
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
připravi li jsme si pro vás opět soupis novinek a akcí konajících se v měsíci únoru. Děkujeme
vám za vaši přízeň a těšíme se na vás opět v knihovně.

Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz

Přijďte si půjčit tablet Nexus 1 0 s Digitální knihovnou
Kramerius v plné verzi
Od 1 6. 1 . 201 5 si u nás v 6. patře můžete vypůjči t jeden ze šesti
tabletů Nexus 1 0, na kterých je mobilní aplikace Kramerius
nainstalovaná. Smíte si tak v prostorách naší knihovny
elektronicky číst a prohlížet nejrůznější nové publikace z
Dig i tální knihovny MZK, ke kterým se z domu nedostanete.
Více informací na webu.

Únor ve znamení časopisů, novin a komiksů
Během tohoto měsíce bychom vám chtěli přiblíži t databáze
a   nástroje, díky kterým se snadno dostanete k  dennímu tisku,
ale zaměříme se také na žánr s novinami neodlučitelně spjatý,
KOMIKS. Podívejte se na speciální program na:
www.mzk.cz/Superhero-February

Databáze měsíce
V letošním roce přinášíme jednu novinku - každý měsíc
bychom vám rádi blíže představi li jednu databázi , která pro
vás může být uži tečná. V lednu to byl Academic Search
Complete (www.mzk.cz/asc) , v únoru bychom vás rádi
upozornili na databáze Library PressDisplay a PressReader,
díky kterým můžete číst tisíce novin online:
http://www.mzk.cz/novinyonline
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https://www.mzk.cz/aktuality/prijdte-si-pujcit-tablet-nexus-10-s-digitalni-knihovnou-kramerius-v-plne-verzi
http://www.mzk.cz/novinyonline
www.mzk.cz/Superhero-February


středa

4. 2.
1 7:00

Školení: Jak citovat?
Školení je obsazeno. Opakujeme je 26. března a 9. dubna 201 5.

Počítačová učebna / 6. patro

pondělí

9. 2.
1 8:30

Přednáška: Proměny funkcí superhrdinského komiksového
filmu: od Supermana a Batmana k… Supermanovi s Batmanem
Přednáší: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. (FF MU, Ústav fi lmu a audiovizuální
kultury) .

Konferenční sál / Přízemí
čtvrtek

1 2. 2.
1 0:00

Školení: Bibliografické databáze technických
norem a  standardů
Jak získat informace o technických normách a dalších vybraných standardech?
Vstup volný po registraci . Počítačová učebna / 6. patro

pátek

1 3. 2.
1 6:00

MZK Teachers' Club: Learning Through Sharing
Seminář pro učitele angličtiny. Registrace na Eva.Fukarova@mzk.cz.

Malý sál / 6. patro

pondělí

1 6. 2.
1 8:00

Přednáška: Tendenzen in der deutschen
Gegenwartsprosa nach 2000
Úvodní přednáška z cyklu o současné německy psané próze po roce 2000.

Malý sál / 6. patro

středa

1 8. 2.
1 9:00

Přednáška: Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.   -
Nanomateriály a životní prostředí
Jsou nanomateriály škodlivé pro zdraví člověka a životní prostředí? Nebo jsou
naopak lékem na problémy makrosvěta? Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 9. 2.
1 0:00

Školení: Informační zdroje z oblasti zdravotnictví
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte se základními
vyhledávacími možnostmi v databázích a portálech pro oblast zdravotnictví,
lékařství a ošetřovatelství. Vstup po registraci . Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

26. 2.
1 7:00

Školení: Jak citovat?
Školení je obsazeno. Opakujeme je 26. března a 9. dubna 201 5.

Počítačová učebna / 6. patro
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-1

https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-promeny-funkci-superhrdinskeho-komiksoveho-filmu-od-supermana-batmana-k
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-bibliograficke-databaze-technickych-norem-standardu
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/mzk-teachers-club-learning-through-sharing
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-tendenzen-der-deutschen-gegenwartsprosa-nach-2000
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-doc-dr-ing-miroslav-cernik-csc-nanomaterialy-zivotni-prostredi
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-informacni-zdroje-z-oblasti-zdravotnictvi-0

http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-0


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

2. 2.
1 8:30

Filmový pondělek: Unbreakable (2000)
Promítání amerického fi lmu v hlavní roli s Brucem Willisem v původním znění

s  anglickými ti tulky. Více informací na ČSFD.
Konferenční sál / Přízemí

pondělí

9. 2.
1 8:30

Komiksové promítání: HULK (2003)
Promítání v rámci komiksového února. V orig inálním znění s českými ti tulky.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 9. 2.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Cigarety a písničky (201 0)
Dokument o unikátní spolupráci romských a neromských hudebníků. Více

informací na ČSFD.
Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

26. 2.
1 8:00

Promítání: Little Miss Sunshine (2006)
Promítání ve spolupráci genderovým informačním centrem NORA. V orig inálním

znění s českými ti tulky. Více informací na ČSFD.
Konferenční sál / Přízemí

úterý

3. 2.
1 6:30

Martin Amis: Yellow Dog
Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Setkání skupiny probíhaj í v angličtině a konají se
jednou měsíčně. Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách
ve  2.   poschodí. Malý sál / 6. patro

PPrroommííttáánn íí

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
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http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
http://www.csfd.cz/film/8365-vyvoleny/
http://www.csfd.cz/film/299889-cigarety-a-pisnicky/
http://www.csfd.cz/film/198116-mala-miss-sunshine/
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/reading-group-martin-amis-yellow-dog-0
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-unbreakable-2000
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-hulk-2003
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-ctvrtek-cigarety-pisnicky-2010
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-little-miss-sunshine



