
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
připravi li jsme si pro vás opět přehled novinek a akcí konajících se v měsíci červnu. Kromě
událostí věnujte prosím pozornost také prázdninové otevírací době. V posledním červnovém
týdnu, tj. 23. – 27. 6. bude otevřeno od 8,30 do 1 9,00.

Těšíme se na vás
Moravská zemská knihovna

Knihovna otevřena i v neděli
Přimínáme, že knihovna bude otevřena i v průběhu dvou červnových
nedělí - 1 . 6. a 8. 6. Těšíme se na vaši návštěvu.
Více informací na:
http://www.mzk.cz/aktuali ty/ctyri-nedele-na-zkousku

Kdy bude otevřeno o prázdninách?
Po, Út, St: 1 0 - 1 8 hod
Čt, Pá: 8,30 - 1 5,30 hod
So + Ne: zavřeno
Úplně uzavřena bude knihovna v období od 28. 7. do 1 5. 8.
V září budeme mít otevřeno vždy od 8:30 do 1 9 hodin.

Pro e-knihy do knihovny
Slyšeli jste o tom, že si v MZK můžete vypůjči t také elektronické
knihy? Vybrat si můžete z téměř 30 tis. anglicky psaných ti tulů! Nevíte
jak na to? Při jďte na seminář 4. 6. 201 4.
http://www.mzk.cz/aktuali ty/pristup-do-kolekce-e-knih-public-
library-collectiontm

Inspirace na čtení s Pulitzerovou cenou
Hledáte zaj ímavé knížky (nejen) pro letní čtení? Tipy na zaj ímavé ti tuly
najdete v třetím dílu našeho článku:
http://duha.mzk.cz/blog/knihy-ktere-dostaly-puli tzerovu-cenu-i i i -d i l-
moderni-li teratura

A ještě jeden speciální knižní tip:
od 1 . 6. bude v MZK k dispozici knížka "Magnetischer Kosmos" od
Ulricha von Kusserow, který v MZK přednáší 28. 5. 201 4.
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pondělí

2. 6.
1 8:00

Panelová diskuse: Moderní přímá demokracie -
švýcarsko-český dialog . Diskuse na téma přímé demokracie.
Diskutovat budou: JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. , RNDr. Miroslav Patrik, Karel
Škrabal a Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. Konferenční sál / Přízemí

středa

4. 6.
1 7:00

Školení: Vyhledávání ve vybraných
elektronických zdrojích EBSCO Publishing
Naučte se půjčovat e-knihy v MZK a pracovat s databází Academic Search
Complete. Nutnost registrace. Počítačová studovna / 6. patro

středa

1 1 . 6.
1 8:00

Přednáška: Historiografická tvorba ve zdech
rajhradského kláštera
Přednášku pronese PhDr. J indra Pavelková.

Videokonfrerenční sál / 4. patro

čtvrtek

1 2. 6.
1 7:00

Školení: Portály a brány pro vyhledávání odborné literatury
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s bezplatnými
vyhledávacími službami , které pokrývaj í několik databází a značné množství
odborné li teratury. Nutnost registrace předem.

Počítačová studovna / 6. patro
sobota

1 4. 6.
1 0:00

Workshop v benediktinském klášteře Rajhrad
Návštěvníci se budou moci seznámit s výrobou pergamenu, vývojem písma,
vyzkoušet si psaní tímto písmem na různé materiály (papír, pergamen) a zpečeti t
si napsaný dokument některou z klášterních pečetí.

Benediktinské opatství Rajhrad

úterý

24. 6.
1 6:30

The Spinning Heart by Donal Ryan
Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách
ve 2. poschodí. Pro rezervaci pište na: zhr@mzk.cz.

Malý sál / 6. patro

úterý

1 7. 6.
1 6:00

Seminář: Psaní esejí pro americké univerzity
Seminář povede americký lektor a zaměří se na základy psaní akademických
esejí a také na psaní esej í pro příj ímací řízení do bakalářských a postgraduálních
programů. Malý sál / 6. patro
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začátek

2. 6.
konec

30. 6.

Moderní přímá demokracie : švýcarsko-český
dialog
Výstava věnující se tématu přímé demokracie navazuje na veřejnou diskusi 2. 6.

Foyer / 1 . 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 všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno j inak) .

pondělí

9. 6.
1 8:30

Filmový pondělek: Easy Rider
Česky: Bezstarostná jízda . Svoboda na dvou kolech - na cestě napříč Amerikou
60. let. Fi lm bude promítán v orig inále s anglickými ti tulky. Více informací na
ČSFD. Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí
čtvrtek

1 2. 6.
1 7:00

Filmový čtvrtek: Podoby asimilace Romů
PODOBY ASIMILACE ROMŮ od 50. let do současnosti odhalí komponovaný večer
dobových fi lmových dokumentů a reportáží. Po promítnutí fi lmů bude následovat
debata tří generací romských osobností. Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí

"An vědy a umění miloval..." Milovníci a mecenáši
věd a umění v řeholním rouše.
Výstava k tématu historie rajhradského kláštera.

Benediktinské opatství Rajhrad

začátek

1 5. 5.
konec

30. 1 0.
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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.csfd.cz/film/4508-bezstarostna-jizda/
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-panelova-diskuse-moderni-prima-demokracie-svycarsko-cesky-dialog
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-easy-rider-bezstarostna-jizda-1969
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-ctvrtek-podoby-asimilace-romu
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-vedy-umeni-miloval-milovnici-mecenasi-ved-umeni-v-reholnim-rouse



