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V Á Ž E N Í Č T E N Á Ř I A P Ř Í Z N I V C I K N I H O V N Y,
v říjnu se vracíme k naší běžné otevírací době. Těšíme se na vás každý
všední den od 8.30 do 22.00 a v sobotu od 9.00 do 17.00. Dále jsme si pro
vás opět přichystali několik novinek a bohatou nabídku kulturních akcí.
Vaše Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz
facebook.com/mzk.cz
Oči Brna: Jiří Kratochvil
Říjnové dny budou v cyklu Oči Brna věnovány osobnosti a dílu prozaika, esejisty a dramatika
Jiřího Kratochvila.
EOD 100 let ČSR
Moravská zemská knihovna slaví 100. výročí vzniku ČSR. Při této příležitosti nabízíme
od 1. 10. do 11. 11. 2018 zájemcům pozoruhodný dárek: digitalizaci dokumentu z fondu MZK
za výhodných podmínek!
Výpůjčky z jiných knihoven v ČR 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 konce roku 2018 nabízíme možnost si ZDARMA vyzkoušet dodání knihy z jiné knihovny
v ČR.
Tichá linka
Zapojili jsme se do projektu Tichá linka, který usnadňuje komunikaci mezi neslyšícími a veřejnými institucemi. Na Informacích v přízemí knihovny je k dispozici tablet s aplikací, která
slouží neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým osobám ke komunikaci se slyšícími formou
online přepisu českého jazyka nebo online tlumočení českého znakového jazyka.

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.
ProQuest Ebook Central
Až do konce roku 2018 si registrovaní čtenáři MZK mohou opět vybírat z kolekce elektronický knih, která zpřístupňuje
tisíce (772 tisíc!) titulů z produkce světových prestižních nakladatelství. E-knihy vám půjčíme na požádání na 14 dnů.
České literární centrum
Dne 16. října 2018 představí v Britské knihovně Tomáš Kučerovský a Toy Box za podpory Českého literárního centra (sekce Moravské zemské knihovny) knihu We Are Still at War. Čeští a slovenští tvůrci komiksu zpracovali celkem 13 vzpomínek lidí, kteří bojovali s totalitní mocí, zaznamenaných v rámci projektu Paměť národa.
AHOJ LIPSKO – Český rok kultury začíná!
Česká literární scéna bude už brzy v centru pozornosti: 11. 10. bude zahájen Český rok kultury (nejen) v Lipsku, jehož vrcholem je hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu konaném v březnu 2019. Cílem projektu je zintenzivnit
česko-německé kulturní vztahy.
Přístup do genealogické databáze MyHeritage
Vytváříte rodokmen a chcete najít chybějící rodinná data nebo zjistit více o svých příbuzných a předcích? Pak nahlédněte
do nové genealogické databáze MyHeritage Library Edition. Do konce roku 2018 máte výjimečnou možnost vyhledávat
v rozsáhlé knihovně historických záznamů.

PROMÍTÁNÍ
1. 10. pondělí (18.00) Filmový pondělek: J. I. Gabbe - A More or Less Perfect Union Konferenční sál / přízemí
Promítání celovečerního filmu, který zkoumá stav společnosti ve Spojených státech. Film se zamýšlí nad původní myšlenkou Otců zakladatelů, kteří v Ústavě USA vyjádřili cíl vytvořit „dokonalejší jednotu“ a nad tím, co USA sjednocuje
a rozděluje. Autoři filmu se snaží překlenout obraz USA prezentovaný v médiích, který prezentuje USA jako silně polarizovanou společnost. Režisér filmu Jim Gabbe film osobně uvede. Po filmu bude následovat diskuze. Film v angličtině,
s českými titulky.
8. 10. pondělí (18.00) Filmový klub: Deine Schönheit ist nichts wert Konferenční sál / přízemí
Dvanáctiletý Veysel, napůl Kurd, napůl Turek je nový v cizí zemi. Neumí německy, což mu ve škole dělá problémy a ani
doma to není lepší. Když dostane za úkol přednést ve škole báseň v němčině, poprosí svého souseda, tureckého frajera
Cema o pomoc. Má mu pomoci přeložit tureckou báseň „Tvá krása za nic nestojí“. Film v němčině s českými titulky.
S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně
je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.

3. 10. středa (17.00) Zdroje bezplatných e-knih Počítačová učebna / 6. patro
Na školení si projdeme weby, na nichž si můžete číst nebo stahovat zdarma knihy. Budeme věnovat pozornost zejména
zdrojům zaměřeným na odborné publikace, nicméně se také podíváme na weby s krásnou literaturou.
10. 10. středa (17.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.
18. 10. čtvrtek (17.00) Kde a jak hledat odbornou literaturu? Počítačová učebna / 6. patro
Pomocí praktických ukázek zde poznáte bezplatné zdroje, v nichž lze hledat odborné články a publikace.
25. 10. čtvrtek (17.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro
Získáte zde cenné rady k problematice citování a citací v odborných pracích podle ČSN ISO 690.

4., 11., 18. a 25. 10. čtvrtek (16.00) Senioři a bezpečnost Videokonferenční místnost / 4. patro
Projekt Senioři a bezpečnost volně navazuje na Senior akademii a rozšiřuje znalosti seniorů v oblasti prevence kriminality, osobní bezpečnosti a ochrany majetku. Připraveny jsou odborné přednášky vedené zkušenými policisty, hasiči,
finančními specialisty a počítačovými experty.
15., 22. a 29. 10. pondělí (14.30) Senioři píší Wikipedii Počítačová učebna / 6. patro
Na editačních kurzech vás naučíme, jak upravovat, doplňovat i tvořit nová encyklopedická hesla.
29. 10. pondělí (17.00) Klub Wikipedie Počítačová učebna / 6. patro
Setkání jsou určena těm, kteří si už editování Wikipedie někdy vyzkoušeli a chtějí v něm pokračovat.

3. 10. středa (18.00) Autorské čtení Reinera Stacha: Kafka 2. Roky rozhodování (druhý díl trilogie o životě a díle Franze
Kafky) Konferenční sál / přízemí
Třídílná biografie Reinera Stacha o životě a díle jednoho z největších autorů světové literatury pražského německy píšícího spisovatele Franze Kafky (1883–1924) je rozsahem i významem monumentální, výjimečná a zcela ojedinělá. Její druhý
svazek zachycuje roky 1910–1915, v nichž se mladý, nespoutaný a ovlivnitelný Kafka proměňuje v zodpovědného úředníka
a zároveň mistra precizních nočních můr a „kafkovského“ humoru. Český překlad Michaela Půčka vychází v nakladatelství
ARGO s podporou Goethe-Institutu a Česko-německého fondu budoucnosti. Knihu „Kafka – rané roky“ představí její autor
Reiner Stach. Večerem budou provázet Berthold Franke a Tomáš Kubíček.
11. 10. čtvrtek (18.00) Večery Sdružení Q: Autorské čtení Milana Uhdeho Konferenční sál / přízemí
Autorské čtení z nové, dosud nepublikované divadelní hry brněnského spisovatele, dramatika ale i významného politika Milana Uhdeho (1936). Hru na jaře příštího roku uvede Divadlo Husa na provázku, jehož divadelní soubor je rovněž kolektivním
členem Sdružení Q.
17. 10. středa (18.00) Večery Sdružení Q: Autorské čtení Michala Žáka Konferenční sál / přízemí
Básník a spisovatel Michal Žák (1943) dlouhá léta působil jako středoškolský profesor češtiny a ruštiny. Od roku 1990 je
redaktorem periodik, jeho jméno je spojeno např. s tituly Moravské noviny, Haló Brno, Brněnský metropolitan, nyní hlavně
s webovými novinami BrnoŽurnál. Vydal čtyři básnické sbírky, knihu o pobytu britské královny Alžběty II. v Brně (s fotografiemi Heleny Kupčíkové) a výbor ze své publicistiky Trochu jinak – o Brně.
24. 10. středa (18.00) Večery Sdružení Q: Tomáš Mazáč, vzpomínkový večer Malý sál / 6. patro
V loňském roce zesnulý básník a publicista Tomáš Mazáč (1962–2017) byl umělcem úzce spjatým s městem Brnem. Na jeho
osobnost zavzpomínají a z jeho díla přečtou jeho souputníci. Zazní i rozhlasové pásmo z jeho poezie a rovněž verše básníka
Zdeňka Volfa z jeho poslední sbírky, která je připsána právě Tomáši Mazáčovi.
25. 10. čtvrtek (17.00) Autorské čtení z Kaligrafické knihy Nikoly Klanicové Videokonferenční místnost /
4. patro
Mgr. Nikola Klanicová, Ph.D., (1973) je česká kaligrafka a spisovatelka. Tématem jejího studia byly vzory a pravidelné struktury vznikající spontánně v přírodě. Za jednu z takových struktur považuje i ruční písmo: uvažuje o rukopisu jako o jedinečném vzoru, jímž se člověk projevuje v časoprostoru. Západní kaligrafii se věnuje profesionálně od roku 2001.
27. 10. sobota (15.00) KOŘENY/KORENE Konferenční sál / přízemí
Slavnostní uvedení sborníku česko-slovenské poezie KOŘENY / KORENE, který je připravován jako vzájemná literární připomínka stoletého výročí vzniku Československé republiky. Ve sborníku jsou vyváženě zastoupení současní čeští i slovenští
autoři. Vzniká jako důkaz nepopiratelné blízkosti a stejně nepopiratelné odlišnosti obou poetik, obou jazyků i obou národů.
Ve Sborníku je zastoupeno 42 autorů (21 českých a 21 slovenských).
29. 10. pondělí (18.00) Večery Sdružení Q: Sylvie Richterová a vzpomínka na Jana Skácela
Konferenční sál / přízemí
Kromě ukázek ze své literární tvorby přečte spisovatelka, překladatelka a bohemistka Sylvie Richterová svou esej věnovanou
básníku Janu Skácelovi (1922–1989).

18. 10. čtvrtek (19.00) Gravitační čočky aneb kam oko Hubbla nedohlédne Konferenční sál / přízemí
Gravitační čočky se v posledních desetiletích stávají rutinním nástrojem astronomů. Umožňují nejen zobrazovat vzdálené
hvězdy a galaxie, ale i objevovat exoplanety, mapovat temnou hmotu a monitorovat expanzi vesmíru. Vydejme se za největšími přirozenými dalekohledy ve vesmíru, jejichž mimořádné schopnosti se teprve učíme využívat. Po přednášce beseda
a autogramiáda. Přednáší prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
22. 10. pondělí (17.00) Střípky z Číny Konferenční sál / přízemí
Přednáška Simony Safiry Šimkové,která v Číně opakovaně strávila několik měsíců poznáváním místní kultury i tradičního
čínského cvičení qi gong. Od 19.00 naváže na přednášku Střípky z Číny ukázková hodina qi gong, kterou jsme nazvali Kam
všude mne zavedl qi gong.

23. 10. úterý (17.00) Oči Brna: Románový cyklus Jiřího Kratochvila Konferenční sál / přízemí
Přednáška spisovatelky Blanky Kostřicové.
25. 10. čtvrtek (18.30) Večery Sdružení Q: Antonín Bajaja a vzpomínka na Františka Listopada
Konferenční sál / přízemí
Večer ve společnosti moravského spisovatele, publicisty, vysokoškolského pedagoga, rozhlasového redaktora (mj. rádia
Svobodná Evropa) Antonína Bajaji (1942). Autor je držitelem ocenění Magnesia Litera z roku 2004 za knihu Zvlčení a Státní ceny za literaturu z roku 2010 za román Na krásné modré Dřevnici. Část večera bude věnována vzpomínce na Františka Listopada (1921–2017), exilového básníka, s nímž se Antonín Bajaja přátelil a s nímž i přes značnou geografickou
vzdálenost udržoval kontakt.
30. 10. úterý (18.00) Skandinávský dům: Severský literární salón s Jussim Valtonenem
Videokonferenční místnost / 4. patro
V pořadí druhá literární beseda v rámci festivalu Dny Severu v Brně se ponese v duchu prozkoumávání a boření tabu
v současné finské literatuře. Pozvání přijal Jussi Valtonen, jeden z nejvýznamnějších finských spisovatelů současnosti,
držitel prestižní literární ceny Finlandia za psychologický román Oni nevědí, co činí. Spolu s autorem bude diskutovat
jeho překladatel do češtiny Michal Švec, jehož prostřednictvím se dozvíme více o „zakázaných“ tématech ve finské literatuře a snad i odpověď na otázku, zda má překlad z finštiny nějaká svá vlastní tabu.

8. 10. pondělí (17.00) Co se z lesa ozývá? Videokonferenční místnost / 4. patro
Beseda o tom, jak si užít procházku lesem a také o tom, že i „malá“ ochrana přírody může mít velký význam. O ochraně
přírody a vztahu mezi přírodou a člověkem si budeme povídat s Alešem Strakou.
24. 10. středa (18.30) Skandinávský dům: Tabu v dětské literatuře: Pernilla Stalfelt a Petra Soukupová
Videokonferenční sál / 4. patro
Proč není dobré dětem říkat, že smrt je dlouhý spánek? V rámci festivalu Dny Severu se v Praze i v Brně uskuteční beseda se dvěma spisovatelkami, jejichž tvorba propojuje svérázným způsobem svět dětí a dospělých, švédskou autorkou
Pernillou Stalfelt a její českou kolegyní Petrou Soukupovou.

9. 7. – 5. 10. Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku /
výstava / Galerie MZK / přízemí
Poslední možnost navštívit unikátní výstavu Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku.
11. 9. – 31. 10. Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša / výstava / Foyer MZK / 4. patro
Výstava nabízí vhled do života a díla Jiřího Gruši, disidenta, bojovníka proti cenzuře a diktatuře, básníka a prozaika tvořícího v českém a německém jazyce, překladatele, diplomata a prostředníka národní a kulturní vzájemnosti. Autory výstavy
jsou Eleonora Jeřábková a Demeter Malaťák.
1. 10. – 15. 12. Erich Roučka v patentech / výstava / Studovna přírodních a technických věd / 7. patro
V letošním roce si připomínáme 130. výročí narození českého vynálezce a podnikatele Ericha Roučky, zakladatele první
továrny na výrobu měřicích přístrojů v Rakousko-Uhersku (později Metra Blansko) a závodu na výrobu parních kotlů v Brně-Slatině). E. Roučka se zabýval také životosprávou a léčbou rakoviny. Podal několik stovek patentových přihlášek v naší
zemi i v zahraničí. Na výstavě si můžete prolistovat patentové dokumenty E. Roučky a seznámit se s jeho životem a dílem.
1.–31. 10. Výstava Kaligrafická kniha: ze srdce i z mozku / výstava / Café Gaviota / přízemí
Výstava představuje kolekci kaligrafických prací, souvisejících s literární tvorbou autorky. Kniha jako objekt se stává
jednak podobenstvím samotného procesu ručního psaní, jež zhmotňuje myšlenky a přetahuje je z neuchopitelného do fyzického světa.
3.–31. 10. Oči Brna: Jiří Kratochvil. Setkání v imaginaci / výstava / Foyer MZK / přízemí
Výstava přiblíží osobnost a dílo brněnského spisovatele Jiřího Kratochvila.

2. 10. – 15. 11. Půl století se Sdružením Q 1968–2018 / Foyer / 2. patro
Seriál literárně-hudebních večerů věnovaných Sdružení Q je rámován výstavou připomínající historii sdružení, jeho
nejvýznamnější členy a padesátileté výročí jeho založení. Zahájení a ukončení výstavy (panely ve vestibulu), tedy první
a poslední večer seriálu, budou pojaty jako společenské setkání členů a přátel sdružení. Zvána je ale i široká veřejnost.
15. 10. – 30. 11. Knihovna Lidových novin / Galerie MZK / přízemí
Edice Knihovna Lidových novin přinášela formou sešitů vydávaných na pokračování původní českou prózu. Od vydání
prvního svazku na podzim roku 1936 ovlivnila a inspirovala tato edice četnou divadelní, rozhlasovou i filmovou tvorbu
a s mnohými díly se díky opakovanému vydávání setkáváme dodnes.
31. 10. – 1. 11. (9.30–17.30) Neprodejní výstavka odborné zahraniční literatury / Týmová studovna / 1. patro
Výstavka představuje novou produkci významných zahraničních vydavatelství (Oxford University Press, Cambridge
University Press, Taylor & Francis, Wiley, Brill, de Gruyter, Springer, Pearson a dalších). Zastoupeny jsou humanitní,
společenskovědní i přírodovědné obory. Návštěvníci mají možnost navrhnout konkrétní knihu k nákupu do fondu MZK.
Výstavka se koná ve spolupráci se Slovart GTG.

VERNISÁŽ A
úterý 2. 10. (18.00) Půl století se Sdružením Q 1968-2018 / Konferenční sál / přízemí
Vernisáž výstavy připomínající historii Sdružení Q, jeho nejvýznamnější členy a padesátileté výročí jeho založení. Setkání
členů a přátel Sdružení Q.
středa 10. 10. (17.00) Vernisáž expozice Tomáše Hlavenky / Foyer MZK / 3. patro
V Moravské zemské knihovně se představuje první umělecká instalace z projektu dočasných realizací vytvořených přímo
pro konkrétní prostor knihovny.

EXKURZE
pondělí 8. 10. (17.00 ) Exkurze pro veřejnost v MZK: Prvotisky v MZK / Malý sál / 6. patro
Přijměte pozvání na prohlídku druhé největší knihovny v České republice, jedné z architektonicky nejzdařilejších veřejných staveb pro knihovnu u nás, oceněné titulem Stavba roku.
Téma exkurze: Prvotisky v MZK. Před 10 lety byl v Brně objeven exemplář nejstaršího brněnského prvotisku ze 7. října
1486 s názvem Agenda Olomucensis. Spolu s dalšími prvotisky je tento uložen ve fondech MZK, s dostupností on-line.
pondělí 22. 10. (16.00) Veřejná exkurze pro neslyšící (projekt Tichá linka) / Malý sál / 6. patro
V rámci projektu Tichá linka představíme fondy a služby Moravské zemské knihovny osobám se sluchovým postižením
a provedeme je po prostorách knihovny.

AKCE KOMUNITY
8., 17., 24. a 29. 10. (9.00) Tančíme v MZK! s Caroline / Konferenční sál / přízemí
Objevujeme přirozený pohyb a plynulost v tanci. Dbáme také na posílení středu těla. Tanec je pro mě energie teď a tady,
cítění těla v rytmu hudby a různá hloubka emocí, které plynou, když se jim odevzdáme. Lekce jsou vhodné pro všechny
bez rozdílu věku. Předchozí taneční zkušenosti nejsou nutné.

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.

