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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
opět jsme si pro vás připravili přehled novinek a akcí konajících 
se v tomto měsíci. Upozorňujeme také na zkrácenou otevírací 
dobu. V pondělí 30. dubna bude knihovna otevřena do 15.30 hod.
                  

Oči Brna: Adolf Loos
Oči Brna přináší výstavu a sérii přednášek věnovaných představiteli moderní 
architektury (purismu) Adolfu Loosovi (10. prosince 1870 Brno – 23. srpna 1933 
Kalksburg u Vídně).

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR do konce června zdarma
Nenašli jste dokument, který potřebujete? Pomůžeme vám ho získat prostřednic-
tvím meziknihovní výpůjční služby. Moravská zemská knihovna zprostředkuje 
výpůjčku z jiných českých i zahraničních knihoven. Od 1. března do 30. června 2018 
nabízíme možnost si ZDARMA vyzkoušet dodání knihy z jiné knihovny v ČR. Uvedený 
poplatek 50 Kč vám nebudeme u požadavků podaných od 1. března 2018 účtovat. Na 
dodání kopií článků či kapitol z knih se tato akce nevztahuje.

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



PROMÍTÁNÍ

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

Nové elektronické zdroje v MZK
Od 1. ledna 2018 získali čtenáři MZK nově přístup do rozšířených databází společnosti EBSCO a do kolekce 
knihovnických časopisů vydavatelství Emerald.

9. 4. 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: Zajímavé projekty MZK

9. 4. pondělí (18.00) Lords of Dogtown Konferenční sál / přízemí 
V 70. letech přivedla skupina mladých surfařů z nehostinné čtvrti Dogtown v kalifornském Venice k životu
nový, revoluční styl skateboardingu. Zakladatelé týmu Z-Boys, zkombinovali dechberoucí surfařské kousky se 
skateboardingem a stali se doslova přes noc obrovskou senzací a místními legendami.
Film je promítán v angličtině s anglickými titulky.

10. 4. úterý (18.00) Filmový klub: Der Staat gegen Fritz Baue Malý sál / 6. patro 
„Když opustím svou pracovnu, vstupuju na nepřátelské území,“ tak popisoval generální prokurátor Fritz Bauer 
svoji práci při odhalování nacistických zločinů. Proti němu stála tajná služba, vláda i jeho vlastní úřad. Když se 
k němu dostane zpráva o stopě, která vede k Adolfu Eichmannovi, kontaktuje raději izraelskou tajnou službu 
Mossad než německé úřady. To se považuje za vlastizradu a může to stát Fritze Bauera nejenom jeho postavení. 
Film je v němčině s českými titulky.

16. 4. pondělí (18.00) Don Quijote promítá: Hermosa Juventud Konferenční sál / přízemí 
Natalia a Carlos se jen těžko protloukají životem v současném Španělsku. Neutěšená situace jim nedovoluje
žít, jak by si přáli a přitom nemají velké ambice, protože nemají nadějné vyhlídky. V současné produkci jde
o vzácný film, jehož obrazová kvalita tkví mimo jiné ve střídání 16mm filmu a záběrů, které samotní herci
natáčeli smartphonem, mini DV kamerou a web kamerou. (Festival španělských filmů La Película).
Film ve španělském znění s  českými titulky. 

3. 4. úterý (17.00) Oči Brna: Brněnské stopy Adolfa Loose Konferenční sál / přízemí 
Přednáška PhDr. Dagmar Černouškové z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna. Osobnost a dílo jednoho
z nejslavnějších brněnských rodáků, architekta Adolfa Loose (10. prosince 1870 Brno – 23. srpna 1933 Kalksburg
u Vídně), vzrušuje již několik generací historiků umění a teoretiků architektury. 

9. a 16. 4. pondělí (17.30) Současná německy psaná próza po roce 2000  Videokonferenční místnost / 4. patro
23. 4. pondělí (17.30) Současná německy psaná próza po roce 2000 Malý sál / 6. patro
Programová řada Současná německy psaná próza po roce 2000 je pravidelná série přednášek ve spolupráci
s katedrou germanistiky FF MU určená pro studenty seminární skupiny i zájemcům o německou literaturu.
Každé pondělí večer v jarním semestru bude vyprávět znalec německy mluvící literatury o vybrané knize z fondu MZK.

5. 4. čtvrtek (18.00) Historie Divadelní fakulty JAMU Konferenční sál / přízemí
Večer uvede děkan Divadelní fakulty JAMU doc. Mgr. Petr Francán; o historii divadelních oborů, významných 
pedagozích i absolventech budou hovořit prof. MgA. František Derfler, umělecký šéf Divadla U stolu a bývalý 
umělecký šéf Mahenovy činohry, a prof. PhDr. Josef Kovalčuk, autor výstavy; v doprovodném programu vystoupí 
posluchači Divadelní fakulty JAMU.

EXKURZE



10. 4. úterý (17.30) US Foreign Policy Konferenční sál / přízemí
Prof. Schuyler Foerster přes šestadvacet let pracoval pro americké vojenské letectvo US Air Force jako speciální 
poradce pro vojenské a civilní lídry americké armády v USA i v Evropě. Po skončení vojenské služby přešel do World 
Affairs Council, která se snaží Američany vzdělávat o politice a světě kolem nich. Přednáška bude v angličtině.

11. 4. středa (19.00) Konferenční sál / přízemí
Roboti – co je nového v mobilní robotice? aneb Proč je složitější otevřít dveře, než udělat salto
Dokáže robot udělat salto? Nebo dvě? Zvládne to lépe robot malý, nebo velký? Proč by robot z filmu Pacific
Rim salto nedokázal? A co taková jednoduchá věc, jako vzít za kliku a otevřít dveře? Jak vlastně funguje 
strojové učení? Nejen o tom si povíme na přednášce věnované zajímavostem v mobilní robotice.
Přednáší doc. Ing. J. Krejsa, Ph.D.

17. 4. úterý (17.30) Friedrich Kaiser. Der vergessene Wiener Volksdichter Malý sál / 6. patro
Vídeňský divadelní básník Friedrich Kaiser (1814–1874) je dnes skoro zapomenut. Připomíná ho jen hrob na 
Ústředním hřbitově ve Vídni a po něm pojmenovaná ulice v 16. okrsku. Přitom byl vedle Johanna Nestroye jedním
z nejpopulárnějších a nejuváděnějších autorů lidových her své doby.

17. 4. úterý (17.00) Oči Brna: Müllerova vila v Praze. Příběh nejkrásnějšího díla architekta Adolfa Loose 
Konferenční sál / přízemí
Přednáška Marii Szadkowské, vedoucí Centra moderní architektury a hlavní kurátorky Architektonického 
trojúhelníku Muzea hlavního města Prahy, který sdružuje Müllerovu a Rothmayerovu vilu a Studijní centrum 
Norbertov. Müllerova vila, dílo světoznámého architekta Adolfa Loose, byla postavena v letech 1928–1930
v pražských Střešovicích. 

19. 4. čtvrtek (9.30) Průvodce publikováním ve světových odborných časopisech Konferenční sál / přízemí
Radka Křivánková ze společnosti Emerald Publishing představí praktické tipy k celému publikačnímu procesu, 
od toho, jak začít, přes efektivní plánování práce, co čekat, co hledají editoři a recenzenti, hodnocení časopisů 
i vlastní práce a korekci a revizi, až po vhodné kroky po samotném publikování. Přednáška je určena každému 
zájemci o publikování vlastní práce v odborném časopise.

19. 4. středa (19.00) Kvantové počítače Konferenční sál / přízemí
Dosud neodezněla elektronická revoluce, která nám přivedla elektroniku a výpočetní techniku do všech oblastí 
života civilizace a už klepe na dveře revoluce „spinová a kvantová“. Přednáší prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc.

24. 4. úterý (17.00) Konferenční sál / přízemí
Oči Brna: Adolf Loos, síla poselství jeho architektury a inspirace
„Ke všemu došlo již před I. světovou válkou...,“ říká přednášející akad. arch. Jan Sapák, architekt, teoretik 
architektury, publicista, vysokoškolský učitel, který vystudoval Fakultu architektury VUT u profesora Aloise 
Nového.

24. 4. úterý (17.30) Současná americká literatura Malý sál / 6. patro
Nevíte, co číst? Klíč k výběru vám poskytne dr. Richard Olehla, který představí nejvýznamnější tituly ame-
rické literatury, jež vyšly v posledních letech v českém překladu, a poskytne vám základní orientaci v záplavě 
vydávaných titulů i přehled nakladatelství, která se na vydávání děl z oblasti americké literatury specializují. 
Přednáška je v češtině.

26. 4. čtvrtek (19.00) Jsou CubeSat budoucností? Konferenční sál / přízemí
V posledním desetiletí se neuvěřitelně zvýšil počet vypuštěných tzv. cube satelitů; miniaturních satelitů, které 
mají rozměr kostky o hraně 10 cm. K čemu jsou tyto přístroje dobré? A jak moc jich bude v budoucnosti? 
Přednáší Mgr. M. Kocka.

18. 4. středa (16.00)  Stipendia pro studium v USA Konferenční sál / přízemí
InfoUSA při Moravské zemské knihovně ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou Sport & university 
vás zve na bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií na amerických univerzitách.

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

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
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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. 

3.–30. 4. 2018 Oči Brna: Adolf Loos. Světoběžník výstava / Foyer / přízemí
Výstava věnovaná představiteli moderní architektury (purismu) Adolfu Loosovi (10. prosince 1870 Brno – 
23. srpna 1933 Kalksburg u Vídně).
 
9. 4. – 26. 5. Vladimír List výstava / Foyer / 2. patro
Výstava připomíná život a dílo významného inženýra elektrotechniky a vysokoškolského pedagoga, který se 
zasloužil o vznik elektrifikační soustavy a technické normalizace v naší zemi.

21. 2. – 30. 4. 2018 Brněnské řeky Svratka a Svitava – krajinářské studie nábřeží výstava / Foyer / 6. patro
Výstava představuje studentské práce Ateliéru navrhování Ústavu zahradní a krajinářské architektury
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

8. 3. – 28. 4. 2018 70 let JAMU výstava / Galerie MZK / přízemí
Dernisáž  25. 4. středa / 18.00 / Konferenční sál / přízemí 
Brněnská Janáčkova akademie múzických umění v loňském roce oslavila 70 let své existence. K tomuto
významnému jubileu si tato škola nadělila také výstavu, která se z prostor Divadla na Orlí přesunula do
Moravské zemské knihovny. Návštěvníci knihovny budou mít jedinečnou příležitost si výstavu prohlédnout
v Galerii MZK. Výstavu zahájí rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý a prorektor JAMU prof. PhDr. Josef Kovalčuk.
V doprovodném kulturním programu vystoupí studenti Divadelní fakulty JAMU.

3. 4. úterý (16.30) Reading Group: David Lodge / Thinks… Videokonferenční místnost / 4. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury.


