od 
17.00 do 19.00 pro širokou veřejnost. Zájemci se budou scházet v počítačové učebně v MZK pod vedením 
zkušených wikipedistů. Účast na kurzu je bezplatná, maximální počet účastníků je 10 osob ve skupině.  
Více na: www.mzk.cz/wikipedie.

Jižní Morava čte
Projekt Jižní Morava čte pokračuje. V šedesáti zapojených knihovnách po celém 
Jihomoravském kraji vrcholí zajímavé akce na podporu čtenářství, mezigenerač-
ního soužití a lokální historie. Tento projekt je financován Jihomoravským krajem.
Více na: www.jiznimoravacte.cz.

Portál knihovny.cz
26. října 2016 byl oficiálně spuštěn 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 služeb (zejména 
stav konta, rezervace nebo objednávání) těchto knihoven.
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pondělí 

7. 11. 

18.00

Filmový pondělek: The Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Romantický film o tom, že zapomínat není jednoduché. Film v angličtině s anglickými titul-
ky. Více na: www.mzk.cz/filmovy-pondelek-eternal-sunshine-spotless-mind-2004.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

21. 11. 

18.00

Don Quijote promítá: Donkey Xote
Co když dobrodružství Dona Quijota nebyla přesně taková, jak je známe z vyprávění? Přišla 
chvíle, aby nám Rucio – nejpodnikavější a nejodvážnější oslík v Kastilii vyprávěl, jak to bylo 
doopravdy. Animovaný film na motivy Dona Quijota. Film ve španělském znění s českými 
titulky. Více na: www.mzk.cz/don-quijote-promita-don-chichot-donkey-xote-2007.

Přednášky

Filmový klub: Kriegerin (2011)úterý

8. 11. 

18.00

Marisa, 20letá německá dívka nenávidí cizince, Židy, policisty a každého, koho shledá vin-
ným za úpadek země. Jediné místo, kde se cítí doma, je neonacistický gang. Bude schopna 
se vymanit z vlivu této skupiny? Film v němčině s německými titulky.
 Více na: www.mzk.cz/filmovy-klub-kriegerin.

Videkonferenční místnost / 4. patro

Malý sál / 6. patro

Promítání

úterý

1. 11. 

17.30

Ray Castillo: U.S. Foreign Policy: Major Actors and Influencers
Přednáška Raye Castilla, rady pro tiskové a kulturní záležitosti Velvyslanectví USA v Pra-
ze, o klíčových aktérech v zahraniční politice USA.
Více na: www.mzk.cz/lecture-us-foreign-policy-major-actors-and-influencers.

Čtení a beseda
úterý 

15. 11. 

18.00

Autorské čtení Eugen Brikcius. Nepředmětná odysea
Nejnovější kus největšího českého dadaisty dneška. Je to komedie? Je to tragédie? Je to 
mystifikace? Odpovídá: Eugen Brikcius, básník v latině, prozaik v angličtině a němčině, 
esejista v češtině. Ptá se: Radim Kopáč.
Více na: www.mzk.cz/autorske-cteni-eugen-brikcius.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

28. 11. 

17.00

Nad překlady s Petrem Stančíkem
Pokračování cyklu besedních pořadů k výstavě Česká literatura v překladu 1998–2016. 
Beseda s básníkem, prozaikem, autorem knih pro děti, dramatikem, reklamním textařem 
a esejistou Petrem Stančíkem. Moderuje Radim Kopáč.
Více na: www.mzk.cz/nad-preklady-s-petrem-stancikem.

Konferenční sál / přízemí

Videkonferenční místnost / 4. patro

středa

23. 11. 

18.30

Setkání se spisovatelem Larsem Saabye Christensenem
V rámci brněnské části festivalu Dny severu 2016 a literární kampaně #ReadNordic vás 
Skandinávský dům zve na besedu s norským spisovatelem Larsem Saabye Christense-
nem, držitelem Ceny Severské rady za literaturu za román Poloviční bratr (2004).
Více na: www.mzk.cz/setkani-se-spisovatelem-larsem-saabye-christensenem.

Videkonferenční místnost / 4. patro
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Přednáška literární historičky a kritičky doc. Mgr. Libuše Heczkové, Ph.D. Akce probíhá 
v rámci cyklu Oči Brna.
Více na: www.mzk.cz/jindriska-wurmova-historie-zen-prvni-poloviny-20-stoleti.

Cestovatelský večer: Dobrovolníkem v Tanzánii
Přijďte si poslechnout povídání o zemi, kde vládnou lvi, sloni a žirafy a kde se člověk musí 
tu a tam obejít bez svačiny, protože mu ji právě sebrala opice. Přednáší Bára Buchtová.
Více na: www.mzk.cz/cestovatelsky-vecer-dobrovolnikem-v-tanzanii.

Vezměte pořádnou porci existujících technologií a okořeňte je hrstí inovace. Přidejte náruč 
podnikatelské odvahy a hrst nových nápadů. A k tomu všemu přihoďte obrovskou porci 
chuti postavit se zavedeným pořádkům. Vše důkladně promíchejte v hrnci SpaceX a dosta-
nete dech beroucí kosmickou infrastrukturu, počínaje vícenásobně použitelnými raketami, 
přes pilotované lodě pro mise kdekoliv ve Sluneční soustavě, až po obří nosiče schopné 
dostat člověka na Mars. Přednáší Ing. Tomáš Přibyl.
Více na: www.mzk.cz/ing-tomas-pribyl-recept-na-dobyti-marsu-dle-spacex.

úterý

8. 11. 

18.00

Jindřiška Wurmová a historie žen první poloviny 20. století.

Co se skrývá za Digitální knihovnou MZK a za portálem knihovny.czstředa

9. 11. 

17.00

středa

2. 11. 

19.00

Recept na dobytí Marsu dle SpaceX

úterý

22. 11. 

17.00

pondělí

21. 11. 

18.00

Německá a Rakouská literatura
Cyklus pravidelných populárně naučných přednášek mapujících německou a rakous-
kou literaturu od 18. století až po současnost. Výběr se orientuje kánonem určeným pro 
studenty germanistiky, přednášky jsou však určené široké veřejnosti. Téma přednášky: 
Friedrich Gottlieb Klopstock.
Více na: www.mzk.cz/prednaska-nemecka-rakouska-literatura.

úterý

22. 11. 

18.00

Konferenční sál / přízemí

Videkonferenční místnost / 4. patro

Malý sál / 6. patro

Videkonferenční místnost / 4. patro

Německá a Rakouská literatura
Cyklus pravidelných populárně naučných přednášek mapujících německou a rakouskou li-
teraturu od 18. století až po současnost. Výběr se orientuje kánonem určeným pro studen-
ty germanistiky, přednášky jsou však určené široké veřejnosti. Téma přednášky: Gotthold 
Ephraim Lessing. Více na: www.mzk.cz/prednaska-nemecka-rakouska-literatura2.

Malý sál / 6. patro

Workshop

Počítačová učebna / 6. patro

Přednáška prof. MUDr. Z. Kadaňky, CSc.
Více na: www.mzk.cz/kofein-prospiva-ci-skodi-zdravi.

středa

23. 11. 

19.00

Kofein - prospívá či škodí zdraví? 

Konferenční sál / přízemí

V tomto roce se podařilo identifikovat u hvězdy Proxima Centauri planetu velikostí blíz-
kou Zemi. Jde tak o nejbližší známou exoplanetu, která navíc leží v příhodné vzdále-
nosti od své mateřské hvězdy. Přednáška RNDr. V. Wagnera, CSc. 
Více na: www.mzk.cz/budeme-kolonizovat-nejblizsi-exoplanety.

čtvrtek

10. 11. 

19.00

Konferenční sál / přízemí

Budeme kolonizovat nejbližší exoplanety?

Digitální knihovna MZK získala novou vizuální podobu. Přijďte se s ní seznámit a dozvědět se 
o ní více. Víte, co je to Centrální portál knihoven? Připravovaný Centrální portál českých kniho-
ven vám umožní získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a také 
pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli. Více informací a registrace: 
www.mzk.cz/co-se-skryva-za-digitalni-knihovnou-mzk-za-portalem-knihovnycz.
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čtvrtek 

24. 11. 

17.00

Informační brány pro vyhledávání odborné literatury

Bezplatné informační zdroje z oblasti ekonomických věd

Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s bezplatnými brá-
nami, které umožňují souběžné hledání odborné literatury v celé řadě různých databází. 
Více na: www.mzk.cz/informacni-brany-pro-vyhledavani-odborne-literatury.

Na školení poznáte formou jednoduchých praktických ukázek volně přístupné databáze 
a portály, ve kterých lze hledat literaturu z oblasti ekonomie a příbuzných věd. Více na: 
www.mzk.cz/sluzby/akce/bezplatne-informacni-zdroje-z-oblasti-ekonomickych-ved.

Počítačová učebna / 6. patro

Patenty a užitné vzory – právní ochrana technických řešení

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

3. 11. 

10.00

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 získáte základní informace k problematice patentů a užitných vzorů. Pomocí 
jednoduchých ukázek si také prakticky vyzkoušíte vyhledávání v největší volně přístupné 
patentové databázi Espacenet. Školení vede Ing. Jarmila Avratová a Ing. Zuzana Čapko-
vá, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze. Více na:
www.mzk.cz/patenty-uzitne-vzory-pravni-ochrana-technickych-reseni-2.

čtvrtek

10. 11. 

17.00

Počítačová učebna / 6. patro

Semináře a školení

Seminář pro učitele angličtiny. Přijďte se inspirovat, jak podporovat studenty ve čtení 
v angličtině. Více na: www.mzk.cz/mzk-teachers-club-talking-books.

MZK Teachers‘ Club: Talking books!pátek

4. 11. 

16.00 Malý sál / 6. patro

Kurz psaní Wikipedie (seniorský kurz)pondělí

7. 11. 

14.30

Náplní kurzu bude seznámení se s Wikipedií, s registrací, s tím, co do Wikipedie 
(ne)patří, se základy editace, sledováním změn, komunikací s ostatními editory, struktu-
rou encyklopedického hesla, citováním zdrojů. Kurzy povedou zkušení brněnští wikipe-
disté. Předpokladem k účasti je základní znalost práce s počítačem (s internetem  a  s prací 
s textem). Více na: www.mzk.cz/kurz-psani-wikipedie-seniorsky-kurz.

Počítačová učebna / 6. patro
Kurz psaní Wikipedie (podzim 2016)pondělí

7. 11. 

17.00

Náplní kurzu bude seznámení se s Wikipedií, s registrací, s tím, co do Wikipedie 
(ne)patří, se základy editace, sledováním změn, komunikací s ostatními editory, struk-
turou encyklopedického hesla, citováním zdrojů. Kurzy povedou zkušení brněnští wiki-
pedisté. Více na: www.mzk.cz/kurz-psani-wikipedie-podzim-2016.

Počítačová učebna / 6. patro

Současné podoby slovenské literatury aneb Češi čítajtepondělí

7. 11. 

17.00

Otevřený kurz přednášek, diskuzí a autorských čtení pro studenty i pro šir-
kou veřejnost, v jehož průběhu budou představeny výrazné osobnosti součas-
né slovenské literatury, jejich dílo i jejich pozice na slovenské literární a kultur-
ní scéně. Cyklus vzniká ve spolupráci s literárními kritiky Vladimírem Barboríkem 
a Miroslavem Zelinským, kteří slovenskou literární scénu soustavně sledují a čas-
to velmi kriticky komentují. Na přípravě a realizaci pořadů se podílí nakladatel-
ství Větrné mlýny. Kurz bude probíhat ve dnech 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 
Více na: www.mzk.cz/soucasne-podoby-slovenske-literatury-aneb-cesi-citajte.

Videkonferenční místnost / 4. patro

Kurz
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Kurz

Výstavy a vernisáže

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

Jindřiška Wurmová. Ochránkyně míru, sociálních jistot i práv žen
Osobností měsíce listopadu v pravidelném cyklu Oči Brna bude česká spisova-
telka, překladatelka, sociální pracovnice, aktivistka ženského a především mí-
rového hnutí Jindřiška Wurmová (8. 2. 1864 – 19. 1. 1953). Více na: www.mzk.
cz/jindriska-wurmova-ochrankyne-miru-socialnich-jistot-i-prav-zen.

Foyer MZK / přízemí

2.–29. 11.

Výstava je věnována knižním překladům české literatury, které vyšly v letech 
1998–2016 v zahraničí s podporou Ministerstva kultury České republiky.  
Více na: www.mzk.cz/ceska-literatura-v-prekladu-1998-2016.

Exkurze
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze pro širokou veřejnost. Každý měsíc mohou účastníci nahlédnout do pro-
stor, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají, v duchu myšlenky těchto exkurzí Po-
znejte knihovnu jinak! Exkurze je pořádána v rámci Týdne vědy a techniky.
Více na: www.mzk.cz/exkurze9.

pondělí

7. 11. 

17.00
Konferenční sál / přízemí

Evropský patentový úřad (European Patent Office, EPO) uděluje od r. 2006 Evrop-
skou cenu  pro vynálezce v několika kategoriích nejlepším evropským vynález-
cům, jejichž práce v oblasti inovací výrazně přispívá ke společenskému pokroku 
a ekonomickému růstu. Výstava představuje ohlédnutí za uplynulými ročníky. Více 
na: www.mzk.cz/10-let-oceneni-european-inventor-award.

10 let ocenění European Inventor Award

7. patro

1. 11. 
–

10. 12.

Česká literatura v překladu 1998–2016

Výstavní místnost / přízemí

10. 10. 
–

10. 12.

Exkurze do restaurátorské dílnyúterý

8. 11. 

15.30
16.30
17.30

Chcete vidět, jak se šije knižní blok a vsazuje do desek? Jak se staráme o staré tis-
ky a historické knižní vazby? Přijďte nahlédnout do restaurátorské dílny Moravské 
zemské knihovny v Brně.
Více na: www.mzk.cz/exkurze-do-restauratorske-dilny.

Foyer MZK / přízemí

úterý

8. 11. 

15.00
16.00
17.00

Exkurze do digitalizačního centra
Přijďte se podívat, jak vypadá digitalizace v praxi. Dozvíte se, proč jsou knihy digi-
talizovány, jakou rychlostí probíhá skenování stránek či jak budou zdigitalizované 
tisky zpřístupněny veřejnosti.
Více na: www.mzk.cz/exkurze-do-digitalizacniho-centra.

Foyer MZK / přízemí
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Moravská zemská knihovna
spolupracuje se spolkem Wikimedia Česká republika.

vždy ve 17.00–19.00
6. patro / počítačová učebna

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, Brno

kurz psaní         

WikipedieWikipedieWikipedie
Náplní kurzu bude seznámení se s Wikipedií, s registrací, s tím,
co do Wikipedie (ne)patří, se základy editace, sledováním změn,
komunikací s ostatními editory, strukturou encyklopedického
hesla, citováním zdrojů. Kurzy povedou zkušení brněnští
wikipedisté. Předpokladem k účasti je základní znalost práce
s počítačem (s internetem a s prací s textem).
Účast na kurzu je bezplatná.
Maximální počet účastníků je 10 osob.

Přihlašte se na webu
www.mzk.cz/kurz-psani-wikipedie-podzim-2016

                  7. listopadu 
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                                     21. listopadu 
                                     28. listopadu 

TERMÍNY KURZŮ:


