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Novinky z knihovny
Oči Brna: Ludwig Mies van der Rohe
V březnu se pohled Očí Brna zaměří opět na architekturu. Tento měsíc je věnován 
130. výročí narození architekta Ludwiga Miese van der Rohe. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/oci-brna-ludwig-mies-van-der-rohe 

Databáze v MZK
Od začátku března mohou naši čtenáři využít přístup do databáze DigiZeitschrif-
ten, digitálního archivu německy psaných periodik (více než 700 akademických 
časopisů z 19 vědních oborů). Více na: www.mzk.cz/digizeitschriften

Novinky v ZHR
Rádi bychom Vás upozornili na nové tituly v Zahraničních knihovnách. V Německé 
knihovně najdete knihy nominované na Deutscher Buchpreis 2015, v InfoUSA kni-
hy nominované na Man Booker Prize 2015. 
Více na: www.mzk.cz/studovny/zahranicni-knihovny

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
V třetím setkání Severského literárního salónu představíme švédskou literární 
tvorbu a knihu Klingsor od Torgna Lindgrena. Rezervujte si své místo a přijďte.
Více na: www.mzk.cz/seversky-literarni-salon
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pondělí 

7. 3. 

18.30

úterý 

15. 3. 

18.00

Filmový pondělek: Kandidát

Filmový klub: Die geliebten Schwestern

U příležitosti prezidentských voleb v USA jsme tento měsíc zařadili film Kandidát
s Robertem Redfordem. Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/kandidat

Léto 1788. Rok před Francouzskou revolucí si sestry Carolin a Charlotte a básník 
Friedrich Schiller přísahají věrnost navzdory stavu a třídě. Zvítězí ideál, společen-
ské konvence, nebo lidské city? Film v německém znění s německými titulky. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/die-geliebten-schwestern

Konferenční sál / přízemí

úterý 

1.3. 

17.00

Island – Život s nádechem ledu
Představení knihy ISLAND - Život s nádechem ledu, autorky Evy Učňové. Kniha 
obsahuje zpracované rozhovory v podobě skutečných příběhů. 
Více na: www.mzk.cz/island-prezentace-knihy

úterý 

2. 3. 

17.30

úterý 

8. 3. 

18.00

úterý 

10. 3. 

17.00

Reflections from the 2016 U. S. Presidential Race: Opportunities and 
Challenges for Women in High Level Politics

Ludwig Mies van der Rohe - Tugendhat

Mensa ČR a testování IQ

U příležitosti prezidenských voleb v USA vystoupí Jessica N. Grounds, současná 
mluvčí společnosti Running Start a bývalá mluvčí společnosti Ready for Hilary. 
Přednáška proběhne v anglickém jazyce. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/opportunities-and-challenges-for-women

Přednáška architekta, publicisty a vysokoškolského učitele Ing. arch. Jana Sapáka. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/ludwig-mies-van-der-rohe-tugenhat

Co znamená IQ a proč ho testovat? Rozložení IQ v populaci. Jaké jsou testy, rozdíly 
v testování dětí a dospělých? 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-mensa-cr-testovani-iq

Konferenční sál / přízemí

Přednášky

Promítání

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční sál / 4. patro

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční sál / 4. patro
středa 

16. 3. 

18.00

Ludwig Mies van der Rohe & Brno
Přednáška bude věnována nejen klíčové realizaci meziválečné tvorby architekta 
Miese a její recepci v dobových periodikách, ale také jeho vztahu k soudobému br-
něnskému architektonickému prostředí. Přednáší Mgr. Lucie Valdhansové.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/ludwig-mies-van-der-rohe-brno

Videokonferenční sál / 4. patro

středa 

9. 3. 

19.00

Národní parky - západ USA aneb Jak se fotí chipmunkové
Vyprávění o jedné fotografické expedici, která si za svůj cíl zvolila západ USA a jeho 
krásné národní parky. Přednáší M. Radostová.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/narodni-parky-zapad-usa

Konferenční sál / přízemí
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čtvrtek 

10. 3. 

17.00

čtvrtek 

17. 3. 

17.00

Databáze s licencovaným přístupem v MZK

Úvod do problematiky průmyslových práv

Jak citovat?

Formou jednoduchých praktických ukázek se seznámíte s databázemi s licencova-
ným přístupem, které mají k dispozici uživatelé MZK se čtenářskou legitimací. Více 
na: www.mzk.cz/sluzby/akce/databaze-s-licencovanym-pristupem-v-mzk-1

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-6

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-7

Počítačová učebna / 6. patro

Počítačová učebna / 6. patro

Semináře a školení
čtvrtek 

3. 3. 

17.00

Kde a jak hledat odbornou literaturu? 

Tým českých a rakouských historiků zpracovává populárně naučnou knihu a di-
daktický materiál pro školní vyučování o moderních dějinách obou zemí v 19. a 20. 
století. Více na: www.mzk.cz/cesko-rakouska-kniha-o-dejinach

Počítačová učebna / 6. patro

středa 

16. 3. 

18.00

O současné rakouské literatuře bude mluvit Mag. Dr. Daniela Strigl.
Více na: www.mzk.cz/soucasna-rakouska-literatura

Malý sál / 6. patro

středa

23. 3. 

18.00

Společná česko-rakouská kniha o dějinách

Izrael – Po Golanských výšinách i kolem dokola
Přednáška o putování se spacákem po Golanských Josefa Šamánka.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/po-golanskych-vysinach-i-kolem-dokola

čtvrtek 

31. 3. 

18.00

Malý sál / 6. patro

Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí

Na školení získáte základní informace k problematice průmyslových práv v ČR a 
přehled o databázích, které jsou bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového 
vlastnictví v Praze.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/uvod-do-problematiky-prumyslovych-prav

čtvrtek 

31. 3. 

10.00

S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického 
registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.

středa 

30. 3. 

19.00

Ochrana klimatu a pasivní stavby
Je ochrana klimatu neřešitelný problém? Co je uhlíková daň a pasivní funcionalis-
mus) Přednáší RNDr. J. Svoboda, CSc.,DSc.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/ochrana-klimatu-pasivni-stavby

Konferenční sál / přízemí

úterý 

22. 3. 

18.00

O přestavbě belgických nádraží
Přednáška doc. Jiřího Klokočky, který od roku 1980 žije a pracuje v Belgii, v sou-
časné době působí jako hlavní architekt rozvojové společnosti Intercommunale Le-
iedal v Kortrijku.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/o-prestavbe-belgickych-nadrazi

Konferenční sál / 6. patro
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úterý 

8. 3. 

18.00

úterý 

15. 3. 

16.30

pondělí

21. 3. 

17.30

úterý 

29. 3. 

18.00

Boris Blahak: Franz Kafkas Literatursprache

Reading Group: Watching the English / Kate Fox

Work&Travel

Severský literární salón ve Švédsku

Dr. phil. Boris Blahak, MA, bude mluvit o své dizertační práci k tzv. pražské němči-
ně. Na základě Kafkova rukopisu se pokusí rekonstruovat formu a podobu němči-
ny, jak byla každodenně používaná v Praze kolem roku 1910. 
Více na: www.mzk.cz/soucasna-rakouska-literatura

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné 
anglicky psané literatury.
Více na: www.mzk.cz/reading-group-watching-english-kate-fox

Chcete jet na Work&Travel? Přijďte se zeptat pracovníků konzulárního oddělení 
Velvyslanectví USA v Praze. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/beseda-worktravel

Švédskou literární tvorbu a knihu Klingsor autora Torgna Lindgrena představí třetí 
večer Severského literárního salónu. Rezervujte si své místo a přijďte. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/seversky-literarni-salon-ve-svedsku

Malý sál /  6. patro

Konferenční sál / přízemí

Čtení a beseda

Malý sál / 6. patro

Konferenční sál / přízemí

Exkurze a prohlídka
pondělí 

21. 3.
19.00 

Exkurze v Moravské zemské knihovně
Během exkurze se budete moci podívat na ukázky klasické i destruktivní digitaliza-
ce, během které se dozvíte, proč se až polovina knih při digitalizaci zničí. Součástí 
prohlídky bude návštěva běžně nepřístupných prostor a odborný výklad k projektu 
historických map, za který knihovna získala cenu Ministerstva kultury ČR a kte-
rý umožňuje nahlédnout do tajů kartografie minulosti. Na závěr exkurze proběhne 
komentovaná prohlídka výstavy k 15. výročí existence nové budovy, v níž Moravská 
zemská knihovna sídlí. Více na: www.mzk.cz/exkurze3

Sraz ve foyer MZK u vrátnice   
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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).

úterý  
15. 3. 

15.00

Mies van der Rohe a Brno
Výstava věnovaná 130. výročí narození Ludwiga Miese van der Rohe.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/ludwig-mies-van-der-rohe

Zahraniční knihovny / 2. patro

Vernisáž výstavy k patnáctému výročí knihovny v nové budově

Dne 12. března 2016 uplyne 100 let od úmrtí rakouské spisovatelky Marie von 
Ebner-Eschenbach. U výpůjčního pultu v zahraničních knihovnách bude tento 
den výstavka nové edice souborného díla autorky a také do češtiny přeložené 
aforizmy, které si můžete vzít na cestu. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-marie-von-ebner-eschenbach

Foyer MZK / přízemí

1.–30. 3.

Výstava k patnáctému výročí knihovny v nové budově
Jste srdečně zváni k návštěvě výstavy k patnáctému výročí otevření nové budovy 
knihovny na Kounicově ulici. Více na: www.mzk.cz/vystava-patnactka

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy k patnáctému výročí otevření nové budo-
vy knihovny na Kounicově ulici. 
Více na: www.mzk.cz/vystava15-slavnostni-zahajeni

Výstavní místnost / přízemí

16. 3. 
– 

2. 4.

sobota

12. 3. 

9.00- 
17.00

100. výročí od úmrtí Marie von Ebner-Eschenbach a nové vydání 
jejího souborného díla

Výstavní místnost / přízemí
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