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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
opět jsme si pro vás připravili přehled novinek a akcí konajících 
se v tomto měsíci. Zároveň upozorňujeme na letní provoz knihov-
ny. V posledním červnovém týdnu, tj. 26.-29. 6., bude otevřeno 
pouze 8.30 do 19.00. Poslední sobota v plném provozu knihovny 
bude 23. 6. 2018.

Slunné dny přeje
Moravská zemská knihovna

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

Letní provoz knihovny
Poslední červnový týden (tj. 25.–29. 6. 2018) bude knihovna otevřena:

pondělí–pátek...........................8.30–19.00
Poslední sobota v plném provozu knihovny bude 23. 6. 2018

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

pondělí, středa, pátek...............8.30–15.30
úterý, čtvrtek.............................10.00–18.00
sobota........................................zavřeno
Úplně uzavřena bude knihovna v obdobích 5.–7. 7. a  23. 7. – 10. 8. 2018



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

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.

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, nedo-
slýchavým a ohluchlým osobám ke komunikaci se slyšícími formou online přepisu českého jazyka nebo online 
tlumočení českého znakového jazyka.

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.

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR do konce června 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 30. června 2018 nabízíme možnost si ZDARMA vyzkoušet dodání knihy z jiné knihovny v ČR. Uvedený popla-
tek 50 Kč vám nebudeme u požadavků podaných od 1. března 2018 účtovat. Na dodání kopií článků či kapitol
z knih se tato akce nevztahuje.

7. 6. čtvrtek (17.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

6. 6. středa (19.00) Od holografie k personalizované léčbě nádorů Konferenční sál / přízemí
Přednáška prof. RNDr. Radima Chmelíka, Ph.D.

26. 6. úterý (16.30) Známá neznámá Františka Stránecká. Obrázky ze života Konferenční sál / přízemí
Mgr. Ivana Vaňková vystavěla svoji přednášku jako virtuální listování knihou života a díla Františky Stránecké. 
Nabízí „čtení“ z kapitol: Rodiče, Domovy, Rodina, Vlastenci, Smrt, Sláva, Obdiv!?, Odcházení, Pohádky, Povídky
a Národopis. Povídání doprovodí prezentace několika historických i současných fotografií.

27. 6. středa (17.00) Františka Stránecká v korespondenci Konferenční sál / přízemí
S autorkou výstavy Ing. Mgr. Romanou Macháčkovou nahlédneme do korespondence nejen se známými 
osobnostmi, k nimž se řadili např. Svatopluk Čech nebo Eliška Krásnohorská. 

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



8. 6. pátek (10.30-18.00) Den s Moravskou zemskou knihovnou na festivalu RE:PUBLIKA
Pavilon Morava / Brněnské výstaviště
Zástupci některých oddělení si pro návštěvníky festivalu RE:PUBLIKA připravili bohatý program s názvem 
Knihovna digitálního věku, v němž představí vybrané činnosti moderní knihovny a ukážou vám cestu k bohatým 
a kvalitním informačním zdrojům. A chcete navštívit naši expozici s dětmi? Přijďte! Po celý den pro ně budou 
připraveny zábavné pracovní listy a zasloužené odměny.

8. 6. pátek (10.30-11.15) Knihovna digitálního věku – Portál Knihovny.cz
Pavilon Morava / Brněnské výstaviště
Portál Knihovny.cz nabízí možnost vyhledat nejen knihy, časopisy a další zdroje, které jsou k dispozici v českých 
knihovnách, ale také zprostředkovává přístup nebo informace o existenci množství zahraničních zdrojů.

8. 6. pátek (11.25-12.10) Knihovna digitálního věku – Zahraničí v knihovně
Pavilon Morava / Brněnské výstaviště
Od listopadu 1991, kdy se dá mluvit o zárodku nynějšího fondu, až po červenec 2016, kdy byla slavnostně 
otevřena Španělská knihovna, ušly Zahraniční knihovny hodný kus cesty. Fond si vytvořil a nadále tvoří vlastní 
publikum. 

8. 6. pátek (12.15-13.00) Knihovna digitálního věku – Digitální knihovna MZK 
Pavilon Morava / Brněnské výstaviště
Seznámení s fungováním Digitální knihovny MZK a s možnostmi, které čtenářům nabízí. V Digitální knihovně 
MZK lze najít desítky tisíc zdigitalizovaných knih, časopisů, novin i dalších dokumentů. 

8. 6. pátek (13.30-14.15) Knihovna digitálního věku – Web staremapy.cz
Pavilon Morava / Brněnské výstaviště
I staré mapy mohou ve světě digitálních technologií znovu ožít. Potřebují k tomu ale vaši pomoc. Přijďte se se-
známit s webem staremapy.cz a umožněte  sobě i ostatním čtenářkám a čtenářům Moravské zemské knihovny 
snadno prohlížet svět zachycený na mapách minulých století.

8. 6. pátek (15.30-18.00) Nejen o knihovnách s… Pavilon Morava / Brněnské výstaviště
V odpoledním bloku pak moderátorka Olga Jeřábková zprostředkuje rozhovory s výraznými osobnostmi kul-
turního života. Těšit se můžete na spisovatelku a scenáristku Kateřinu Tučkovou (16.30) nebo
na Tomáše Přibyla (15.30), autora literatury faktu a odborníka v oblasti informačních technologií. 

9. 5. - 30. 6. Lumír Seifert: Pro vodu výstava / Galerie MZK / přízemí
Výstava přináší cyklus figurativních olejomaleb na plátně s tématem vody a dění okolo ní. Koupání jako 
programové trávení času ve jménu pohody. „Jak málo si uvědomujeme, že voda a to, že nám padá z nebe,
je privilegium místa, kde jsme se narodili,“ říká malíř Lumír Seifert.

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.

7. 6. čtvrtek Kreslíme s radostí II vernisáž / Konferenční sál / přízemí
Vernisáž výstavy kreseb studentů výtvarného kurzu vedeného výtvarnicí Libuší Šuleřovou. Hudební doprovod: 
Veronica. Doprovodný program: Umělecké terapie pod vedením Ivany Noemi Švábkové.

28. 6. čtvrtek Lumír Seifert: Pro vodu dernisáž / Galerie MZK / přízemí 
S cyklem figurativních olejomaleb na plátně s tématem vody a dění okolo ní se slavnostně rozloučíme
za přítomnosti autora – Lumíra Seiferta. Brněnský malíř nabídne návštěvníkům také poslední komentovanou 
prohlídku touto výstavou.

14. 5. pondělí (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Seznámení s knihovnou a jejími službami, prohlídka studoven i běžně nepřístupných prostor.
Téma exkurze: Aleph nebo VuFind – jak hledat a najít.
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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. 

pondělí 11. 6. (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Cílem exkurzí je netradiční seznámení s druhou největší knihovnou, jejími službami a zázemím pro odborné činnosti. 
Téma exkurze: Zajímavosti z historie MZK, Univerzitní knihovna v proměnách času.

úterý 12. 6. (17.00) Veřejná exkurze pro neslyšící (projekt Tichá linka) Konferenční sál / přízemí
V rámci projektu Tichá linka představíme služby Moravské zemské knihovny osobám se sluchovým postižením
a provedeme je po prostorách knihovny.

4. 6. pondělí (18.30) Filmový pondělek: Good Night and Good Luck Konferenční sál / přízemí 
V kulisách televizního studia 50. let v USA se odehrává boj reportéra stanice CBS Edwarda R. Murrowa a senátora 
Josepha McCarthyho, jenž rozpoutal nelítostný „hon na čarodějnice“ ve jménu boje proti komunismu.
Film v anglickém znění s anglickými titulky.

PROMÍTÁNÍ


