
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
připravi li jsme si pro vás opět přehled novinek a akcí konajících se v měsíci dubnu. Od 1 . dubna
201 4 také nastane několik změn v knihovním řádu. V pondělí 30. 3. vám pošleme email s
podrobnostmi .
Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na vás opět v knihovně.

Moravská zemská knihovna

Hledáte inspiraci pro dobré čtení? Přečtěte si knížky oceněné
Pulitzerovou cenou! Druhý díl článku naleznete zde:
http://bi t. ly/knihy-s-puli tzerovou-cenou-I I

Chystáte se na cesty? Pak určitě uvítáte, že knihovna umožňuje
přístup do databáze AtoZ, kde najdete mapy či průvodce:
http://bi t. ly/AtoZ-MZK

Zájímá vás všeho můžete v knihovně potkat? Jak jsou naší
čtenáři staří a jakého jsou pohlaví? Kde bydlí? Připravi li jsme si
malou infografiku. Zpracované údaje odpovídaj í roku 201 3. Celou
infografiku naleznete za následujícím odkazem:
http://bi t. ly/infografika-ctenari-MZK

Chcete si vyzkoušet práci s iPadem mini? Od dubna bude deset
iPadů k dispozici prezenčně v zahraničních knihovnách. Více
informací získáte u pultu v 2. patře MZK.
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http://www.mzk.cz/studovny/zahranicni-knihovny


středa

2. 4.
1 8:00

Přednáška: Počátky rajhradského kláštera
v  písemných pramenech
Přednášku pronese doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Videokonfrerenční sál / 4. patro

středa

2. 4.
1 9:00

Přednáška: Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.:
NEVYZPYTATELNÉ KOMETY
V září 201 3 jste se mohli dočíst, že koncem roku uvidíme kometu století.
Nakonec z podívané nebylo vůbec nic. Proč? Konferenční sál / přízemí

čtvrtek

3. 4.
1 7:00

Školení: Kde a jak hledat odbornou literaturu ?
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte se základními
bezplatnými elektronickými zdroj i , které by měli znát všichni zá jemci o odbornou
li teraturu. Nutnost registrace. Počítačová učebna / 6. patro

středa

9. 4.
1 9:00

čtvrtek

1 0. 4.
1 0:00

Školení: Patenty a užitné vzory - právní ochrana
technických řešení. Na školení se seznámíte s problematikou patentů
a užitných vzorů. Školení vede Ing. Jarmila Avratová a Mgr. Eva Pokorná z Úřadu
průmyslového vlastnictví. Nutnost registrace. Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

1 0. 4.
1 8:00

Přednáška: Příbuzenské vztahy hudby a
slovesného umění. Přednášející - doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc. :
pedagog a badatel, autor třídílného Hudebně-li terárního. Přednáška bude

doplněna hudebními ukázkami. Malý sál / 6. patro

úterý

1 5. 4.
1 9:00

Přednáška: Prof. RNDr. Petr KULHÁNEK, CSc.:
HRÁTKY S POKŘIVENÝM SVĚTEM. Jak si vlastně představi t
zakřivení prostoru a zakřivení času a jaké nové jevy pokřivený svět Alberta
Einsteina přináší? Konferenční sál / přízemí

Přednáška: Ing. Tomáš Přibyl: ZVÍDAVÁ KOLA NA
PLANETÁCH se stále točí. Jména jako Sojourner, Spiri t, Opportunity
nebo Curiosi ty se tak zapisu j í zlatým písmem do kroniky kosmonautiky. Jaké
další sondy se chystaj í vydat v jej ich stopách? Konferenční sál / přízemí

středa

1 6. 4.
1 8:00

Přednáška: Arengy listin dochovaných
v  rajhradském klášteře (do roku 1 421 )
Přednášku pronese Mgr. Martina Smolová.

Videokonfrerenční sál / 4. patro

úterý

1 5. 4.
1 6:30

Přednáška: Současná americká literatura
v  českých překladech (2002 - 201 3).
Přednáška o  americké li teratuře pojmenuje základní trendy, které vládnou

americké li teratuře posledních deseti let. Malý sál / 6. patro
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-pocatky-rajhradskeho-klastera-v-pisemnych-pramenech
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-4
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-ing-tomas-pribyl-zvidava-kola-na-planetach-se-stale-toci
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/patenty-uzitne-vzory-pravni-ochrana-technickych-reseni
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-doc-phdr-vladimir-spousta-csc-pribuzenske-vztahy-hudby-slovesneho-umeni
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-soucasna-americka-literatura-v-ceskych-prekladech-2002-2013
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-arengy-listin-dochovanych-v-rajhradskem-klastere-do-roku-1421
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-prof-rndr-petr-kulhanek-csc-hratky-s-pokrivenum-svetem


středa

2. 4.
1 8:00

Výstava: Na čem se smaží Indonésie?
Výstava fotografi í ze Sumatry. Vernisáž: 2. 4. 201 4 od 1 8:00 v Café GAVIOTA (v
budově MZK) - povídání o expedici , palmovém olej i , ukázka indonéských tanců a
ochutnávka indonéského jídla . Vstup zdarma. Foyer MZK

neděle

6. 4.
1 6:00

Koncert: Svatý týden v Rajhradě kolem roku 1 600
Program je sestaven z děl autorů pozdní renesance, jej ichž skladby se objevuj í v
dochovaných tiscích a rukopisech rajhradského kláštera. Vstup zdarma.

Letní refektář rajhradského benediktinského kláštera

úterý

22. 4.
1 6:00

čtvrtek

24. 4.
9:30

Školení: Bezplatné informační zdroje pro vědu
a vzdělávání. Na školení získáte formou jednoduchých ukázek přehled
o základních volně přístupných katalozích, portálech a databázích.

Počítačová učebna / 6. patro
čtvrtek

24. 4.
1 4:1 5

Seminář pro učitele němčiny: WORTSCHATZERWEITERUNG
Jak naučit žáky nová slovíčka? Přihlaste se na seminář a získejte nové tipy!
Seminář proběhne v německém jazyce a povede jej lektor Radim Herout.
Přihlášení je možné od 29. 3 na emailu Petra.Jandourkova@mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí
pátek

25. 4.
1 4:1 5

Seminář pro učitele němčiny: WORTSCHATZERWEITERUNG
Jak naučit žáky nová slovíčka? Přihlaste se na seminář a získejte nové tipy!
Seminář proběhne v německém jazyce a povede jej lektor Radim Herout.
Přihlášení je možné od 29. 3 na emailu Petra.Jandourkova@mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí

Beseda: Stipendia pro studium v USA
Bezplatné semináře o možnostech studia a stipendi í na amerických univerzi tách.
Od 1 6.00 - stud ium a stipendia v USA, od 1 7.30 - sportovní stipendia v USA.

Konferenční sál / přízemí

čtvrtek

30. 4.
1 8:00

Přednáška: Umělecké aktivity Antonína Pirma
a Otmara Conrada
Přednášku pronese Mgr. Zuzana Macurová.

Videokonfrerenční sál / 4. patro

úterý

29. 4.
1 8:00

Autorské čtení: Markéta Bednářová a Libuše Horká -
Ve stínech za zrcadlem aneb o životě s psychózou .
Jaký je život s psychózou? Autorské čtení z knihy, založené na   autentických

zážitcích jedné z autorek Konferenční sál / Přízemí

VVýýssttaavvyy,, kkoonncceerrttyy,,
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/stipendia-pro-studium-v-usa-1
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/bezplatne-informacni-zdroje-pro-vedu-vzdelavani-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/seminar-pro-ucitele-nemciny-wortschatzerweiterung
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/seminar-pro-ucitele-nemciny-wortschatzerweiterung-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-umelecke-aktivity-antonina-pirma-otmara-conrada
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-na-cem-se-smazi-indonesie
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/koncert-svaty-tyden-v-rajhrade-kolem-roku-1600
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/autorske-cteni-marketa-bednarova-libuse-horka-ve-stinech-za-zrcadlem-aneb-o-zivote-s


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

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

konáním.

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

pondělí

7. 4.
1 8:30

Filmový pondělek: Dr. Strangelove or:
How I   Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Promítání amerického fi lmu Stanleyho Kubricka v  původním znění s anglickými
ti tulky. Více informací na ČSFD. Vstup zdarma. Konferenční sál / Přízemí

pondělí

1 4. 4.
1 7:30

Promítání: Iron Jawed Angels (Andělé s ocelovým hlasem)
Promítání amerického fi lmu v hlavní roli s H ilary Swank. V  původním znění s
českými ti tulky. Více informací na ČSFD. Vstup zdarma.

Konferenční sál / přízemí

středa

1 6. 4.
1 8:00

Současný německý film: DREILEBEN - ETWAS
BESSERES ALS DEN TOD . Drama s kriminální zápletkou. Fi lm
bude promítán v původním znění s podporou německých ti tulků. Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí

Současný německý film: DREILEBEN - KOMM
MIR NICHT NACH . Drama s kriminální zápletkou. Fi lm bude
promítán v původním znění s podporou německých ti tulků. Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí

středa

23. 4.
1 8:00

čtvrtek

24. 4.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Všechny moje děti
Promítání nového dokumentárního fi lmu Ladislava Kaboše, který se zaznamenal
veliký úspěch na festivalu Jeden svět 201 4. Více informací na ČSFD.
Vstupné 20 Kč.

Konferenční sál / Přízemí

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

PPrroommííttáánn íí

http://www.csfd.cz/film/350432-vsechny-moje-deti/
http://www.csfd.cz/film/73535-andele-s-ocelovym-hlasem/
http://www.csfd.cz/film/5397-dr-divnolaska-aneb-jak-jsem-se-naucil-nedelat-si-starosti-a-mit-rad-bombu/
http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-dr-strangelove-or-how-i-learned-stop-worrying-and-love-bomb
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-iron-jawed-angels
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/soucasny-nemecky-film-dreileben-etwas-besseres-als-den-tod-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/soucasny-nemecky-film-dreileben-komm-mir-nicht-nach
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-ctvrtek-vsechny-moje-deti



