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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,

také o prázdninách jsme zde pro vás. Věnujte prosím pozornost 
letní otevírací době a uzavření knihovny (23. 7. – 11. 8.), které je 
nezbytné zejména z důvodu revize příručních fondů studoven a 
volného výběru.

Přejeme vám hezké léto plné nevšedních zážitků (s knihou i bez)!
Moravská zemská knihovna

www.mzk.cz
facebook.com/mzk.cz

Letní provoz knihovny

o letních prázdinách (tj. 30. 6. – 22. 7. a 13. 8. – 2. 9. 2018) bude platit tato otevírací 
doba:

pondělí, střed, pátek...........................8.30–15.30
úterý, čtvrtek.......................................10.00–18.00
sobota..................................................zavřeno

Úplně uzavřena bude knihovna v obdobích 23. 7. – 10. 8. 2018.
K vracení knih je vám kdykoliv k dispozici BIBLIOBOX, který je umístěný před 
hlavním vchodem do knihovny.



Oči Brna: Františka Stránecká. Morava pohádková, Morava lidová
Výstava věnovaná moravské spisovatelce, sběratelce pohádek a lidových tradic Františce Stránecké.

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR do konce srpna zdarma
Nenašli jste dokument, který potřebujete? Pomůžeme vám ho získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční 
služby. Moravská zemská knihovna zprostředkuje výpůjčku z jiných českých i zahraničních knihoven.
Do 31. srpna 2018 prodlužujeme možnost si ZDARMA vyzkoušet dodání knihy z jiné knihovny v ČR. Uvedený 
poplatek 50 Kč vám nebudeme účtovat. Na dodání kopií článků či kapitol z knih se tato akce nevztahuje.

Připravené výpujčky na půjčovně
Knihy objednané ze skladu k absenčnímu vypůjčení si vyzvednete na půjčovně v přízemí. Knihu najdete v regálu 
podle posledního dvojčíslí na vaší průkazce s kombinací vašeho křestního jména a prvního písmene z příjmení.

Pablikado v Moravské zemské knihovně
Registrovaní uživatelé knihovny mohou do konce září 2018 využít plný přístup Pablikada k odbornému obsahu
v češtině na počítači nebo na tabletu.

Normy a patenty
V případě zájmu o normy (včetně přístupu do databáze ČSN online) a patenty se aktuálně prosím obracejte
na službu ve Studovně přírodních a technických věd v 6. patře.



Tichá linka
Zapojili jsme se do projektu Tichá linka, který usnadňuje komunikaci mezi neslyšícími a veřejnými 
institucemi. Od 1. června je na Informacích v přízemí knihovny k dispozici tablet s aplikací, která slouží 
neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým osobám ke komunikaci se slyšícími formou online přepisu čes-
kého jazyka nebo online tlumočení českého znakového jazyka.

27. 8. pondělí (9.00) Kde a jak hledat odbornou literaturu? Počítačová učebna / 6. patro
Na školení získáte pomocí jenoduchých praktických ukázek přehled o základních databázích, ve kterých lze 
hledat informace o knihách a článcích odborného charakteru. Budou představeny tematicky univerzální elek-
tronické informační zdroje, jež jsou bezplatně přístupné na Internetu. Školení je určeno všem zájemcům 
o odbornou literaturu.

29. 8. středa (9.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro
Dozvíte se zde, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

24. 7. úterý (10.30) Jóga Björnsenův sad
Přijďte si zacvičit na půlhodinku jógy, tentokrát do parku vedle Moravské zemské knihovny. Zájemci se sejdou 
před budovou knihovny.

14. 8. a 28. 8. úterý (10.30) Jóga v 7. patře Foyer / 7. patro
Přijďte si zacvičit na půlhodinku jógy v 7. patře v Moravké zemské knihovně.

JÓGA V KNIHOVNĚ

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně
je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.



Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87
BRNO

www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Přehled akcí MZK naleznete také na:
www.mzk.cz/kalendarakci.

Podrobnější informace o každé
akci zde uvedené naleznete vždy

minimálně 14 dní před jejím
konáním na webu knihovny.

VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ
(pokud není uvedeno jinak).

Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte tak místo
pro další čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná,

takže jsou vaše věci v bezpečí.
Klíče od šatních skřínek si vyzvednete

v šatně, kde vám budou načteny
na čtenářský průkaz. 

8. 6. - 31. 8. Oči Brna: Františka Stránecká. Morava pohádková, Morava lidová výstava / Foyer/ přízemí
Výstava věnována spisovatelce a sběratelce moravských pohádek a folkloru Františce Stránecké.

9. 7. - 5. 10. Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku
výstava / Galerie MZK / přízemí
Moravská zemská knihovna vydala publikaci autorů Jaromíra Kubíčka a Radky Chlupové s názvem Zvláštní 
vydání. Zároveň připravila doprovodnou výstavu, na níž jsou ukázky žurnalistiky srpna 1968 k vidění.

18. 7. - 29. 9. Několik ukrajinských slov o válce výstava / Foyer MZK / 2. patro
Výstava přinášející reflexi ukrajinských básníků a spisovatelů na válečné události v jejich zemi. Autorkou textů 
je ukrajinská bohemistka a překladatelka Iryna Zabiiaka.


