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Novinky z knihovny
Oči Brna: Bohuslav Kilian
Oči Brna měsíce května představí milovníka umění a vydavatele časopisů Salon, 
Měsíc a der Monat, Bohuslava Kiliana.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-bohuslav-kilian.

Databáze v MZK
Od začátku května si registrovaní čtenáři mohou na platformě ProQuest Ebook 
Central vybírat z kolekce, která zpřístupňuje tisíce elektronických knih z produk-
ce světových prestižních nakladatelství. E-knihy zpřístupňuje tisíce vám půjčíme 
na požádání na 14 dnů. Více informací naleznete zde: www.mzk.cz/ebookcentral.

Ticho ve studovnách
Žádáme návštěvníky knihovny o dodržování tichého režimu ve studovnách. Studijní atmosféru v poslední 
době narušuje nejvíce telefonování. Děkujeme všem, kteří náš knihovní řád respektují.

30. výročí časopisu Duha
Regionální knihovnický časopis Duha vydává Moravská zemská knihovna v Brně již 
od roku 1987. Při této příležitosti jsme připravili výstavu „30. výročí časopisu Duha“, 
která bude zahájena v úterý 3. května.
Více na: www.mzk.cz/vystava-30-vyroci-casopisu-duha.

Severský literární salón
Na posledním setkání Severského literárního salónu představíme islandskou lite-
rární tvorbu a knihu Výhonek osmilisté růže od A. A. Ólafsdóttiriho. Rezervujte si 
své místo a přijďte. Více na: www.mzk.cz/seversky-literarni-salon .
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pondělí 

2. 5. 

18.30

Filmový pondělek: The Big Lebowski
Jeff „Dude“ Lebowski je nejlenivější chlápek z Los Angeles a okolí. Miluje bowling, 
koktejl zvaný Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec. Problémy začínají, když si ho 
vyděrači spletou s milionářem Lebowskim.
Více na: www.mzk.cz/big-lebowski. Konferenční sál / přízemí

pondělí

2. 5. 

17.45

pondělí

9. 5. 

17.45

Martina Trombikova: Gehen, ging, gegangen

Vojtěch Trombik: Don Juan de la Mancha

V rámci programové řady Současná německy psaná próza po roce 2000 bude mlu-
vit Mgr. Martina Trombiková, Ph. D., o románu Gehen, ging, gegangen německé 
spisovatelky Jenny Erpenbeck.
Více na: www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-7.

V rámci programové řady Současná německy psaná próza po roce 2000 bude mluvit 
Mgr. Vojtěch Trombik, Ph. D., o románu Don Juan de la Mancha rakouského spiso-
vatele Roberta Menasseho.
Více na: www.mzk.cz/soucasna-nemecky-psana-proza-po-roce-2000-8.

Přednášky

Promítání

středa 

4. 5. 

19.00

Pluto nemá chybu
Po celé řadě omylů v průběhu více než čtyř století došlo ke skvělému objevu: za 
Plutem existují tisíce až miliony těles malých hmotností, která představují nejstarší 
součást sluneční soustavy. Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Více na: www.mzk.cz/grygar-pluto.

Konferenční sál / přízemí

Filmový klub: Die Zeit der Kannibalenúterý

10. 5. 

18.00

Film Čas kanibalů (Die Zeit der Kannibalen) je politicky nekorektní satira ze světa 
vrcholného managementu. Za skleněnými okny špičkových hotelů se rozpoutává 
boj o přežití mezi kolegy o pozici ve firmě. Film v němčině s německými titulky. 
Více na: www.mzk.cz/filmovy-klub-zeit-der-kannibalen.

Malý sál / 6. patro

Malý sál / 6. patro

úterý

3. 5. 

17.00

Media: The Fourth Branch of Government
Mluvčí Velvyslanectví USA v Praze Daniel Ernst promluví o tom, jak vlády pracují s 
médii. Přednáška bude probíhat v angličtině. 
Více na: www.mzk.cz/lecture-media-fourth-branch-government.

Konferenční sál / přízemí

Malý sál / 6. patro
čtvrtek

12. 5. 

18.00

Jak být hrdinou na cestě kolem světa?
Jak lze dobrodružně cestovat i při studiu, práci na plný úvazek a s omezeným ča-
sem? Jaké zábavné zážitky lze sbírat ve 13 zemích světa na 3 kontinentech během 
jednoho roku? O tom všem si budeme povídat s Barborou Pečeňovou, která se 
podílí na projektu Konec prokrastinace.
Více na: www.mzk.cz/jak-byt-hrdinou-na-ceste-kolem-sveta.

Konferenční sál / přízemí
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William Shakespeare je s knihami spjat neméně než s divadlem. Jak vypadala jeho 
vlastní knihovna? Přednáška prof. PhDr. Petra Osolsobě, Ph.D.
Více na: www.mzk.cz/shakespearovy-knihy-prosperova-knihovna.

úterý

17. 5. 

17.00

Bohuslav Kilian a moravská umělecká revue
Přednáška doc. Jaromíra Kubíčka.
Více na: www.mzk.cz/bohuslav-kilian-moravska-umelecka-revue.

čtvrtek

19. 5. 

18.00

Shakespearovy knihy, Prosperova knihovna

Albánská výzva
Curraj i Epërm je vesnice v horách severní Albánie odříznutá od civilizace dvoutisícovými 
vrcholy. Loni v létě tam skupina 100 dobrovolníku z ČR opravila kostel, vyznačila přes 
100 km turistických tras a v sousední obci Theth postavila most. Pojďte si poslechnout 
něco o kráse nedotčených Albánských hor, zkušenostech přímo z terénu a zapřemýšlet, 
jestli se i vy nechcete zapojit! Více na: www.mzk.cz/albanska-vyzva.

středa

25. 5. 

17.00
Konferenční sál / přízemí

čtvrtek 

26. 5. 

18.00

JUDr. Bohuslav Kilian – nedoceněný vydavatel časopisů, demokrat a 
inspirátor tvorby Bohumila Hrabala
Přednáška historika Mgr. Miroslava Jeřábka.
Více na: www.mzk.cz/bohuslav-kilian-nedoceneny-vydavatel.

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční sál / 4. patro

pátek

6. 5. 

19.00

Vítrholc přednáší
Autorské čtení básníků, performance, přednáška a beseda s umělci ze sdružení Vítr-
holc. Co je to Vítrholc, proč vznikl před dvaceti lety zrovna v Brně a proč ještě nezanikl. 
Kdo je Vítrholc. A co už není Vítrholc. Moderuje Petr Minařík.
Více na: www.mzk.cz/vitrholc-prednasi.

Konferenční sál / přízemí
úterý

24. 5. 

18.00

Severský literární salón na Islandu
Islandskou literární tvorbu a knihu Výhonek osmilisté růže představí pátý večer Sever-
ského literárního salónu. Rezervujte si své místo a přijďte. Literární večer doplní soutě-
že o knižní ceny a slevové poukázky pro nákup v e-shopu nakladatelství Host.
Více na: www.mzk.cz/seversky-literarni-salon-na-islandu.

Slovinský večer - Klemen Piskčtvrtek

26. 5. 

18.00

Na Slovinském večeru vystoupí v Brně žijící slovinský spisovatel a písničkář Klemen 
Pisk a překladatel slovinské literatury Petr Mainuš. Klemen Pisk představí svou knihu 
Foukač, a také zazpívá některé ze svých písní.
Více na: www.mzk.cz/slovinsky-vecer.

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční sál / 4. patro

Čtení a beseda

Konferenční sál / přízemí

Přednášky
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čtvrtek 

12. 5. 

10.00

Databáze průmyslových vzorů

Jak citovat?

Formou jednoduchých praktických ukázek se seznámíte s bezplatnými zahraniční-
mi portály, které umožňují souběžné hledání v celé řadě různých databází.
Více na: http://www.mzk.cz/portaly-pro-vyhledavani-odborne-literatury-0.

Chcete se dozvědět, jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690? 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-9.

Počítačová učebna / 6. patro

Portály pro vyhledávání odborné literatury
Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

5. 5. 

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.

Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlast-
nictví prostřednictvím průmyslových vzorů. Formou jednoduchých ukázek rovněž 
poznáte některé bezplatné databáze z této oblasti. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/databaze-prumyslovych-vzoru-0.

čtvrtek

19. 5. 

17.00
Počítačová učebna / 6. patro

Semináře a školení
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Výstavy a vernisáže

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

Bohuslav Kilian. Brněnské salonní časopisy
Výstava věnovaná osobnosti Bohuslava Kiliana a jeho prvorepublikovým časopi-
sům Salon a Měsíc.
Více na: www.mzk.cz/bohuslav-kilian-moravska-umelecka-revue.

Foyer / 1. patro

Výstava přibližuje 30 let existence Duhy formou pestrého výběru ukázek z textů, 
medailonů spisovatelů, fejetonů, fotografií, kreseb a vtipů Vladimíra Renčína. 
Nechybí ani seznámení s významnými přispěvateli. Součástí výstavy je také sou-
těž o knižní ceny.
Více na: www.mzk.cz/vystava-30-vyroci-casopisu-duha.

Foyer MZK / přízemí

2.–30. 5.

Nekřič na tmu – Pavel Albert / grafické práce
Vernisáž výstavy proběhne 5. května v 18.00. Výtvarník Pavel Albert vám na své 
první brněnské výstavě představí svoji grafickou tvorbu z posledních let, kdy pů-
sobil jako odborný asistent v ateliéru volné grafiky na Fakultě umění Ostravské 
univerzity. Připravil si pro vás soubor digitálních tisků na plátně i papíru, ve 
kterých, podle Roberta Makara, vystihuje právě ten moment, kdy den už skončil 
a noc ještě nezačala. Více na: www.mzk.cz/nekric-na-tmu.

Výstavní místnost / přízemí

5.5.–18. 6.

30. výročí časopisu Duha

Exkurze
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze pro širokou veřejnost. Seznámíte se se třemi pilíři činnosti MZK, návští-
vite specializované pracoviště a běžně nepřístupné prostory.
Více na: www.mzk.cz/exkurze5.

3.–31. 5.

pondělí

9. 5. 

17.00
Konferenční sál / přízemí

Vernisáž výstavy k 30. výročí časopisu Duha.
Více na: www.mzk.cz/vystava-30-vyroci-casopisu-duha.

30. výročí časopisu Duha

Foyer / 1. patro

úterý

3. 5. 

16.00

www.mzk.cz/KalendarAkci
https://www.mzk.cz/bohuslav-kilian-moravska-umelecka-revue
http://www.mzk.cz/vystava-30-vyroci-casopisu-duha
http://www.mzk.cz/exkurze5
http://www.mzk.cz/vystava-30-vyroci-casopisu-duha


výstava 30. výročí časopisu

Kounicova 65a, Brno • www.mzk.cz

Regionální knihovnický časopis Duha 
vydává Moravská zemská knihovna 

pro odbornou knihovnickou veřejnost 
od roku 1987. 

30 let existence Duhy je představeno 
formou pestrého výběru ukázek z textů, 

medailonů spisovatelů, fejetonů, fotografií, 
kreseb a vtipů Vladimíra Renčína. Součástí 

výstavy je také soutěž o knižní ceny.

3.–31. května 2016

1. patro, foyer
Moravská zemská knihovna v Brně,  

Kounicova 65a


