
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
od října jsme opět v plném provozu, tudíž naše studovny můžete navštěvovat každý všední den
od 8:30 do 22:00 a v sobotu od 1 0:00 do 1 8:00. Upozorňujeme také, že v termínech 27. 1 0.
a   28.   1 0. bude knihovna uzavřena. Připravi li jsme si pro vás též tradiční přehled novinek a akcí,
které můžete v knihovně navštívi t.

Těšíme se na vás!

Soboty jsou zpátky!
Potřebujete se učit i o víkendech? Máme pro vás dobrou
zprávu - od 4. října (včetně) budete moci knihovnu navštěvovat
opět i v  sobotu. Otevírací doba bude stejně jako minulý rok
od  1 0 do 1 8 hodin.

Odstartovali jsme portál ČístBrno
Hledáte knížku a nevíte, do jaké knihovny pro ni zaj ít nejblíž /
nejdřív / nejrychlej i? Vyvinuli jsme pro vás nástroj , který by
vám měl rozhodování urychli t. Na www.cistbrno.cz jsme
vytvoři li vyhledávač, který hledá knihy napříč Brnem.
Více v tiskové zprávě.

Zařídili jsme vám přístup do unikátní kolekce zdrojů pro
studenty a učitelé středních škol - jedná se o kolekci M iddle
Online Package™. Více o této databází se dozvíte na našich
stránkách.

Od 1 . 1 0. dojde také k několika malým úpravám v knihovním
řádu. Změny budou spíše upřesňující a nebudou se týkat
ceníku. Plné znění knihovního řádu najdete na adrese:
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dokumenty/knihovni-rad
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https://www.cistbrno.cz/
http://www.mzk.cz/aktuality/pristup-do-kolekce-zdroju-pro-ss-middle-online-packagetm
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/oteviraci-doba
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dokumenty/knihovni-rad
http://www.mzk.cz/o-knihovne/media/tiskove-zpravy/moravska-zemska-knihovna-spousti-portal-cistbrnocz-29-9-2014


středa

1 . 1 0.
1 9:00

RNDr. Vladimír WAGNER, CSc.: CERN MÁ 60!
Pár kamínků z  mozaiky laboratoře CERN aneb historické výročí v  cestě za
poznáním struktury hmoty. O histori i laboratoře a o zaj ímavých problémech,
kterým se zde  vědci věnují nyní.   Vstup volný. Konferenční sál / Přízemí

středa

8. 1 0.
1 8:00

"Budu Ti zpívat před anděly."
Hudební kultura rajhradského benediktinského kláštera v proměnách
staletí.   Přednášející: Mgr. Pavel Žůrek. Vstup volný.

Videokonferenční sál / 4. patro

datum
upřesníme

Jeffrey Alan Vanderziel: O severoamerických
indiánech
Přednáška proběhne v češtině. Vstup volný.

Konferenční sál / Přízemí

středa

22. 1 0.
1 9:00

RNDr. Peter ZAMAROVSKÝ, CSc.:  
Stephen Hawking a smrt filosofie
Jakou roli hraje fi losofie ve fyzice a matematice? A hraje tam roli i
teolog ie?  Vstup volný. Konferenční sál / Přízemí

pondělí

6. 1 0.
1 8:30

Filmový pondělek: Smoke Signals
Kanadské road movie z ind ianského prostředí oceněné na Sundance festivalu .

Více na ČSFD. V orig inálním znění s anglickými ti tulky. Vstup volný.
Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 6. 1 0.
1 8:30

Filmový čtvrtek:   Můj přítel Fabián
Snímek Jiřího Weisse reflektu je společenskou situaci počátku 50. let, kdy se
slovenští Romové stěhovali do českých průmyslových center a na venkov.   Vstup
volný.

Konferenční sál / Přízemí
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https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-rndr-vladimir-wagner-csc-cern-ma-60
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-smoke-signals-kourove-signaly-1998
http://www.csfd.cz/film/16042-kourove-signaly/
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-budu-ti-zpivat-pred-andely
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-muj-pritel-fabian
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-rndr-peter-zamarovsku-csc-stephen-hawking-smrt-filosofie
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-jeffrey-alan-vanderziel-o-severoamerickych-indianech


úterý

7. 1 0.
1 8:00

Autorské čtení Jaroslava Irovského
Jaroslav Irovský prezentu je svoj i knihu Příběhy sráče. Součástí čtení bude i
ukázka z připravované sbírky o(byčejný) život. Vstup volný.

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

1 6. 1 .
1 8:00

Franciska Gerstenberg čte a diskutuje
Autorské čtení s německou spisovatelkou Franciskou Gerstenberg.   Vstup volný.

Malý sál / 6. patro

úterý

21 . 1 0.
1 6:30

Reading Group - Kevin Wilson: The Family Fang
Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Vstup volný.

Malý sál / 6. patro

od: 22. 9.
do: 1 3.1 0.

Výstava písanek a učebnic
Výstava z in iciativy projektu MEET CZECH DESIGN prezentu j ící Comenia Script.

Vstup volný.

Foyer / 1 . patro

od: 1 4. 5.
do: 30.1 0.

An  vědy  a umění miloval. Milovníci a mecenáši
věd a umění v řeholním rouše.
Výstava v rámci projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.

Benediktinské opatství Rajhrad

od: 1 3.1 0.
do: 31 .1 0.

SHOEAST
Výstavu projektu SHOEAST, který studuje a prezentu je obuv vyrobenou na území
Československa v letech 1 945 – 1 992. Vstup volný.

Foyer / 1 . patro

od: 1 3.1 0.
do: 1 3.1 2.

Viktor Kaplan v patentech
Výstavku patentových spisů doprovodí stručné informace o životě a díle V.
Kaplana. Vstup volný.

Studovna / 7. patro
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https://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-pisanek-ucebnic
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-vedy-umeni-miloval-milovnici-mecenasi-ved-umeni-v-reholnim-rouse
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/autorske-cteni-jaroslava-irovskeho
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/franciska-gerstenberg-cte-diskutuje
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/reading-group-family-fang-kevin-wilson
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-shoeast
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-viktor-kaplan-v-patentech


čtvrtek

2. 1 0.
1 7:00

Kde a jak hledat odbornou literaturu ?
Cílem školení je získat přehled o základních databázích, v nichž lze hledat
informace o knihách a článcích odborného charakteru. Vstup volný po registraci .

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

1 6. 1 0.
1 0:00

Databáze ochranných známek
a průmyslových vzorů
Školení vede Ing. Zuzana Čapková a Ing. Jarmila Avratová z Úřadu průmyslového
vlastnictví v Praze. Vstup volný po registraci . Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

30. 1 0.
1 4:00

Why are you not teaching english through
drama?
Workshop pro učitele angličtiny akreditovaný MŠMT.
Registrační poplatek: 300 Kč Malý sál / 6. patro

čtvrtek

23. 1 0.
1 5:00

FCE writing: focus on part 1 : an essay (FCE
update 201 5)
Workshop povede Regina J irankova. Vstup volný po registraci . Přihlášení na
info.brno@britishcouncil.cz. Malý sál / 6. patro

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci

Podrobnější informaci o každé akci zde uvedené najdete vždy minimálně 1 4 dní před jej ím

konáním.

VSTUP na akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno j inak) .

čtvrtek

23. 1 0.
1 7:00

Licencované databáze přístupné v MZK
Na školení se formou jednoduchých ukázek seznámíte s databázemi s
licencovaným  přístupem, které mají k d ispozici reg istrovaní čtenáři MZK. Vstup
volný po registraci . Počítačová učebna / 6. patro

ŠŠkkoolleenn íí

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-databaze-ochrannych-znamek-prumyslovych-vzoru
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/workshop-fce-writing-focus-part-1-essay-fce-update-2015
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-licencovane-databaze-pristupne-prostrednictvim-mzk
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/workshop-why-are-you-not-teaching-english-through-drama



