
Online platby mimo provoz
Z technických důvodů je možnost uhradit registrační poplatek či pokutu online dočasně nedostupná. 
Pokud máte na čtenářském účtu nějaké neuhrazené poplatky a jen tak se k nám nedostanete, 
napište prosím na mail pujcovna@mzk.cz nebo volejte 541 646 206. (Je možné se domluvit na 
úhradě převodem.)
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Šatna v MZK
Vážený čtenáři,  před vstupem do studoven jsi povinnen si odložit svrchní oděv 
a zavazadla v šatně, která se nachází v přízemí.
 

Výpůjčky a registrace i v sobotu
Rozšířili jsme provozní dobu pultu Registrací a výpůjček. V sobotu je opět možné se zaregistrovat, 
prodloužit si registraci nebo si vyzvednout již připravené absenční výpůjčky. V sobotu si můžete vy-
zvednout pouze knihy objednané ve všední den (o sobotách nefungují sklady).

Novinky z knihovny

Klub Wikipedie MZK
V knihovně nabízíme prostor pro setkávání všech zájemců o přispívání do internetové encyk-
lopedie Wikipedie. Setkávat se budeme každé sudé pondělí (s výjimkou svátků), tj. 3. dubna, 
15. a 29. května, 12. a 26. června 2017, vždy od 17.00 do 19.00 v počítačové učebně v 6. patře. 
Více informací na: http://cswp.cz/wp:klub.

Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
dovolujeme si vás pozvat na námi připravované akce v tomto měsíci. 
Krásné dubnové dny přeje Moravská zemská knihovna v Brně.

Oči Brna: Eva Kilianová
V měsíci dubnu se v cyklu Oči Brna budeme věnovat Evě Kilianové. Eva Kilianová (17. května 1930), 
dcera mecenáše a vydavatele salonních časopisů Salon a Měsíc Bohuslava Kiliana a také sestřenice 
spisovatele Bohumila Hrabala, vyrůstala a dodnes žije v obřanské vile na břehu řeky Svitavy. Část 
svého profesionálního života věnovala adaptacím pověstí a pohádek z Moravy a Slezka. 

Kurz psaní Wikipedie
I na jaře se můžete přihlásit do Kurzu psaní Wikipedie. Editace článků na Wikipedii začne 11. dubna. 
a bude pokračovat každé úterý vždy od 14.00 do 16.00 až do 23. května. Zájemci se budou scházet 
v počítačové učebně (6. patro) v MZK pod vedením zkušených wikipedistů. Účast na kurzu je bez-
platná, maximální počet účastníků je 10 osob. Více informací na: http://bit.ly/KlubWikipedie.
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Současná německy psaná próza po roce 2000
Přednáška o nejnovější sbírce povídek Fallensteller od Saši Stanišiće. Přednáška 
bude v češtině.

Ironicky, s humorem, dojemně, bez sentimentu nebo sarkazmu vypráví Christoph 
Hein ve svém nejnovějším románu Glückskind mit Vater příběh, který se mohl ode-
hrát jenom v Německu. Přednáška bude v češtině.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

Přednášky

Literární večer
úterý

11. 4. 

18.00

Na Veveří devět věží
Pověsti z Brněnska v podání Lukáše Riegera, člena divadla BuranTeatr.

Malý sál / 6. patro

Známá neznámá Eva Kilianová
Přednáška PhDr. Jany Pospíšilové, Ph.D., z Etnologického ústavu Akademie věd ČR.

Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí

úterý

18. 4. 

18.00

Agadir: Na strunách naděje
V hudebně-poetické kompozici uvádíme poezii pěti současných významných bělo-
ruských básníků: Uladzimir Arlov, Andrej Chadanovič, Valžyna Mortová, Uladyimir 
Ňakljajev a Ales Razanav. Situaci v Bělorusku doprovodným slovem přiblíží Maryja 
Martysevičová. Verše budou doprovázeny původní hudbou Ondřeje Fucimana.

Konferenční sál / přízemí

úterý

25. 4. 

17.00

Literárně a zvukově-performanční večer spojený se značkou ostravské revue 
Protimluv, na kterém vystoupí básníci Martin Skýpala a Básník Ticho a také ostravko-
-brněnská kapela pro nepřítomného frontmana Krraakkk.
Večerem provází Jiří Macháček, šéfredaktor revue Protimluv.

Konferenční sál / přízemí

Protimluv(y) v Brně

Současná německy psaná próza po roce 2000

úterý

18. 4. 

18.00
Současná německy psaná próza po roce 2000pondělí

24. 4. 

18.00
Vítězný román Německé knižní ceny 2016 Franka Witzela Die Erfindung der Roten 
Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 
představíme v cyklu Současná německy psaná próza po roce 2000. Přednáška bude 
v češtině. Malý sál / 6. patro

Do Indonésie za zatměním Slunce 2016středa

26. 4. 

19.00
Zážitky z výpravy do vzdálené země. Přednáší doc. Ing. P. Štarha, Ph.D.

Konferenční sál / přízemí

Pohádky a báje Moravy a Slezskačtvrtek

27. 4. 

18.00
Přednáška Ing. Mgr. Romany Macháčkové.

Konferenční sál / přízemí



úterý

4. 4. 

18.00

Filmový klub: Phoenix
Červen 1945. Těžce zraněná, se zničenou tváří přichází Nelly, přeživší Osvětim, 
zpátky do Berlína. Bez ohledu na varování ostatních vyhledává Johnnyho, svého 
muže. Chce vědět, zda ji Johnny miloval, nebo zradil. Ale hlavně chce zpátky svůj 
život. Film v němčině s německými titulky.

pondělí

3. 4. 

18.00

Filmový pondělek: Wonder Boys
Univerzitní profesor Grady Tripp (Michael Douglas) se pokouší zakončit svou druhou 
knihu, ale nepodaří se mu to ani tentokrát, jelikož ho čeká perný víkend úplně naruby. 
Film v anglickém znění s anglickými titulky.

Konferenční sál / přízemí

Promítání

Workshop

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně je nutné se předem přihlásit 
prostřednictvím elektronického registračního formuláře na webových stránkách.

čtvrtek

20. 4. 

17.00

Na školení se dozvíte, jak citovat jednotlivé druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

Počítačová učebna / 6. patro

Jak citovat?

čtvrtek

27. 4. 

18.00

Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s elektronickými 
zdroji, ve kterých lze hledat odbornou literaturu z oblasti lékařství, ošetřovatelství 
a zdravotnictví.

Počítačová učebna / 6. patro

Vyhledávání odborné literatury z oblasti zdravotnictví

pátek

21. 4. 

16.00

Na školení si prakticky vyzkoušíte brány, které umožňují souběžné hledání odborné 
literatury v celé řadě různých databází.

Počítačová učebna / 6. patro

Informační brány pro vyhledávání odborné literatury

čtvrtek 

6. 4. 

17.00

Semináře a školení
Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí

Den s Quijotempondělí

19. 4. 

16.00

Víte, čím je významné datum 23. dubna? Mimo jiné i tím, že v tento den zemřel je-
den z nejvýznamnějších spisovatelů všech dob Miguel de Cervantes Saavedra, autor 
románu Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha. U příležitosti tohoto výročí MZK 
zve na široce koncipovaný program, který připravili studenti ÚRJL FF MU. Těšit se 
můžete na řadu stanovišť a workshopů, díky kterým objevíte zajímavosti spojené 
s autorem i jeho nesmrtelným dílem.

Neformální setkání učitelů angličtiny. Tentokrát se sejdeme nad literaturou. Vezmě-
te s sebou knihu v angličtině, kterou jste četli, a v pěti minutách řekněte, proč knihu 
doporučujete nebo nedoporučujete.

MZK Teachers‘ Club: Talking Books!

Malý sál / 6. patro



Exkurze v Moravské zemské knihovně 
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte 
se zajímavosti z více jak dvousetleté historie knihovny, jak vznikala stav-
ba současné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám 
knihovnu jinak.

Malý sál / 6. patro

úterý

11. 4. 

17.00

Exkurze

Oči Brna: Eva Kilianová. Světem pohádek a lidových pověstí
Výstava věnovaná Evě Kilianové a jejím adaptacím pohádek a pověstí
Moravy a Slezska.

Galerie MZK / přízemí

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno 

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

Host do domu
Literární časopis Host do domu vycházel v Brně v letech 1954–1970 a byl 
jedním z nejvýznamnějších moravských literárních periodik. Výstava před-
stavuje nejen bohatou historii časopisu, ale připomíná hlavně tvůrčí podíl 
desítek osobností, aktivních na poli literárním, výtvarném i vědeckém.

Foyer / přízemí

Výstavy
5.–29. 4. 

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci
Podrobnější informaci o každé akci zde uvedené najdete vždy
minimálně 14 dní před jejím konáním.

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

5.–29. 4. 

Promítání

Semináře a školení


