
Vážení návštěvníci,
konec roku se přiblížil a my bychom vám všem chtěli poděkovat za přízeň.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a prosíme o věnování pozornosti otevírací době
během prosince. Doufáme, že si během vánočních prázdnin příjemně odpočinete. Budeme se
na vás těšit v pondělí 5. ledna.

Moravská zemská knihovna

Otevírací doba o Vánocích :
22. 1 2. 201 4 8:30–1 4:00
23. 1 2. 201 4 – 4. 1 . 201 5 ZAVŘENO
V této době nebude možné si objednávat knihy. Poslední
objednávky budeme vyhledávat v pondělí 22. 1 2. 201 4
ve  1 2   hod in. Objednávání se spustí opět v neděli 4. 1 . 201 5
v  1 2   hod in.
Přejeme vám krásné prožití svátků.

Hledáte originální dárek k Vánocům pro své blízké?
Jestliže u nás ještě nemají registraci , pořiďte j im dárkový pou-
kaz s kartičkou do knihovny.

Více informací najdete na:
http://www.mzk.cz/sluzby/registrace/darkovy-poukaz

Nový ředitel Moravské zemské knihovny
Vedení Moravské zemské knihovny se dne 1 . listopadu 201 4
ujal prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Do funkce ředitele jej
osobně uvedl ministr kultury Daniel Herman při slavnostním
jmenování na půdě MZK v Brně. Profesor Tomáš Kubíček
vystudoval FF MU, pedagogicky působil na FF UK v Praze a FF
UP v Olomouci . Je autorem řady studi í a monografi í a členem
oborově významných vědeckých společností a redakčních rad.
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https://www.mzk.cz/aktuality/oteviraci-doba-o-vanocnich-svatcich
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pondělí

1 . 1 2.
1 8:30

Filmový pondělek: The Nightmare Before Christmas
Při jďte se nalad it na vánoční atmosféru říznutou Halloweenem podle Henryho
Selicka a Tima Burtona za hudebního doprovodu Dannyho Elfmana. Více o fi lmu
na ČSFD. V orig inálním znění s anglickými ti tulky.

Konferenční sál / Přízemí
čtvrtek

1 1 . 1 2.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Verdikt v Maďarsku
Snímek, který získal cenu za nejlepší fi lm na festivalu Jeden svět 201 4, zobrazuje
autentické záběry ze soudní síně během procesu se čtyřmi přívrženci krajní
pravice, kteří byli obviněni ze série rasově motivovaných vražd šesti Romů,
včetně dětí. Konferenční sál / Přízemí

Zkušební přístup do časopisů Science a Annual Reviews
Od 1 . listopadu do 31 . ledna nabízíme zkušební přístup
do  elektronické verze časopisu SCIENCE , jednoho
z  nejčtenějších světových časopisů zaměřených na vědu a   vý-
zkum. Zároveň zprostředkováváme zkušební přístup také
do  časopisů Annual Reviews, které pokrývaj í 40 oblastí z obo-
rů biomedicíny, přírodních, fyzikálních a sociálních věd. Pří-
stup je platný od 1 . listopadu do 31 . prosince.
www.mzk.cz/aktuali ty/zkusebni-pristup-do-casopisu-science-
annual-reviews

Národní digitální knihovna byla oceněna
Projekt Národní d ig i tální knihovna, na kterém společně s  Ná-
rodní knihovnou spolupracuje i Moravská zemská knihovna,
získal 1 . místo v soutěži Egovernment The Best 201 4.
Projekt Vytvoření Národní d ig i tální knihovny (NDK) je finan-
cován z Integrovaného operačního programu EU a spolufinan-
cován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Dokumenty
naskenované díky projektu NDK jsou dostupné prostřednic-
tvím dig i tální knihovny.

Dejte starým mapám nový život
Zapojte se prostřednictvím portálu www.staremapy.cz
do  nového kola v umisťování starých map nad současnými
Google mapami. Tři nejaktivnější soutěžící v období
od   27.   1 1 .   201 4 do 31 . 1 . 201 5 budou odměněni zaj ímavými
cenami z  oblasti h istorie kartografie.
https://www.natur.cuni .cz/geografie/mapova-
sbirka/aktuali ty/dalsi-kolo-souteze-v-poznavani-starych-map
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od 1 3.1 0.

do1 3.1 2.

Viktor Kaplan v patentech 
Na výstavce si můžete prolistovat patentové spisy Viktora Kaplana, rakouského
technika, který působil řadu let v Brně. Letos si připomínáme 80. výročí úmrtí
tohoto významného konstruktéra. Výstavu doprovázej í stručné informace o  jeho
životě a díle. Vstup volný. Studovna / 7.patro

od 1 .1 2.

do22.1 2.

Výstava: Romano suno (Romský sen)
Výstava představuje to nejlepší z historie li terární a výtvarné soutěže Romano
suno, která prostřednictvím dětských kreseb a krátkých textů v romštině
a   češtině ukazuje svět viděný očima a srdcem romských dětí a mladých
dospělých. Foyer / 1 .patro

středa

3. 1 2.
1 4:00

Seminář: Deutschland im Blickpunkt
Seminář pro učitele německého jazyka. Tipy a podněty, jak oživi t a zpestři t   výuku
reáli í. Seminář proběhne  v  německém jazyce. Přihlášení a další informace
na   emailu :   Monika.Kratochvi lova@mzk.cz.

Malý sál / 6.   patro

úterý

2. 1 2.
9:00

Seminář: Bezplatné databáze a portály pro  vyhledávání
odborné literatury
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte
s  různorodými portály a databázemi , v nichž lze hledat li teraturu pro vzdělávání,
vědu a výzkum. Vstup volný po registraci . Počítačová učebna / 6. patro

středa

1 0. 1 2.
1 9:00

Přednáška: RNDr. J. Grygar, CSc. – Betlémská hvězda
Na přednášce se dozvíte, že Betlémská hvězda nebyla ve skutečnosti ani
kometou, ale ani hvězdou. Podle domněnky vyslovené j iž r. 1 603 Johannesem
Keplerem, šlo pravděpodobně o úhlové sblížení (trojnásobnou konjunkci ) planet
Jupiter a Saturn v souhvězdí Ryb v r. 7 př. n. l. Konferenční sál / Přízemí

pondělí

1 5. 1 2.
1 9:00

Přednáška: F. Šír, DiS. – Za zvukovými dokumenty
k  mysu Dobré naděje
Jak se projekt Virtuální národní fonotéka dostal až do Kapského Města. Setkání
s kulturou, přírodou a j ídlem z konce světa v J ihoafrické republice.

Konferenční sál / Přízemí
středa

1 7. 1 2.
1 9:00

Přednáška: PhDr. J. Dosedlová, Ph.D. – Role rituálu
v  dějinách lidstva a v současnosti
Povídání o ri tuálu Vánoc i o ri tuálech obecně. Jaké měly a mají ri tuální obřady
roli ve společnosti , co přinášely a přinášej í jednotlivcům, kteří se j ich účastní? 

Konferenční sál / Přízemí
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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) .

středa

3. 1 2.
1 4:00

Miloň Čepelka: Autorské čtení & autogramiáda
Autorské čtení a příjemné posezení s Miloněm Čepelkou, básníkem, prozaikem,
hercem, scénáristou a zakládaj ícím členem Divadla Járy Cimrmana. Na závěr
beseda a autogramiáda. Knihy lze koupit přímo na akci .

Konferenční sál / Přízemí
úterý

9. 1 2.
1 8:00

Literární podvečer se Společností Jiřího Mahena
Součástí programu bude představení Společnosti   J iřího   Mahena   a prezentace
nového čísla časopisu Milíř. Ukázky z Mahenova díla , které promlouvá aktuálně
i   do dnešní doby,   v  dramatickém podání.

Malý sál / 6.   patro
úterý

1 6. 1 2.
1 6:30

Reading Group: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie
Society /   Mary Ann Shaffer, Annie Barrows 
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Knihu si můžete vyzvednout v  Zahraničních
knihovnách   ve 2. poschodí. Malý sál / 6.   patro

LLii tteerraa ttuurraa aa ččtteenn 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/literarni-vecer-osudove-ctyrky-v-zivote-jiriho-mahena 
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/milon-cepelka-autorske-cteni-s-besedou-autogramiadou 
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/reading-group-guernsey-literary-and-potato-peel-pie-society-mary-ann-shaffer-annie



