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Novinky z knihovny
Oči Brna: Eduard Milén
Oči Brna měsíce dubna představí malíře, grafika, ilustrátora a scénografa Eduar-
da Miléna. Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-eduard-milen.

Databáze v MZK
Do 30. dubna si mohou registrovaní čtenáři MZK vyzkoušet kolekci e-knih Cam-
bridge Books Online a získat tak přístup k téměř 30 tisícům elektronických knih 
z produkce vydavatelství Cambridge University Press.
Více na: www.mzk.cz/cbo.

Spolupracujeme s Wikipedií
Navázali jsme spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika. V dubnu se 
můžete zúčastnit hned tří přednášek věnovaných internetové encyklopedii Wiki-
pedie. Více na: www.mzk.cz/wikipedie.

Registrace zdarma pro čtenáře 70+
Od 1. ledna 2016 mají čtenáři nad 70 let registraci zdarma. Více na www.mzk.cz/70+.

Severský literární salón
Ve čtvrtém setkání Severského literárního salónu představíme finskou literární 
tvorbu a knihu Literární spolek Laury Sněžné od P. I. Jääskeläinena. Rezervujte 
si své místo a přijďte. Více na: www.mzk.cz/seversky-literarni-salon.

http://www.mzk.cz/
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-eduard-milen
http://www.mzk.cz/cbo
http://www.mzk.cz/wikipedie
http://www.mzk.cz/70+
http://www.mzk.cz/seversky-literarni-salon


pondělí 

4. 4. 

18.30

čtvrtek

7. 4. 

17.00

Filmový pondělek: Fight Club

Thrilla in Manila

Jack má slušnou práci, vydělává slušné peníze, ale trpí nejtěžší formou nespavos-
ti. Na služební cestě se seznámí s Tylerem Durdenem, který mu nabídne příbytek 
pod podmínkou, že mu vrazí pořádnou ránu. 
Více na: www.mzk.cz/fight-club-1999.

Dne 1. října spolu bojovali Joe Frazier a Muhammad Ali poslední ze svých soubojů 
a pod označením „Thrilla in Manila“ vstoupil do historie jako nejdramatičtější spor-
tovní klání dvacátého století. Po promítání dokumentu bude následovat diskuze. 
Film i diskuze budou v angličtině.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/thrilla-manila.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

25. 4. 

18.00

*Kača* & *Chodíval Matúšek* aneb folklor ve filmu
Promítání amatérských filmů Kača a Chodíval Matúšek. Tyto dva krátké, folklorně 
laděné filmy jsou neziskovou a volnočasovou aktivitou jejich tvůrců. Oba snímky 
představují příklad novodobé formy prezentace lidové kultury. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/kaca-chodival-matusek-aneb-folklor-ve-filmu.

pondělí

4. 4. 

17.45

pondělí

11. 4. 

17.45

Karolín Bůžek: Vor dem Fest (Saša Stanišić)

Erkan Osmanovic: Das Leben der Wünsche (Thomas Glavinic)

V rámci programové řady Současná německy psaná próza po roce 2000 bude mlu-
vit Karolin Bůžek, jazyková asistentka na germanistice FF MU, o románu Vor dem 
Fest německy píšícího spisovatele Saši Stanišiće. 
Více na: www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-3.

Erkan Osmanović MA, zahraniční lektor na germanistice FF MU, bude mluvit o ro-
mánu rakouského spisovatele Thomase Glavinice Das Leben der Wünsche (2009), 
nominovaného na cenu Deutscher Buchpreis. Akce v rámci programové řady Sou-
časná německy psaná próza po roce 2000.
Více na: www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-4.

Přednášky

Promítání

Malý sál / 6. patro

úterý

12. 4. 

18.00

Milénovo poetické Brno
Přednáška historika umění PhDr. Aleše Filipa, Ph.D.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/milenovo-poeticke-brno.

středa 

6. 4. 

19.00

Gagarin a ti druzí: pozvali nás do vesmíru
První průkopníci pilotovaných kosmických letů překonávali nečekané překážky. Co 
všechno Sovětský svaz a Spojené státy udělaly, než poslaly první kosmonauty do 
vesmíru? Přednáška Ing. T. Přibyla k 55. výročí prvního letu člověka do vesmíru.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/gagarin-ti-druzi.

Konferenční sál / přízemí

Filmový klub: Das merkwürdige Kätzchenúterý

12. 4. 

18.00

Ve starém berlínském bytě se schází rodina. Sourozenci Karin a Simon, jejich ro-
diče a jejich malá sestra Clara. Opravuje se pračka, jí se oběd, zašívají šaty; prostě 
se tráví společný čas. Film zazní v němčině s německými titulky.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/das-merkwurdige-katzchen.

Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí

Malý sál / 6. patro

Malý sál / 6. patro

Videokonferenční sál /  4. patro

http:/www.mzk.cz/fight-club-1999
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/thrilla-manila
http://www.mzk.cz/sluzby/kaca-chodival-matusek-aneb-folklor-ve-filmu
http://www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-3
http://www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-4
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/milenovo-poeticke-brno
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/gagarin-ti-druzi
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/das-merkwurdige-katzchen


středa

20. 4. 

19.00

úterý

12. 4. 

18.00

středa

13. 4. 

19.00

pondělí 

18. 4. 

17.45

pátek

15. 4. 

17.00

úterý 

19. 4. 

18.00

čtvrtek

21. 4. 

17.00

čtvrtek

21. 4. 

18.00

pondělí

25. 4. 

17.45

čtvrtek

28. 4. 

17.00

čtvrtek

28. 4. 

18.00
Literatura je na Wikipedii významným tématem, a to již od vzniku této internetové 
encyklopedie. Jen česky psaná hesla týkající se spisovatelů, jejich děl a literárních 
postav se na Wikipedii počítají na desítky tisíc.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/wikipedie3.

V rámci programové řady Současná německy psaná próza po roce 2000 bude mluvit 
Mgr. Iveta Tomaštíková o románu Agnes švýcarského spisovatele Petra Stamma.
Více na: www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-5.

Obrázky z Holandska
Cestování s Karlem Čapkem zemí kanálů a květin. Přednáška M. Huvara s promítá-
ním filmu. Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/obrazky-z-holandska.

Wikipedie – encyklopedie psaná svými čtenáři
Internetová encyklopedie Wikipedie existuje pouhých 15 let. Za tento čas se však sta-
la největší encyklopedií všech dob. Její editoři již vytvořili 40 milionů hesel ve třech 
stovkách jazyků.  Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/wikipedie1.

Iveta Tomaštíková: Agnes (Peter Stamm)

Nitro supernov a neutronových hvězd
Ve vesmíru se vyskytuje hmota ve velmi horkém a hustém stavu. Vzniká při výbuchu 
supernov, je v neutronových hvězdách a byla tu krátce po velkém třesku. K jejímu 
zkoumání se nemusíme vypravit do hlubokého vesmíru. Umíme ji připravit i na Zemi 
v laboratoři. Přednáší RNDr. V. Wagner, CSc.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/nitro-supernov-neutronovych-hvezd.

Konferenční sál / přízemí

Západní Kanada – Od Oceánu po Skalisté hory
Přednáška cestovatelů Miroslava Konvaliny a Miloslava Martana: Západní část Ka-
nady je jednou z nejpestřejších přírodních oblastí světa.
Více na: https://www.mzk.cz/zapadni-kanada-od-oceanu-po-skaliste-hory.

Konferenční sál / přízemí

Vzdělávací a dokumentační aktivity na Wikipedii
Internetová encyklopedie Wikipedie je dnes pro mnoho lidí prvním zdrojem informa-
cí a umísťuje se vysoko i ve výsledcích internetových vyhledávačů. Milionům nepla-
cených přispěvatelů, kteří ji vytvářejí, zajišťuje k tomu podmínky americká Nadace 
Wikimedia a její místní pobočky. Více na: www.mzk.cz/wikipedie2.

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí

Výstavba Moravské zemské knihovny – proč a jak
Přednáška doc. Jaromíra Kubíčka. Již ve 30. letech 20. století usilovala brněnská 
veřejnost o výstavbu budovy pro tehdejší Zemskou a univerzitní knihovnu. Podařilo 
se to ovšem až po 70 letech v roce 2001 společným úsilím knihovny, jejích přátel, 
Magistrátu města Brna a Ministerstva kultury.
Více na: www.mzk.cz/vystavba-moravske-zemske-knihovny-proc-jak.

Konferenční sál / přízemí
Eduard Milén – výtvarník, který v Lidových novinách zrušil linku
mezi sloupci
Přednáška historika Mgr. Miroslava Jeřábka, Ph.D. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/eduard-milen-vytvarnik.

Videokonferenční sál / 4. patro
Richard Guniš: Der Turm (Uwe Tellkamp)
V rámci programové řady Současná německy psaná próza po roce 2000 bude mluvit 
Richard Guniš o románu Der Turm německého spisovatele Uwe Tellkampa.
Více na: www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-6.

Malý sál / 6. patro

Jste zmateni z průběhu voleb prezidenta USA? O procesu volby amerického prezi-
denta bude hovořit Jana Sehnálková z Amerického centra.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/jak-se-voli-americky-prezident.

Jak se volí americký prezident?

Kolaborativní zpřístupňování literatury v prostředí wiki
Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí
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čtvrtek 

7. 4. 

17.00

čtvrtek 

26. 4. 

18.00

Vyhledávání odborné literatury z oblasti zdravotnictví

Jak citovat?

Cílem školení je získat pomocí jednoduchých ukázek přehled o základních data-
bázích, v nichž lze hledat informace o knihách a článcích odborného charakteru. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-7.

Chcete se dozvědět, jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690? Pro 
účast na školení se zaregistrujte na našich webových stránkách: www.mzk.cz/
sluzby/akce/jak-citovat-8.

Počítačová učebna / 6. patro

Semináře a školení
čtvrtek 

7. 4. 

16.00

Kde a jak hledat odbornou literaturu? 

Počítačová učebna / 6. patro

středa

6. 4. 

18.00

úterý

19. 4. 

17.00

Judith W. Taschler: Die Deutschlehrerin

Radek Malý: Kraj kde žili lidé a knihy. Poezie Bukoviny.

Severský literární salón ve Finsku

Judith Taschler, rakouská spisovatelka narozena 1970 v Linci, toho nepotřebuje 
mnoho, aby ve svém druhém románě Die Deutschlehrerin pohltila a zaujala čtená-
ře od první do poslední stránky. Více na: www.mzk.cz/sluzby/judith-taschler-die-
-deutschlehrerin.

Kraj, kde žili lidé a knihy. Poezie Bukoviny. Výbor Zasypaná studna v překladech  
a výběru Radka Malého představuje českým čtenářům poprvé v ucelené knižní po-
době německy psanou poezii z Bukoviny. Přednáška Radka Malého.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/radek-maly-poezie-bukoviny.

Malý sál /  6. patro

Konferenční sál / přízemí

Na školení získáte základní informace k problematice patentů a užitných vzorů. 
Pomocí jednoduchých ukázek si také prakticky vyzkoušíte vyhledávání v největší 
volně přístupné patentové databázi Espacenet. Více na: www.mzk.cz/patenty-
-uzitne-vzory-pravni-ochrana-technickych-reseni-0.

středa

13. 4. 

17.00

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně je nutné se předem přihlásit prostřednic-
tvím elektronického registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.

Čtení a beseda

Malý sál / 6. patro

Finskou literární tvorbu a knihu Literární spolek Laury Sněžné představí čtvrtý ve-
čer Severského literárního salónu. Rezervujte si své místo a přijďte. Literární večer 
doplní soutěže o knižní ceny. Více na: www.mzk.cz/sluzby/seversky-literarni-sa-
lon-ve-finsku.

Stipendia pro studium v USA
Bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií na amerických univerzitách 
za účasti poradce z Fulbrightovy komise a poradce v oblasti sportovních stipendií.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/stipendia-pro-studium-v-usa-2.

Konferenční sál / 6.  přízemí

Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s elektronickými 
zdroji, ve kterých lze hledat odbornou literaturu z oblasti lékařství, ošetřovatelství 
a zdravotnictví. Více na: www.mzk.cz/vyhledavani-odborne-literatury-z-oblasti-
-zdravotnictvi.

čtvrtek

21. 4. 

17.00

Patenty a užitné vzory – právní ochrana technických řešení čtvrtek

28. 4. 

10.00

Počítačová učebna / 6. patro

Počítačová učebna / 6. patro
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Čtení a beseda Výstavy a vernisáže

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci.
 
Podrobnější informaci o uvedených akcích naleznete vždy minimálně 14 dní před jejím konáním. 
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

Utajené kouzlo Brna
Výstava připomene osobnost malíře, grafika, vysokoškolského pedagoga a or-
ganizátora brněnského kulturního života Eduarda Miléna.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/utajene-kouzlo-brna.

Foyer / 2. patro

Výstava Papírák je jedna z putovních výstav Rakouského kulturního fóra v Praze. 
Komiksový román Saschi Dreiera Papírák (Der Papierene, 2009) nás zavede do 
meziválečné Vídně poblázněné fotbalem. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 
4. dubna od 16.00 ve foyer ve 2. patře. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-der-papierene-papirak.

Foyer MZK / přízemí

4.–30. 4.

Svět podle Sigursona
Srdečně vás zveme 7. dubna v 18 hodin na vernisáž výstavy sochařské a malíř-
ské tvorby Václava Kostohryze. Výstavu zahájí a malým hudebním vystoupením 
doprovodí Pavel Fajt. Výstava bude otevřena od 8. do 29. dubna 2016.
Otvírací doba ve všední dny 10.00–18.00 a v sobotu 10.00–17.00
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/svet-podle-sigursona.

Výstavní místnost / přízemí

7.–29. 4.
18.00

Papírák / Der Papierene

Exkurze a prohlídka
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze pro širokou veřejnost. Seznámíte se se třemi pilíři činnosti MZK, ná-
vštěva specializovaného pracoviště a běžně nepřístupných prostor.
Více na: www.mzk.cz/exkurze4.

Sraz ve foyer MZK u vrátnice   

4.–30. 4.
16.00

pondělí

18. 4. 

17.00
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MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA A WIKIMEDIA

Cyklus tří přednášek o největší internetové
encyklopedii – WIKIPEDII.
Navázali jsme spolupráci se spolkem Wikimedia Česká 
republika. V dubnu se můžete zúčastnit hned tří přednášek 
věnovaných internetové encyklopedii Wikipedie.

Wikipedie – encyklopedie psaná svými čtenáři
úterý 12. dubna 2016
18.00 / konferenční sál MZK
  Přednáška o Wikipedii, jak vznikla, na jakých pravidlech je založena a jak 
 je možné do ní přispívat. Přednášet bude Marek Blahuš, brněnský odbor- 
 ník na Wikipedii ze spolku Wikimedia Česká republika.

Vzdělávací a dokumentační aktivity na Wikipedii
úterý 19. dubna 2016
18.00 / konferenční sál MZK

 Přednáška o aktivitách Nadace Wikimedia.

Kolaborativní zpřístupňování literatury v prostředí wiki
čtvrtek 28. dubna 2016
18.00 / konferenční sál MZK

 Literatura je na Wikipedii významným tématem, a to již od vzniku této 
 internetové encyklopedie. Jen česky psaná hesla týkající se spisovatelů, 
 jejich děl a literárních postav se na Wikipedii počítají na desítky tisíc. 
 Ze svého katalogu na ně odkazuje třeba i právě MZK.


