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Milí čtenáři,

jsme velice rádi, že vás můžeme v naší knihovně přivítat 
i v novém roce, do něhož vám přejeme nejen pevné zdraví, 
ale také mnoho úspěchů v osobním i studijním a pracovním 
životě. Rok 2019 přinese jistě mnoho změn, ať jsou pro kaž-
dého z vás především pozitivní. I Moravská zemská knihov-
na pro vás připravuje několik novinek. Jednou z nich je nová 
řada výstav oslavujících knihovny a knihovnickou práci jako 
takovou, protože rok 2019 je ve znamení připomínky sta let 
výročí prvního knihovnického zákona (22. července 1919 
přijalo Národní shromáždění Československé republiky 
zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních). 
A tak již příští týden jste zvání  Galerie MZK na první výstavu 
z plánovaných akcí s názvem Mikulovská dietrichštejnská 
knihovna. Rukopisy – prvotisky – historie – současnost.
Těší se na vás

vaše MZK

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ              8.30–22.00
SO      9.00–17.00



NOVINKY Z KNIHOVNY
OČI BRNA

Oči Brna: Vladislav Dokoupil
I v lednu zavítají Oči Brna mezi knihovní regály se starými konvoluty 
prostřednictvím knihovníka Vladislava Dokoupila.

3. 12. 2018 – 31. 1. 2019 Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských 
klášterních knihoven | výstava | Galerie MZK | přízemí
Vladislav Dokoupil byl nejen dlouholetým pracovníkem Moravské 
zemské knihovny v Brně, ale především významným knihovědcem 
a správcem historických knihovních fondů. Zejména jeho přičiněním 
patří klášterní knihovny na jižní Moravě k těm nejlépe a nejúplněji 
dochovaným, zpracovaným a přístupným.

SO 12. 1. Prohlídka knihovny kláštera kapucínů v Brně
s odborným výkladem | 14.00 | Klášter kapucínů |
Kapucínské nám. 303/5, Brno
Knihovna brněnského kapucínského kláštera byla jednou z těch, 
které Moravská zemská knihovna v Brně převzala do správy v roce 
1950. Knihovnu se podařilo i přes obtíže uchovat v původním interiéru. 
V knihovně je uloženo na 7 000 svazků knih. Na prohlídku je nutné se 
přihlásit. Přednáška PhDr. Jindry Pavelkové.

SO 19. 1. Prohlídka knihovny kláštera augustiniánů v Brně
s odborným výkladem | 14.00 | Augustiniánský klášter v Brně |
Mendlovo náměstí 157/1, Brno
Knihovna brněnského augustiniánského kláštera byla jednou z těch, 
které Moravská zemská knihovna v Brně převzala do správy v roce 
1950. Knihovnu se podařilo uchovat v původním interiéru. V knihovně je 
uloženo na 27 000 svazků knih. Na prohlídku je nutné se přihlásit.



NOVINKY Z KNIHOVNY
Soutěž Staré mapy
Soutěž v georeferencování starých map na portálu staremapy.cz 
pokračuje! I vy se můžete přidat. Soutěž potrvá do 28. února 2019.
Ti nejaktivnější z vás budou oceněni. bit.ly/soutez_stare_mapy

Digitální knihovna MZK
Vyzkoušejte nové alternativní uživatelské rozhraní pro Digitální kni-
hovnu MZK na adrese http://digitalniknihovnanew.mzk.cz/mzk. Líbí 
se vám nebo máte pro nás podněty ke zlepšení? Můžete nám napsat 
zpětnou vazbu na digitalniknihovna@mzk.cz.

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR zdarma
Knihy z jiných knihoven v ČR vám dodáme ZDARMA také v roce 2019! 
Nenašli jste u nás dokument, který potřebujete? Pomůžeme vám ho 
získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Mediální vzdělávání v MZK – Používej MoZeK
Fake news, postpravdy a alternativní fakta... Jistě jste o nich slyšeli. 
Hlavním úkolem programové řady Mediálního vzdělávání však není tří-
dit důvěryhodné a nedůvěryhodné zdroje, ale posilnění kritického myš-
lení u každého z nás. Z tohoto důvodu si pro vás MZK připravila cyklus 
přednášek a workshopů. První přednášku v novém roce povede Stani-
slav Gálik na téma manipulace a přesvědčování (21. ledna od 18.00). I 
následující akce budou probíhat pod taktovkou osobností z oborů medi-
álního vzdělávání a kritického myšlení, a to až do května 2019.

Přístup do genealogické databáze MyHeritage
Na základě vaší pozitivní zpětné vazby jsme přístup do databáze 
prodloužili do konce roku 2019! Vytváříte rodokmen a chcete najít 
chybějící rodinná data nebo zjistit více o svých příbuzných a předcích? 
Pak nahlédněte do genealogické databáze MyHeritage Library Edition.

AHOJ Brno!
Lucie Lomová je poslední spisovatelkou, která tráví začátek roku 2019 
v  Lipsku a uzavírá tak česko-německý rezidenční program. V rámci 
Českého roku kultury v Lipsku bude 19. ledna 2019 slavnostně zahá-
jena výstava 12 WORLDS. Jedná se o prezentaci současných českých 
ilustrátorů knížek pro děti a mládež. Mezi zastoupenými autory jsou 
např. David Böhm, Pavel Čech, Lucie Dvořáková, Lucie Lomová, Galina 
Miklínová nebo Petr Nikl.



AKCE
PROMÍTÁNÍ
PO 7. 1. The Perks of Being a Wallflower (2012) | 18.00 |
Konferenční sál | přízemí
Když člověk stojí v koutě, může si všimnout spousty úžasných věcí. Ale 
pak přijde chvíle, kdy je třeba vykročit na parket a začít opravdu žít. 
Příběh o dospívání na střední škole, který Charlie vypráví v dopisech, 
je otevřenější a důvěrnější než leckterý deník, zároveň vtipný i sžíravý. 
Film natočený podle strhujícího románu Stephena Chboskyho, který 
film sám režíroval. Film v anglickém znění s anglickými titulky.

READING GROUP
PO 21. 1. Reading Group: Gillian Flynn / Gone Girl | 15.30 |
Malý sál | 6. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost 
současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličti-
ně a konají se jednou měsíčně.



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 31. 1. Jak citovat? | 17.00 | Počítačová učebna | 6. patro
Na školení se dozvíte, na co je třeba si dávat pozor při citování, a jak 
citovat základní druhy dokumentů.

PO 14. 1. Exkurze pro veřejnost v MZK: 1919-2019 - 100 let
veřejného knihovnictví a proměny knihoven | 17.00 | Malý sál |
6. patro
V letošním roce si připomínáme 100. výročí od vydání prvního knihovního 
zákona. V rámci odborného výkladu  se posluchači seznámí s vývojem 
veřejného knihovnictví u nás a se současnými proměnami veřejných 
knihoven na příkladu minulosti, přítomnosti a budoucnosti MZK. 

EXKURZE

PŘEDNÁŠKY

PO 21. 1. Mediální vzdělávaní: Stanislav Gálik /
Manipulace a přesvědčování | 18.00 | Konferenční sál | přízemí
Stanislav Gálik, autor knihy Psychologie přesvědčování, ve své zajímavé 
přednášce představí konkrétní příklady manipulativních technik a stra-
tegií, které se využívají jak v osobní, tak mediální manipulaci. Cílem 
bude seznámit se s tím, jak probíhá ovlivňování našich postojů a chování 
a co na nás zkouší reklama, politici a nejednou i naši blízcí.



SITE SPECIFIC ART

VÝSTAVY | VERNISÁŽE A DERNISÁŽE

GALERIE MZK
9. 1. – 16. 2. 2019 Mikulovská dietrichštejnská knihovna.
Rukopisy - prvotisky - historie - současnost
Výstava představí sbírku rukopisů a prvotisků pocházejících původně ze 
zámecké knihovny v Mikulově, kterou její majitelé rozprodávali ve 30. le-
tech 20. století a jejíž část koupil Československý stát. Sbírka se dosta-
la ve 40. letech do majetku Moravské zemské knihovny v Brně a dnes 
tvoří nejcennější část jejího historického fondu. V roce 2017 se podařilo 
zakoupit další z původně mikulovských rukopisů - receptář o přípravě 
barev z 15. století. Otevírací doba výstavy: pondělí až pátek 10.00–18.00 
a v sobotu 9.00–17.00.

ČT 24. 1. Mikulovská dietrichštejnská knihovna.
Rukopisy - prvotisky - historie - současnost | 17.00 |
komentovaná prohlídka | Galerie MZK | přízemí
Výstavou vás provede kurátorka výstavy, seznámí vás s významnými 
okamžiky vzniku sbírky a představí vystavené exponáty.

Galerii MZK naleznete v přízemí Moravské zemské knihovny.

23. 1. – 3. 4. 2019 Matěj Smetana: ABC | výstava | prostror knihovny
Site specific projekt Matěje Smetany představuje paralelu ke snaze 
uživatelů knihovny učit se a posouvat se dál ve svých vědomostech. 
Jednotlivá písmena abecedy dostala ve virtuálním prostředí od auto-
ra naprogramováno jasné zadání: naučit se ve stanovené době chodit. 
Každé písmeno se s úkolem vypořádalo po svém. Některá jsou „učen-
livá” a  dělají rychlé pokroky, jiná se zaseknou v určitém bodu a dále 
se nedostanou. Tak jako my lidé. Vizualizovaný proces se odehrává na 
monitorech umístěných v různých patrech po budově a na spořičích ob-
razovek vybraných počítačů MZK.

ST 23. 1. Matěj Smetana: ABC | 17.00 | vernisáž |
Foyer | 3. patro
Zahájení instalace z cyklu Art Specific Art s autorem Matějem Smetanou 
a s kurátorkou Julií Kačerovskou. 



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

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

Knihy z jiných knihoven v ČR vám dodáme ZDARMA 
také v roce 2019.

Výpůjčky z fondů ZAHRANIČNÍCH KNIHOVEN

Pokud vámi hledaný dokument nevlastní žádná 
knihovna v ČR, zajistíme vám ho ze zahraničí.

www.mzk.cz/mvs


