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Používej MoZeK!
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
fake news, postpravdy a alternatívní fakta...
Jistě s nimi máte také svoji zkušenost. Hlavním úkolem mediálního
vzdělávání je posilnění kritického myšlení u každého z nás. Moravská
zemská knihovna si pro vás připravila cyklus přednášek a workshopů,
kde si budete moci vyzkoušet nejen to, jak správné a nesprávné informace rozlišovat. Úvodní přednášku přinášíme již tento měsíc.
Jednotlivé akce budou probíhat pod taktovkou významných osobností
z oborů mediálního vzdělávání a kritického myšlení až do května
příštího roku. Přidáte se? Těšíme se na Vás!
Vaše MZK
OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ		
SO		

8.30–22.00 Rádi bychom vás upozornili, že v sobotu
9.00–17.00 17. listopadu (státní svátek) bude
knihovna zavřená.

NOVINKY Z KNIHOVNY

OČI BRNA
Kurt Gödel. Boží důkaz
Oči Brna v podzimních dnech zavedou své příznivce do světa logiky, matematiky,
fyziky a filozofie v portrétu Kurta Gödela.
ÚT 6. 11. Gödelův přínos fyzice | 19.00 | Konferenční sál | přízemí
Přednáška předsedy Společnosti Kurta Gödela v Brně, fyzika prof. RNDr. Jana
Novotného, CSc., který se dlouhodobě zabývá Gödelovým myslitelským odkazem
na poli fyziky a je uznávanou kapacitou i v zahraničí
ČT 22. 11. Mýtus nekonečno | 19.00 | Malý sál | 6. patro
Kolik existuje různých množin přirozených čísel? Tato otázka mohla vzniknout
teprve poté, co byl pojem počet rozšířen na nekonečné množiny. Kurt Gödel
v eseji Co je Cantorův problém kontinua. Beseda nad právě vydanou knihou Petra Zamarovského. Autora představí a besedu s ním moderuje prof. Jan Novotný.
ÚT 27. 11. Spory o filozofický odkaz Gödelových vět | 17.00 |
Konferenční sál | přízemí
Přednáška RNDr. Blaženy Švandové, PhD., tajemnice Společnosti Kurta Gödela
v Brně a překladatelky Gödelových článků do češtiny. Věty o neúplnosti v kontextu doby jejich vzniku a neobvyklý styl připomínající programovací jazyk, jakým je
napsána hlavní část slavného Gödelova článku z roku 1931.

GALERIE
15. 10. – 30. 11. Knihovna Lidových novin
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.
Galerii MZK naleznete v přízemí Moravské zemské knihovny.

NOVINKY Z KNIHOVNY
SLUŽBY
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.
www.mzk.cz/mvs
EOD 100 let ČSR
Slavíme 100. výročí vzniku ČSR a také 100 let od ukončení 1. světové války. Při
této příležitosti nabízíme zájemcům pozoruhodný dárek: digitalizaci dokumentu
z fondu MZK za výhodných podmínek!
A to do 11. 11. 2018
Tichá linka
Nadále pokračuje spolupráce s projektem Tichá linka, který usnadňuje komunikaci mezi neslyšícími a veřejnými institucemi. Na Informacích v přízemí knihovny je k dispozici tablet s aplikací, která slouží neslyšícím osobám ke komunikaci.
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.
AHOJ Brno!
Roman Israel je třetím německým rezidentem, který stráví celý listopad v
moravské metropoli v rámci projektu Český rok kultury v Lipsku. Podobnou
zkušenost měla již v srpnu Luise Boege, v září Bettina Hartz a v říjnu Bernhard
Setzwein. Někteří autoři si své zážitky a postřehy z Brna zaznamenávali do
blogu: Bettina Hartz (www.bettina-hartz.de) a Bernhard Setzwein
(www.bernhardsetzwein.de). Naopak krásy Lipska bude v měsíci listopadu
objevovat česká autorka Kateřina Tučková.

AKCE
PROMÍTÁNÍ
SO 3. 11. Kino v knihovně I | 16.00 | Konferenční sál | přízemí
Kino v knihovně I - nekomerční promítání vybraných filmů, které byly natočeny
podle literární předlohy vydané v knižní edici Knihovna Lidových novin. Uvedeme: „Slasti Otce vlasti“ (16.00–17.40), „Alena“ (18.00–19.30) a „U kamenného
stolu“ (20.00–21.35).
PO 5. 11. Filmový pondělek: Halloween (1978) | 18.00 |
Konferenční sál | přízemí
Skvělý sedmdesátkový horor, první a nejlepší z franšízy Halloweenů.
Film v angličtině s anglickými titulky.
ÚT 13. 11. Filmový klub: Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl
Schmidt (2017) | 18.00 | Malý sál | 6. patro
Skupina přátel se rozhodne vydat na šňůru po klubech a diskotékách, aby přinesla techno i do nejzazších koutů znovusjednocené republiky.
Film v němčině s českými titulky.
PO 19. 11. Archa světel a stínů (2018) | 18.00 | Konferenční sál | přízemí
Celovečerní distribuční debut režiséra Jana Svatoše, jemuž předcházelo 10 let
příprav a pátrání v archivech. Film v češtině.
SO 24. 11. Kino v knihovně II | 16.00 | Konferenční sál | přízemí
Kino v knihovně II - nekomerční promítání vybraných filmů, které byly natočeny
podle literární předlohy vydané v knižní edici Knihovna Lidových novin. Uvedeme: „Předtucha“ (16.30–17.30) a čtyřdílný televizní seriál Saturnin (18.00–19.20
a 19.40–21.00).

DEBATA
ÚT 13. 11. Proč jsou Havlovy hry stále aktuální? | 17.00 |
Konferenční sál | přízemí
Debata polské teatroložky, Elzbiety Zimne, rezidentky Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny, a Milana Uhdeho, spisovatele, dramatika,
scenáristy a politika. Oba divadelníci budou diskutovat o hrách Václava Havla a
jejich aktuálnosti v dnešní době.

AKCE
ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE
S ohledem na omezený počet míst v pc učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.

ČT 15. 11. Informační brány pro vyhledávání odborné literatury | 17.00 |
Počítačová učebna | 6. patro
Formou jednoduchých praktických ukázek se seznámíte se zahraničními
informačními branami, které umožňují bezplatné souběžné hledání v celé řadě
databází a repozitářů z různých zemí světa.
Z jednoho přístupového místa se tak dostanete k celé řadě dokumentů odborného charakteru, z nichž mnohé jsou přístupné zdarma v plném textu.
ČT 22. 11. Kde hledat odborné zahraniční články? | 17.00 |
Počítačová učebna | 6. patro
Formou jednoduchých praktických ukázek získáte přehled o multioborových zahraničních zdrojích, ve kterých lze bezplatně hledat časopisecké články odborného charakteru, a to na úrovni bibliografických záznamů, někdy i plných textů.
ČT 29. 11. Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení | 9.30
Počítačová učebna | 6. patro
Získáte základní informace o ochraně průmyslového vlastnictví formou patentu
a užitného vzoru a vyzkoušíte si nové vyhledávací rozhraní bezplatné patentové
databáze Espacenet.

KURZY
ČT 1., 8., 15., 22. a 29. 11. Senioři a bezpečnost | 16.00 |
Videokonferenční místnost | 4. patro
Připraveny jsou odborné přednášky vedené zkušenými policisty, hasiči, finančními specialisty a počítačovými experty.
PO 5., 12. a 19. 11. Senioři píší Wikipedii | 14.30 | Počítačová učebna | 6. patro
Na editačních kurzech vás naučíme, jak upravovat, doplňovat i tvořit nová encyklopedická hesla.
PO 26. 11. Klub Wikipedie | 17.00 | Počítačová učebna | 6. patro
Setkání jsou určena těm, kteří si už editování Wikipedie někdy vyzkoušeli a chtějí
v něm pokračovat.

AKCE
AUTORSKÁ ČTENÍ
ČT 8. 11. Irene Diwiak: Liebweis | 18.00 | Malý sál | 6. patro
Irene Diwiak je rakouská spisovatelka narozená ve Štýrském Hradci. V roce 2017
vyšel její debutový román Liebweis, který se umístil v užším výběru Rakouské
knižní ceny 2017. Čtení se koná za podpory Rakouského kulturního fóra v Praze.
Čtení bude v němčině. Text bude překládán do češtiny.
ST 14. 11. Války, války a žádný konec. Německé pásmo protiválečných textů
17.00 | Konferenční sál | přízemí
Války jsou tak staré jako lidstvo samo a od dob, kdy existuje literatura, se i ona
válkami zabývá. Číst se budou např. texty německy píšícího autora z Čech Moritze Hartmanna, kousavého satirika Antona Kuh, interbrigadisty Gustava Reglera,
ale i naší současnice, nositelky ceny Deutscher Buchpreis 2010 Melindy Nadj
Abonji, pocházející ze srbské Vojvodiny. Čtení bude v němčině.
ST 28. 11. Eugen Brikcius: Ontologický důkaz | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Autorské čtení a debata nad knihou Eugena Brikciuse Ontologický důkaz (Moravská zemská knihovna v Brně, 2018).
ČT 29. 11. Literární advent: Třísky | 17.00 | Konferenční sál | přízemí
V rámci předvánočního týdne plného současné české literatury představí spisovatelka Iva Pekárková svou novou knihu Třísky – vznešený román o lásce s prvky
investigativní reportáže.

WORKSHOP
PO 12. 11. Österreich 1918 | 17.00 | Týmová studovna | 1. patro
Účastníci workshopu se budou zaobírat rakouskou literaturou kolem roku 1918.
Na seznamu četby je mimo jiné Arthur Schnitzler a Stefan Zweig, ale i méně
známí spisovatelé, např. Walther Rode. Zájemci o workshop se mohou přihlásit
na mail: Richard.Gunis@mzk.cz.

AKCE
PŘEDNÁŠKY
ČT 1. 11. Výchova k lásce k vlastnímu tělu, kvalitnímu a bezpečnému sexu a
erotice | 18.00 | Konferenční sál | přízemí
aneb Co potřebujete vědět, abyste se nelekli, když ve Skandinávii zapnete
televizi. Skandinávské země patřily k průkopníkům sexuální výchovy ve školách.
Film byl vnímán jako účinný preventivní nástroj a debata o zobrazování genitálií
nebo sexuálního aktu se ve skandinávském veřejném prostoru vedla od 50. let
20. století. Přednáší nordistka Karolína Stehlíková.
ČT 8. 11. Osudové osmičky českých dějin? | 17.00 |
Videokonferenční sál | 4. patro
Prof. Martin Weis ve své přednášce přiblíží širší veřejnosti několik témat českých dějin, které jsou spjaty s „osmičkovým letopočtem“. Důraz bude kladen na
ta témata, která se v minulosti i v současnosti stávají kořistí různých ideologií.
ST 21. 11. Dvořákova Rusalka a soudobí režiséři | 19.00 | Konferenční sál |
přízemí
Rusalka v novodobých režijních koncepcích. Přednáška doplněna videoukázkami. Přednáší prof. PhDr. Miloš Štedroň, CSc.
ČT 22. 11. Martin Nekola: Československý exil po únoru 1948 | 18.00 |
Konferenční sál | přízemí
Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat
svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou
součástí našich moderních dějin.
PO 26. 11. Knihovna Lidových novin | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Doprovodný program k výstavě KLN. Knihovna Lidových novin patří mezi dnes
již polozapomenuté ediční řady, který výrazně obohatily českou literaturu. Přednáší: Mgr. Martina Smolová, Ph.D.
PO 26. 11. Z plantáže do šálku | 18.00 | Konferenční sál | přízemí
Přednáška Ing. Pavla Haninece o výrobě a pěstování kávy.

AKCE | VÝSTAVY
EXKURZE
PO 12. 11. Exkurze pro veřejnost v MZK: Schramova sbírka | 17.00 | Malý sál
6. patro
Prohlídka druhé největší knihovny v ČR s více jak 4 miliony dokumentů, jedné
z architektonicky nejzdařilejších veřejných staveb
pro knihovnu u nás, oceněné titulem Stavba roku.

VÝSTAVY
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.
31. 10. – 1. 11. Neprodejní výstavka odborné zahraniční literatury | 9.30–
17.30 | 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.
1.–31. 11. Praha 1968 / Fotografie Paula F. Goldsmithe | Studovna ZHR |
3. patro
Výstava fotografií Paula F. Goldsmithe připomíná nejen události roku 1968,
od nichž uplynulo 50 let, ale také 100 let česko-amerických vztahů. Jako vysokoškolský student Paul navštívil Československo – a 21. srpna 1968 se probudil
do sovětské invaze.
1. 11. – 15. 12. Obrazy slavných rukou amatérů | Foyer MZK | 7. patro
Výstava osloví všechny, kteří si rádi prohlédnou a přečtou pár zajímavostí
o obrazech slavných světových a českých malířů. Budou k vidění známá díla
jako například Impresse od C. Moneta, Slunečnice od V. van Gogha nebo
Podvečer na Hradčanech od Jakuba Schikanedera. Dne 16. 11. se uskuteční
versnisáž.

VÝSTAVY | VERNISÁŽE A DERNISÁŽE
VÝSTAVY
19. 11. – 21. 12. Z Litoměřic až do vídeňského Burgtheatru |
Zahraniční knihovny | 2. patro
Výstava se zabývá autobiografiemi známých hereček a herců 19. a 20. století
z německojazyčného prostředí, jež působili v různých oblastech Rakouska-Uherska, především na území českých zemí.

VERNISÁŽ & DERNISÁŽ
PO 19. 11. Z Litoměřic až do vídeňského Burgtheatru | vernisáž | 18.00
Zahraniční knihovny | 2. patro
Dr. phil. Katharina Wessely a Dr. phil. Michaela Kuklová přijdou představit
společný projekt zabývající se autobiografiemi známých hereček a herců 19.
a 20. století z německojazyčného prostředí, kteří působili v různých oblastech
Rakouska-Uherska, především na území českých zemí.
ČT 29. 11. Knihovna Lidových novin | dernisáž | 17.00 | Galerie MZK
Slavnostní zakončení výstavy věnované edici Knihovna Lidových novin. Edice
vycházela v sešitech na pokračování a díky návaznosti na abonmá Lidových novin
dokázala společně s tímto periodikem rozšířit kvalitní českou literaturu nejen
do všech koutů Republiky československé ale i za její hranice, neboť Lidové
noviny byly zasílány také do zahraničí. Knihovna Lidových novin uvedla
do literárního světa díla, která svou kvalitou a jedinečností okouzlila již několik
generací a která si také díky novým překladům do italštiny, španělštiny, angličtiny a němčiny nacházejí cestu ke stále novým čtenářům.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
ČT 15. 11. Tomáš Hlavenka: Dobrodružství v zemi marketů | 16.00
Foyer MZK | 3. patro
Komentovaná prohlídka výstavy Dobrodružství v zemi marketů za účasti autora
Tomáše Hlavenky a kurátorky Julie Kačerovské.

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA
PODPORUJE ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY!
PŘEDNÁŠKY Ι EXKURZE Ι WORKSHOPY
Od 5. do 11. listopadu 2018 máte možnost navštívit na mnoha místech naší země řadu pozoruhodných akcí v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje každoročně Akademie věd ČR.
Stejně jako každý rok se zapojí i Moravská zemská knihovna.
PO 5. 11. Lidové noviny – fenomenální brněnský deník po vzniku ČSR | přednáška | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Většinu novin za první republiky vydávaly politické strany. Lidové noviny patřily k výjimkám v době, kdy jejich
vlastníkem byla rodina Stránských s akciovou účastí jejich redaktorů a manažerů. V roce 1918 byly nejrozšířenějším
listem na Moravě, měly pražskou redakci a zahraniční zpravodaje a postupně se rozšířily do celé republiky.
O Lidových novinách přednáší doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
PO 5. 11. Exkurze do restaurátorské dílny | exkurze | 14.00 | 15.00 | 16.00 | sraz ve foyer v přízemí
Chcete vidět, jak se šije knižní blok a vsazuje do desek? Jak se staráme o staré tisky a historické knižní vazby?
Přijďte nahlédnout do restaurátorské dílny Moravské zemské knihovny v Brně.
Je nutná registrace předem na tel. č. 778 709 815 (v pracovní dny od 8 do 15 hod.).
PO 5. 11. Literární a jiné projekty v činnosti MZK | přednáška | 17.00 | sraz ve foyer v přízemí
Začátkem příštího roku uplyne deset let od pověření MZK v Brně, státní příspěvkové organizace, jako výzkumné
organizace. Jaké projekty vznikají na půdě knihovny či ve spolupráci s partnery? Co přinášejí nového a jak jejich
výsledky slouží knihovnám a potažmo celému kulturnímu světu? Přijďte se seznámit nejen s literárními projekty,
projekty digitalizace nebo podpory čtenářství, ale nahlédněme společně do prostor druhé největší knihovny a jedné
z největších paměťových institucí na Moravě. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit.
Informace o registraci na exkurzi najdete na příslušné webové pozvánce.
ÚT 6. 11. Když se rutina změní v drama | přednáška | 19.00 | sraz ve foyer v přízemí
Stačí jen málo a z tuctové výpravy do vesmíru se stane boj o holý život. Raketoplán, který dosedl mimo přistávací
dráhu, aktivace záchranného systému při selhání rakety, otrava toxickými látkami v kabině kosmické lodi, srážka
stanice s kosmickou lodí... Připomeneme některé vesmírné lety, které rozhodně nelze označit slovem „bezproblémové“. Přednáší Ing. T. Přibyl.
ÚT 6. 11. a ČT 8. 11. Exkurze do digitalizačního centra | exkurze | 17.00 | sraz ve foyer v přízemí
Přijďte se podívat, jak vypadá digitalizace v praxi. Dozvíte se, proč jsou knihy digitalizovány, jakou rychlostí probíhá
skenování stránek či jak budou zdigitalizované tisky zpřístupněny veřejnosti. S ohledem na omezený počet míst je
nutné se předem přihlásit. Informace o registraci na exkurzi najdete na příslušné webovské pozvánce.

ST 7. 11. Život, dílo a poselství Josefa kardinála Berana | přednáška | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Přednáška o životě, díle a poselství 33. pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana (1888–1969), jehož tělesné
ostatky se po třiapadesáti letech vrátily zpět do rodné vlasti. Přednáší Mgr. Josef Mikulášek.
ČT 8. 11. Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV | školení | 10.00 | Počítačová učebna |
6. patro
Dozvíte se, jak lze chránit technická řešení, design a ochranné známky. A vyzkoušíte si nové vyhledávací masky
u databází, které jsou zdarma přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Školení vede Mgr. Hana
Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví v Praze.
ČT 8. 11. O přípravě barev, pigmentů a zlacení | workshop | 15.00 | Konferenční sál | přízemí
Seznámení s barvami, barevnými pigmenty a inkousty. V průběhu workshopu budou účastníci seznámeni s malířskými receptáři, budou si moci vyzkoušet míchání barev, vytváření různých směsí, inkoustů, vyzkoušet si psaní
perem, barevné mramorování papíru apod.
1. 10. – 15. 12. Erich Roučka v patentech | výstava | Studovna přírodních věd 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.

Podpořte veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů.
Připnutím vlčího máku uctíte jejich památku a přispějete
ke zdokumentování dalších příběhů pro sbírku Paměť
národa.
Zakoupit si jej můžete na Informačním pultu v přízemí.

SITESPECIFICART

ČT 15. 11. Tomáš Hlavenka: Dobrodružství v zemi marketů
16.00 Foyer MZK | 3. patro
Komentovaná prohlídka výstavy Dobrodružství v zemi
marketů za účasti autora Tomáše Hlavenky a kurátorky Julie
Kačerovské.

Série site specific realizací českých výtvarných umělců
v Moravské zemské knihovně v Brně je koncipována jako
otevřený projekt. Umělci dostávají k dispozici prostor
knihovny a je jen na nich, který veřejně přístupný prostor
zvolí, jakým způsobem na něj zareagují a které výtvarné
médium použijí. Každé dílo je vytvořené speciálně pro prostor knihovny, je jeho reflexí, zároveň impulzem a inspirací
pro autory. Výtvarné intervence se budou nacházet mimo
obvyklé tradiční výstavní prostory a plochy a návštěvníci
knihovny s nimi mohou přijít do kontaktu náhodně a nečekaně. Realizace se budou postupně obměňovat, jednotlivá
díla budou v knihovně k vidění po dobu dvou až tří měsíců.
V lednu svůj projekt představí: Matěj Smetana

„Ukažte člověku manipulaci a vzděláte ho na den. Naučte
ho manipulace odhalovat a vzděláte ho na celý život.“

HOAXY

PO 12. 11. 2018 | 18.00
Videokonferenční místnost | 4. patro
Večerní dávka chemtrails!!!
Vojtěch Bruk

MÉDIA

PO 26. 11. 2018 | 18.00
Malý sál | 6. patro
Kritika mediálního rozumu
Mgr. Martin Charvát, Ph.D.

Více informací: www.mzk.cz/pouzivej-mozek

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Česká republika má nejhustší síť veřejných
knihoven v celé Evropské unii. Z celkového počtu
cca 63 000 jich v ČR působí cca 5 000.

Výpůjčky z fondů ČESKÝCH KNIHOVEN
Do konce roku 2018 nabízíme možnost si ZDARMA
vyzkoušet dodání knihy z jiné knihovny v ČR.

Výpůjčky z fondů ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN
Pokud vámi hledaný dokument nevlastní žádná
knihovna v ČR, zajistíme vám ho ze zahraničí.

www.mzk.cz/mvs

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz Ι facebook.com/mzk.cz

