
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
konec roku se přiblíži l a my bychom vám všem chtěli poděkovat za přízeň.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a prosíme o věnování pozornosti otevírací době
v prosinci . Doufáme, že si během vánočních prázdnin příjemně odpočinete. Budeme se na vás
těšit v pondělí 4. ledna 201 6.

Moravská zemská knihovna

Otevírací doba o Vánocích :
22. 1 2. 201 5 8:30–1 4:00
23. 1 2. 201 5 – 3. 1 . 201 6 ZAVŘENO
V této době nebude možné si objednat knihy. Poslední objednávky
budou vyřízeny v úterý 22. 1 2. 201 5 ve 1 3 hodin. Objednávání se spustí
opět před otevřením knihovny.

Hledáte originální dárek k Vánocům pro své blízké?
Jestliže u nás ještě nemají registraci , pořiďte j im dárkový poukaz s kar-
tičkou do knihovny. Více informací najdete na:
http://www.mzk.cz/sluzby/registrace/darkovy-poukaz.

Oči Brna: Ludvík Kundera
V prosinci vám v rámci cyklu Oči Brna představíme brněnského
básníka, spisovatele, dramatika, překladatele a organizátora
společenského života Ludvíka Kunderu.
Více na https://www.mzk.cz/ludvik-kundera.

Dostupné online na www.mzk.cz/newsletter

Databáze měsíce
Databází měsíce prosince se stává Web of Science , která obsahuje informace
o článcích, autorech, obsahu, referencích, ci tovanosti a ed ičních údaj ích. Více
na https://www.mzk.cz/web-of-science.

Severský literární salón
Od ledna pro vás chystáme ve spolupráci se Skandinávským domem
a nakladatelstvím Host cyklus li terárních čtení. V prosinci jsme
připravi li předvánoční soutěž o dva vybrané ti tuly.
Více na: http://www.mzk.cz/seversky-li terarni-salon.
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pondělí

1 . 1 2.
1 8:30

Filmový klub: Love Steaks
Luxusní hotel. Luxusní klientela. Neotesaný personál. Pár, který se možná
hluboce sblíží, nebo svůj vztah nechá v syrovém stavu. Fi lm v německém znění
s německými ti tulky.
Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/fi lmovy-klub-love-steaks-201 3.

Malý sál / 6. patro

úterý

1 5. 1 2.
1 7:30

Ludvík Kundera: muž sedmera literárních řemesel
Přednáška doc. Mgr. Radka Malého, Ph.D. , o Ludvíku Kunderovi (básník,
spisovatel, překladatel, dramatik a výtvarník) .
Více na: https://www.mzk.cz/muz-sedmera-li terarnich-remesel.

Videokonferenční místnost / 4. patro

Gama záblesky a supernovy
Gama záblesky jsou nejenergetičtější fenomény, které ve Vesmíru pozorujeme.
Zároveň patří i mezi nejvzdálenější objekty, které jsme kdy pozorovali . V před-
nášce se dozvíme, jaké jevy tyto děje způsobují a jaká je spoj i tost mezi gama
záblesky a supernovami. Přednáší Mgr. M. Kocka.
Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/gama-zablesky-supernovy.

Konferenční sál / Přízemí

středa

2. 1 2.
1 9:00

Za černým Sluncem po světě
Přednáší RNDr. V. Rušin, DrSc. Více na: http://www.mzk.cz/za-cernym-sluncem.

Konferenční sál / Přízemí

pondělí

7. 1 2.
1 8:30

Filmový pondělek: Die Hard
Newyorský policista John McClane při jel do Los Angles navštívi t svou ženu, která
je zrovna na večírku firmy Nakatomi . Do budovy však vtrhne německý terorista
Hans Gruber se svou jednotkou a zajme všechny hosty. Fi lm v anglickém znění
s anglickými ti tulky.
Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/fi lmovy-pondelek-d ie-hard-1 988.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

8. 1 2.
1 8:00

středa

9. 1 2.
1 9:00

EUV oči
Matematická metoda vizualizace pro oko nevid i telné části spektra umožňující
pozorovat sluneční korónu. Přednáší prof. RNDr. M. Druckmuller, CSc.
Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/euv-oci .

Konferenční sál / přízemí

Exkurze v Moravské zemské knihovně
Nahlédněte do prostor a studoven druhé největší knihovny u nás. Dozvíte se,
proč některé knihy půjču jeme jen prezenčně, a co je to povinný výtisk. Seznámíte
se s elektronickými informačními zdroj i , meziknihovní výpůjční službou nebo
Dig i tální knihovnou Kramerius. Více na http://www.mzk.cz/exkurze-mzk.

Foyer MZK / u vrátnice v přízemí

pondělí

1 4. 1 2.
1 7:00
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čtvrtek

3. 1 2.
1 0:00

Bezplatné zahraniční patentové databáze
Formou jednoduchých praktických ukázek se seznámíte s vyhledávacími možno-
stmi některých rozsáhlých patentových databází, které jsou volně přístupné. Více
na http://www.mzk.cz/bezplatne-zahranicni-patentove-databaze.

Počítačová učebna / 6.   patro

středa

2. 1 2.
1 7:00

Jak citovat?
Na školení se dozvíte, proč a jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO
690. Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni- jak-ci tovat-9.

Počítačová učebna / 6. patro

pondělí

7. 1 2.
1 7:00

Citování pomocí citačního nástroje citacePRO
Školení vám ukáže, jak používat ci tační nástroj CitacePRO. Generátor lze využít
nejen k citování podle ČSN ISO 690, ale lze si vybrat z dalších známých citačních
stylů . Více na: http://www.mzk.cz/skoleni-ci tacepro.

Počítačová učebna / 6.   patro

čtvrtek

1 0. 1 2.
1 7:00

Portály pro vyhledávání odborné literatury
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s bezplatnými
zahraničními portály, které umožňují souběžné hledání v celé řadě různých da-
tabází. Více na: http://www.mzk.cz/portaly-pro-vyhledavani-odborne-li teratury.

Počítačová učebnal / 6. patro

úterý

1 . 1 2.
1 6:30

Reading Group: Tobias Hill / The Cryptographer
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Více na: https://www.mzk.cz/cryptographer.

Malý sál / 6. patro

úterý

8. 1 2.
1 8:00

Dva ve vánici
Pásmo vycházej ící ze stejnojmenné rozhlasové hry Ludvíka Kundery v podání
Vlad imíra Hausera, člena Divadla Husa na provázku.
Více na: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/cteni-dva-ve-vanici .

Konferenční sál / přízemí

S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlási t prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.
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Ludvík Kundera. Výlet do Fantomázie
Výstava věnovaná osobnosti básníka, spisovatele, překladatele, dramatika
a výtvarníka Ludvíka Kundery. Více na https://www.mzk.cz/vylet-do-fantomazie.

Foyer MZK / přízemí

od 1 .1 2.

do22.1 2.

Výstava: Romano suno
Výstava představuje to nejlepší z historie li terární a výtvarné soutěže Romano
suno. Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-romano-suno.

Foyer / 2. patro

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci .

VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno j inak) .

čtvrtek

3. 1 2.
1 1 :00

Česká vydání Bible ve fondu MZK v Brně
Výstava bude slavnostně zahájena za přítomnosti ministra kultury Daniela
Hermana.
Více na: https://www.mzk.cz/bible-ve-fondu-mzk-vernisaz.

Konferenční sál / přízemí

Česká vydání Bible ve fondu MZK v Brně
Výstava představuje mimořádnou příleži tost pro zhlédnutí Bible kutnohorské, ale
také ostatních vydání českých biblí z fondu MZK.
Více na: https://www.mzk.cz/bible-ve-fondu-mzk-vystava.

Výstavní místnost MZK / přízemí

od 4.1 2.
201 5

do 31 .1 .
201 6

od 1 .1 2.
201 5

do 28.1 .
201 6

Prezentace výsledků projektu NAKI Benediktinský
klášter Rajhrad jako kulturní fenomén
Prezentace je zaměřena na aplikované výstupy projektu , které z různých
perspektiv představuj í kulturní dědictví rajhradského kláštera.
Více na: https://www.mzk.cz/rajhrad-vysledky-projektu .

Konferenční sál / přízemí

úterý

8. 1 2.
1 0:30

od 1 .1 2.

do1 4.1 2.

Výstava: Namaluj písničku anebo Příběhy lidského
života
Výstava Vám má přiblíži t nemoc a smrt jako přirozenou součást života, které
v tomto smyslu jsou vyváženy radostí, láskou, životními úspěchy a zakoušením
lidské sounáleži tosti . Více na: https://www.mzk.cz/namaluj-pisnicky.

Foyer / 1 . patro

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