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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
rádi bychom vás upozornili, že v pátek 17. listopadu (státní svátek) a v sobotu
18. listopadu bude knihovna zavřená. V listopadu jsme si pro vás opět přichystali 
několik novinek a bohatou nabídku kulturních akcí.
Přejeme krásné podzimní dny!                        

Oči Brna: Dušan Jurkovič
V pravidelném cyklu Oči Brna si připomeneme architekta Dušana Jurkoviče.
Charitativní antikvariát a Literární festival
Již druhým rokem spolupracujeme na přípravě Charitativního antikvariátu, který
bude přístupný veřejnosti od 20. listopadu do 21. prosince 2017 ve foyer v přízemí 
knihovny. Celá tržba Charitativního antikvariátu bude věnována Nadačnímu fondu
dětské onkologie KRTEK. Během doby jeho konání nabídneme nově i program
Literárního festivalu. Jsou pro vás připravena autorská čtení, besedy a workshopy 
týkající se knih, literatury, čtení a hudby pro všechny věkové generace.
Vstup na Literární festival je zdarma.
Týden vědy a techniky
Během vědeckého festivalu s názvem Týden vědy a techniky (6.–11. 11.) nabídneme 
jako každý rok začátkem listopadu několik akcí. Těšit se můžete na workshopy
(Online dokumenty na portále Knihovny.cz a Jak pracovat s Digitální knihovnou),
na speciální exkurze (restaurátorská a digitalizační dílna a digitalizace gramodesek).
Dále jsme připravili akce na podporu vědy a vzdělávání – školení z oblasti průmyslového 
vlastnictví a na vyhledávání odborné literatury. A nebude chybět ani přednáška
Tomáše Přibyla na téma Na počátku byla Lajka aneb kosmonauti s čenichem,
krunýřem, ocasem, křídly, osmi nohama. Nově nabídneme i interaktivní
multimediální výstavu – z cyklu Oči Brna: osobnost Dušana Jurkoviče a jeho stavby.
Zkušební přístup do databází EastView
V listopadu si můžete vyzkoušet přístup do databází EASTVIEW, ve kterých
naleznete informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších
zemí bývalého Sovětského svazu.

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



PROMÍTÁNÍ

3. 11. pátek (17.00) Filmový večer Jana Švankmajera Konferenční sál / přízemí
Promítání krátkých filmů Jana Švankmajera a Davida Jařaba. Uvádí František Dryje.
6. 11. pondělí (18.00) Filmový pondělek: Blade Runner (1982) Konferenční sál / přízemí
Obraz světa v roce 2019 podle Ridleyho Scotta, respektive Philipa K. Dicka, na motivy jehož románu film vznikl. 
Úvodního slova se ujme Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.
6. 11. pondělí (18.00) Filmový klub: Herbert (2015) Malý sál / 6. patro
Herecký koncert německého herce Petra Kurthe, který vynesl filmu stříbro v Německé filmové ceně 2016.
Film v němčině s anglickými titulky.
7. 11. úterý (18.00) Salvadorské dokumenty: Nejmenší ze všech míst (2011) Malý sál / 6. patro
Nejmenší ze všech míst (El lugar más pequeño) je dokumentární film, který nás zavede do vesničky Cinquera
v Salvadoru. Přináší svědectví obyvatel, kteří přežili občanskou válku. Konflikt sužoval zemi dvanáct let
(1980–1992) a zanechal ji ve zpustošeném stavu. Mnoho vesnic bylo vymazáno z mapy.
Film popisuje osudy pěti rodin, které se vrátily do rodné vesnice po skončení konfliktu.
13. 11. pondělí (18.00) Přehlídka rakouských krátkých filmů 2017 Konferenční sál / přízemí
Přehlídka vznikla ve spolupráci rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí
a za podpory Rakouského kulturního fóra v Praze a Rakouského institutu Brno.
Všechny filmy obsahují anglické titulky.
14. 11. úterý (18.00) Salvadorské dokumenty: Ozvěny z Bajo Lempa (2012) Malý sál / 6. patro
Dokumentární film Ozvěny z Bajo Lempa poskytuje svědectví válečných veteránů, kteří odhalují důvody,
jež je kdysi přiměly zapojit se do jednoho z nejkrvavějších konfliktů v novodobé historii Latinské Ameriky.
20. 11. pondělí (18.00) Dny Severu 2017: Otravný chlap Konferenční sál / přízemí
Přichází severské podivno! Letos podruhé se multižánrový festival Dny Severu podívá i do Brna. Festival zahájí 
norský, kafkovsky absurdní film Otravný chlap, v němž se hlavní postava zoufale snaží vymanit ze svého
zdánlivě dokonalého života.
21. 11. úterý (18.00) Salvadorské dokumenty: María v zemi nikoho (2011) Malý sál / 6. patro
Film María v zemi nikoho zachycuje osudy několika z těch, kteří se vydali na dlouhou a náročnou pouť
k severní hranici Mexika a USA, ať už s touhou po lepším životě, nebo ve snaze najít své ztracené blízké.
27. 11. pondělí (18.00) Dny Severu 2017: Stíny v horách Konferenční sál / přízemí
Festival Dny Severu 2017 na téma severské podivno nabídne v Brně mimo jiné delikatesu pro opravdové
gurmány, grónský horor Stíny v horách.

1. 11. středa (19.00) Nobelova cena za fyziku 2017 aneb Virgo se probouzí! Konferenční sál / přízemí
Přednáší prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc. Detektor LIGO nám nejenom otevřel svět gravitačních vln,
ale i pomyslné gravitační okno do vesmíru, kterým můžeme spatřit celou řadu dosud nevídaných jevů.
8. 11. středa (19.00) Konferenční sál / přízemí
Na počátku byla Lajka aneb kosmonauti s čenichem, krunýřem, ocasem, křídly, osmi nohama...
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl. Zvířata, která se od počátku kosmické éry lidstva vydala do vesmíru, by dokázala 
vytvořit solidní Noemovu archu. Některá se stala všeobecně známými, jiná v tichosti položila svůj život na oltář 
vědy. Letos 3. listopadu slavíme 60. výročí letu prvního živého tvora - psa Lajky - do vesmíru v družici Sputnik 2. 
Při této příležitosti si připomeneme pestrou historii kosmických letů „němých tváří“.
14. 11. úterý (17.00) Oči Brna. Dušan S. Jurkovič a Luhačovice Konferenční sál / přízemí
Přednáška PhDr. Blanky Petrákové.
14. 11. úterý (17.30) Videokonferennčí místnost / 4. patro
Obraz 1. světové války v moravské německy psané literatuře a publicistice
Přednáška Mgr. Milana Horňáčka, Ph.D., se věnuje obrazu první světové války v moravské německy psané
literatuře a publicistice z let 1914–1938.
15. 11. středa (19.00) Budeme cestovat ke hvězdám skrz červí díry nebo s warpem? Konferenční sál / přízemí
Přednáší RNDr. V. Wagner, CSc. Letošní Nobelova cena za fyziku byla udělena za detekci gravitačních vln
a studium srážek černých děr pomocí nich. Podrobné studium řady takových slučování dvojic černých děr
by mohlo umožnit najít kvantovou teorii gravitace a teorii všeho.
16. 11. čtvrtek (17.00) Malý sál / 6. patro
„Save Our Ship!“ The sinking of the Titanic and its lasting influence on American radio
Zkáza Titanicu a její vliv na vývoj a regulaci amerického rozhlasu. Přednáška v angličtině.



27. 11. pondělí (18.00) Rodina v moravské německé literatuře kolem r. 1900 Malý sál / 6. patro
Přednáška Mgr. Alžběty Peštové. Německy psaná moravská literatura se na přelomu 19. a 20. století inspiruje 
překvapivě ani ne tak vídeňskou modernou jako mnohem spíše německými naturalisty Arno Holzem,
Gerhartem Hauptmannem a jinými.
28. 11. úterý (17.00) Oči Brna: Vize velkých Luhačovic – nerealizované plány architekta Jurkoviče Konf. sál / přízemí
Přednáška PhDr. Blanky Petrákové. V letech 1902 až 1907 realizoval Dušan S. Jurkovič v Luhačovicích
14 staveb a upravil řadu interiérů. Pracoval pod časovým tlakem a se značným finančním omezením.
Vynucená omezení přivedla Jurkoviče k nekonvenčním architektonickým postupům a k vytvoření
unikátního lázeňského komplexu.
28. 11. úterý (17.00) Clearing the smoke out of America‘s Great Smoky Mountain National Park Malý sál / 6. patro
Dr. Jeffrey Herrick z americké agentury ochrany životního prostředí (EPA) se podělí o zkušenosti s bojem
se znečištěním ovzduší v nejnavštěvovanějším národním parku v USA. Přednáška bude v angličtině.
30. 11. čtvrtek (18.00) Dny Severu 2017: Staroseverské lživé ságy Konferenční sál / přízemí
Součástí festivalu Dny Severu 2017 v Brně bude přednáška Jiřího Starého, odborníka na literaturu starého
Severu. Ta nás seznámí s tím, že prvky fantasy a hororu, tedy žánrů považovaných za povýtce moderní
a současné, lze v tradici severské literatury vystopovat už v dávné historii, v době vikingů a skaldů.

7. 11. úterý (17.30) Online dokumenty na portále Knihovny.cz Počítačová učebna / 6. patro 
Portál Knihovny.cz je určený široké veřejnosti a nabízí přístup k milionům záznamů českých i zahraničních
dokumentů. V rámci praktického workshopu vám ukážeme, jak vyhledat dokument, který vás zajímá,
jednoduše se k němu dostat nebo alespoň získat informaci o nejkratší cestě k jeho získání.
8. 11. středa (17.00) Jak pracovat s Digitální knihovnou MZK Počítačová učebna / 6. patro 
Cílem workshopu je seznámit účastníky s Digitální knihovnou MZK, která je dostupná na adrese
digitalniknihovna.cz/mzk, a dále předvést praktické ukázky vyhledávání a možnosti práce
s digitálními dokumenty.
13. 11. pondělí (18.00) Literární workshop Španělské knihovny Malý sál / 4. patro 

7. 11. úterý (9.30) Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení získáte pomocí jednoduchých praktických ukázek přehled o volně přístupných databázích
a portálech, v nichž lze hledat bibliografické záznamy a někdy i plné texty dokumentů, které nejsou běžně 
dostupné prostřednictvím tradičních distribučních kanálů, např. disertací.
9. 11. čtvrtek (10.00) Bezplatné informační zdroje z oblasti průmyslového vlastnictví Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení si projdete weby významných organizací či užitečné portály z oblasti průmyslového vlastnictví.
15. 11. středa (17.00) Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV Počítačová učebna / 6. patro 
Informační brány pro vyhledávání odborné literatury
23. 11. středa (9.00) Vyhledávání odborné literatury z oblasti zdravotnictví Počítačová učebna / 6. patro 
Prakticky si zde vyzkoušíte vyhledávání v databázích z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zdravotnictví.
30. 11. čtvrtek (17.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle normy ČSN ISO 690.

2. 11. čtvrtek (17.00) Večer Analogonu Konferenční sál / přízemí
Uvedení časopisu Analogon. Filmová projekce ukázek z videocyklu „Večery Analogonu“. Interpretované čtení. 
Uvádí František Dryje.
6. 11. pondělí (17.00) Literatura pohledem Iryny Zabiiaky a Martina Reinera Videokonferennčí místnost / 4. patro
Iryna Zabiiaka, ukrajinská překladatelka, a Martin Reiner, český spisovatel, budou debatovat na téma:
Současná role spisovatelů v České republice a na Ukrajině.
21. 11. úterý (18.00) Dny Severu 2017: Severský literární salón se Siri Pettersen Konferenční sál / přízemí
Festival Dny Severu 2017 v Brně přivítá norskou spisovatelku Siri Pettersen. Setkání naváže na úspěšný projekt 
Severský literární salón, který v sobě snoubí tipy na vybrané severské tituly a besedu s hostem. Povídání se Siri 
Pettersen o její fantasy trilogii Havraní kruhy (Ódinovo dítě, Plíseň, Síla) a s její překladatelkou do češtiny Jitkou 
Jindřiškovou o překladatelských oříšcích bude předcházet představení toho nejlepšího, co může žánr severské 
podivno nabídnout.

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



1.–30. 11. Oči Brna: Dušan Jurkovič. Básník dřevěné architektury výstava / Foyer / přízemí
Výstava věnovaná Dušanovi Jurkovičovi (1868–1947), který byl výraznou postavou secesní architektury.
1. 11. 2017 – 27. 1. 2018 / výstava / Studovna přírodních a technických věd / 7. patro
Vynálezce a průmyslník František Křižík
V roce 2017 si připomínáme 170. výročí narození Františka Křižíka, českého technika, podnikatele a vynálezce 
světového významu.
4. 10. – 17. 11. Paměť tváře / Tváře paměti... nejen nuceně nasazených výstava / Foyer / 3. patro
Obecně prospěšná společnost Živá paměť ve spolupráci s fotografkou Janou Stachovou
a Moravskou zemskou knihovnou představují putovní výstavu portrétních fotografií
Paměť tváře / Tváře paměti... nejen nuceně nasazených.
4. 10. – 16. 11. Tematické zahrady – od návrhu po realizaci výstava / Foyer / 6. patro
Výstava představuje vznik jedinečného edukačního areálu „Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad“, 
který je od počátku roku 2017 součástí lednického kampusu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního 
programu Životního prostředí.
12. 10. – 12. 11. Nemožnosti dialogu. Fotografie, kresby, texty výstava / Galerie MZK / přízemí
Výstava Andrew Lasse, kulturního antropologa, surrealisty a univerzitního profesora žíjícího v USA.
20. 10. – 11. 11. Moje země výstava / Foyer / 1. a 2. patro
Výstava fotografií Pavla Radosty, fotografa a redaktora časopisu Moje země.

6. 11. pondělí (18.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně v rámci TVT Malý sál / 6. patro
Prohlídka významné brněnské knihovny nadregionálního významu, bývalé Univerzitky, spojená s výkladem
o minulosti, současnosti a budoucnosti této druhé největší knihovny s více jak dvousetiletou historií. Součástí 
exkurze bude návštěva běžně nepřístupných prostor.
9. 11. čtvrtek (13.00) a 16. 11. čtvrtek (15.00) Jurkovičova vila / Žabovřesky
Oči Brna: Na návštěvě u Dušana Jurkoviče
Prohlídka rodinného domu Dušana Jurkoviče vytvořeného dle vlastního projektu architekta.
9. 11. čtvrtek (9.00, 17.00) Exkurze do digitalizačního centra Foyer / přízemí
Přijďte se podívat, jak vypadá digitalizace v praxi. Dozvíte se, proč jsou knihy digitalizovány, jakou rychlostí 
probíhá skenování stránek či jak budou zdigitalizované tisky zpřístupněny veřejnosti.
9. 11. čtvrtek (18.00) Exkurze do digitalizační dílny gramodesek Foyer / přízemí
V oddělení digitalizace zvukových dokumentů budete mít možnost nahlédnout pod pokličku práce
s gramofonovou deskou od A až do Z. Ukážeme vám zajímavosti tohoto černého kotouče, představíme první 
československou firmu ESTA a poslechneme si staré nahrávky. I když jsme malé pracoviště, dějí se tu velké věci.
9. 11. čtvrtek (14.00, 15.00, 16.00) Exkurze do restaurátorské dílny Foyer / přízemí
Chcete vidět, jak se šije knižní blok a vsazuje do desek? Jak se staráme o staré tisky a historické knižní vazby? 
Přijďte nahlédnout do restaurátorské dílny Moravské zemské knihovny v Brně.
13. 11. pondělí (17.00) Exkurze pro veřejnost Malý sál / 6. patro
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté 
historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám 
knihovnu jinak. Součástí exkurze bude návštěva pracoviště digitalizace. Téma exkurze: Zahraniční knihovny
v MZK. Pro zájemce následuje v Malém sále v 18.00 Literární workshop Španělské knihovny.

EXKURZE

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).

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


