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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 změnu otevírací doby
knihovny. V pondělí 7. května bude knihovna otevřena pouze do
15.30 hod. (poslední objednávky knih ze skladu budou vyřízeny
do 14.10 hod.) a v úterý 1. a 8. května budeme mít zavřeno.
Slunné květnové dny přeje
www.mzk.cz
facebook.com/mzk.cz
Oči Brna: Osvald Chlubna
Oči Brna představí výstavou, přednáškami i poslechem hudby skladatele a organizátora kulturního života Osvalda Chlubnu (22. července 1893 Brno – 30. října
1971 Brno), významného žáka Leoše Janáčka.
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. 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.

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.
Hudební koutek
Do hudebního koutku jsme pro všechny milovníky hudby pořídili nové piano, konkrétně digitální piano Korg G1
Air.

9. 5. středa (18.00) Reinhard Kleist: O Nicku Caveovi a jiných životopisech Konferenční sál / přízemí
Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha přivítáme Reinharda Kleista v MZK, kam přijede představit průřez svou tvorbou. Autor komiksů Reinhard Kleist se narodil v roce 1970 v Hürthu u Kolína nad Rýnem. V Münsteru studoval grafiku
a design. Tady vznikla i první alba. Celý večer bude moderován a tlumočen.
14. 5. pondělí (17.30) Současná německy psaná próza po roce 2000 Videokonferenční místnost / 4. 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.
16. 5. středa (19.00) Nejen Africká zima Konferenční sál / přízemí
Posezení s promítáním, autorským čtením, besedou a autogramiádou s chirurgem, autorem knih (Africká zima,
Mise Afghánistán, mise Haiti) a stálým účastníkem misí Lékaři bez hranic MUDr. Tomášem Šebkem.
16. 5. středa (18.00) Oči Brna: Chlubnův první smyčcový kvartet Malý sál / 6. patro
Přednáška muzikologa Mgr. Martina Paška, doktoranda Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity.
23. 5. středa (19.00) Jak nás klame paměť Konferenční sál / přízemí
Přednáška RNDr. Petera Zamarovského, CSc.
24. 5. čtvrtek (18.00) Oči Brna: Osvald Chlubna a Leoš Janáček Malý sál / 6. patro
Přednáška muzikologa doc. PhDr. Jiřího Zahrádky, Ph.D., z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity.
29. 5. úterý (17.00) Současná americká literatura Videokonferenční místnost / 4. patro
Nevíte, co číst? Klíč k výběru vám poskytne dr. Richard Olehla, který představí nejvýznamnější tituly americké 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.

14. 5. pondělí (18.00) Filmový pondělek: Ragtime Konferenční sál / přízemí
Pojďme si připomenout umění Miloše Formana filmem, který jsme v televizi dlouho neviděli. Jeho čtvrtým
americkým filmem byl Ragtime podle předlohy E. L. Doctorowa. Film je promítán v angličtině s anglickými
titulky.
15. 5. úterý (18.00) Premiéra filmu Nezvedený syn Konferenční sál / přízemí
Film Nezvedený syn navazuje na sérii krátkých filmů inspirovaných příběhy z moravsko-slovenského pomezí,
které je charakteristické svým nářečím, tradicemi a dobrým vínem.
21. 5. úterý (18.00) Filmový klub: Ein Geschenk der Götter Konferenční sál / přízemí
Zčista jasna se herečka malého městského divadla Anna ocitá bez práce. Zvyklá na jeviště, musí si teď
zvyknout na místní pracovní úřad. Film bude promítán v němčině s českými titulky.
28. 5. pondělí (18.00) Don Quijote promítá: La Isla mínima (2014) Konferenční sál / přízemí
Zmizení několika mladých dívek přivede do zapadlého španělského městečka dva detektivy, každého s velmi
odlišným výkladem práva. To, co z počátku vypadá jako běžný útěk dvou dospívajících dívek od rodiny, se s
postupem vyšetřování začne propadat do bažin organizovaného zločinu, obchodu s narkotiky i sexuálně motivovaných vražd. Film ve španělském znění s českými titulky.

23. 5. středa (17.00) 100 let česko-amerických vztahů / Kevin McNamara: Dreams of a Great Small Nation
Malý sál / 6. patro
Beseda s autorem knihy o českých a slovenských legionářích.
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.
S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně
je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.

3. 5. čtvrtek (10.00) 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.
3. 5. čtvrtek (17.00) Databáze s licencovaným přístupem v MZK Počítačová učebna / 6. patro
Hledáte odborné články pro Vaši práci či výzkum? Pak právě Vám je určeno školení, na kterém se formou
jednoduchých ukázek seznámíte s databázemi s licencovaným přístupem, jež mají k dispozici uživatelé MZK
s platnou čtenářskou legitimací.
10. 5. čtvrtek (17.00) Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury Počítačová učebna / 6. patro
Na školení získáte pomocí jednoduchých praktických ukázek přehled o volně přístupných multioborových
databázích, repozitářích a portálech, v nichž lze hledat bibliografické záznamy a někdy i plné texty dokumentů,
které nejsou běžně dostupné prostřednictvím tradičních distribučních kanálů.
17. 5. čtvrtek (17.00) Kde hledat odborné zahraniční články? Počítačová učebna / 6. patro
Na školení si prakticky vyzkoušíte zahraniční zdroje, ve kterých lze bezplatně hledat časopisecké články odborného charakteru, a to na úrovni bibliografických záznamů, někdy i plných textů.

EXKURZE
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.

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.
3.–31. 5. Oči Brna: Osvald Chlubna. Janáčkův nejvěrnější žák výstava / Foyer / přízemí
Výstava věnovaná výrazné osobnosti hudebního Brna, skladateli a organizátorovi Osvaldu Chlubnovi
(1893–1971).
3.–31. 5. Oči Brna: Osvald Chlubna. Janáčkův nejvěrnější žák individuální poslech / Studovny MZK
Individuální poslech Chlubnovy nejznámější orchestrální skladby a děl dalších Janáčkových žáků.
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.
9. 5. – 30. 6. Lumír Seifert: Pro vodu výstava / Galerie MZK / přízemí
Vernisáž 10. 5. čtvrtek / 18.00 / Galerie MZK / přízemí
Brněnský malíř Lumír Seifert představí cyklus figurativních olejomaleb na plátně s tématem vody a dění okolo
ní. Výstavu uvede výtvarník Roman Plášek. O hudební doprovod se postará Radim Zelina.
31. 5. čtvrtek (17.00) Lumír Seifert: Pro vodu komentovaná prohlídka / Galerie MZK / přízemí
Výstavou Pro vodu provede autor obrazů, brněnský malíř Lumír Seifert.

15. 5. – 15. 6. Současná německá a česká lyrika výstava / Zahraniční knihovny / 2. patro
Vernisáž 14. 5. pondělí / 18.00 / Týmová studovna / 1.patro
Jaká jsou témata a tendence v současné německé a české lyrice? Výstava bude zahájená vernisáží, kde budou
představeni vystavení autoři i koncept výstavy.
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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.

