
Vážení návštěvníci,
konec roku se přiblížil a my bychom vám všem chtěli poděkovat za přízeň.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a prosíme o věnování pozornosti otevírací době
během prosince. Knihovna bude uzavřena od 23.1 2.201 3 do 1 .1 .201 4. V této době nebude
možné si objednávat knihy. Poslední objednávky budeme vyhledávat v sobotu 21 .1 2. ve 1 4h.
Objednáváni se spustí opět 1 .1 .201 4 od 1 4h.

Doufáme, že si během vánočních práznin příjemně odpočinete a budeme se na vás těšit zase
2. ledna.

Schránka a nástěnky pro podněty čtenářů
Máte nápad, co by se v knihovně mohlo změnit či vylepšit?
Napište nám to na lísteček a vhoďte do schránky nebo nalepte
na nástěnku v 2. , 4. či 6. patře. Více o nástěnkách:
www.duha.mzk.cz/blog/schranka-nastenky-pro-podnety-
ctenaru

Zapůjčení klíčků od šatních skříněk.
Od 1 1 . 1 1 . 201 3 je v provozu půjčování šatních skříněk oproti
průkazce. Jsme rádi , že systém funguje a čtenáři mají šatní
skříňky stále k dispozici . Do šatny jsme také přidali pohovku a
židličky pro případné odkládání během převlékání. Děkujeme
všem za tak svělou spolupráci .
http://bi t. ly/klicky-u-recepce

Pro milovníky elektronických knih...
Hned 2 speciální akce mohou oslovit ty, kteří dávaj í přednost
elektronickému čtení:
1 ) Do 1 2. 1 2. 201 3 je pro čtenáře MZK otevřen zkušební přístup do
databáze elektronických knih ebrary Academic Complete.
http://bi t. ly/ebrary-Academic-Complete
2) Projekt EOD nabízí do 1 5. 1 2. digitaliaci knih za cenu
maximálně 249 Kč. Více na www.mzk.cz/eod
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http://www.duha.mzk.cz/blog/schranka-nastenky-pro-podnety-ctenaru
https://www.mzk.cz/aktuality/klice-od-skrinek-jsou-od-1111-k-dispozici-u-ochranky-u-vstupu
http://www.mzk.cz/sluzby/e-knihy-na-objednavku
http://www.mzk.cz/sluzby/e-knihy-na-objednavku
http://bit.ly/ebrary-Academic-Complete
www.duha.mzk.cz/blog/schranka-nastenky-pro-podnety-ctenaru
http://bit.ly/klicky-u-recepce


úterý

3. 1 2.
1 8:00

Sandra Kreisslová: Proč mají němečtí
prarodiče česká vnoučata?
Přednáška z podzimního cyklu „Odlišné jazyky – společné děj iny“

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

5. 1 2.
1 7:00

Vyhledávače, brány a portály pro vyhledávání
odborné literatury. Školení formou praktických ukázek. Kontaktní
osoba: Martina Machátová. Nutnost registrace.

Počítačová učebna / 6. patro

úterý

1 0. 1 2.
1 8:00

Adrian Portmann - von Arburg: Odsun Němců.
Nevyhnutelnost dějin nebo osudná chyba?
Závěrečná přednáška z podzimního cyklu „Odlišné jazyky – společné děj iny“

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 2. 1 2.
1 3:00

Workshop pro učitele angličtiny
Zdají se vám vaše hodiny jednotvárné? Rádi byste je udělali za j ímavějšími
jednoduše a bez zvláštních příprav? Workshop povede Jat Dhillon, registrační
poplatek: 200Kč. Kontaktní osoba: Eva Fukarová. Malý sál / 6. patro

ponděli

2. 1 2.
1 9:00

Filmový pondělek: The General (Frigo na
mašině)
Promítání amerického fi lmu v původním (ne)znění. Více informací na ČSFD.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 0. 1 2.
1 6:30

Reading Group: Human Stain
Setkání skupiny a diskuse o přečtené knize v angličtině.

Malý sál / 6. patro

středa

1 1 . 1 2.
1 8:00

Současný německý film: Wintertochter
Promítání německého fi lmu v původním znění s podporou německých ti tulků.
Více informací na IMDb.

Konferenční sál / Přízemí
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https://www.mzk.cz/sluzby/akce/sandra-kreisslova-proc-maji-nemecti-prarodice-ceska-vnoucata-etnicka-jazykova-identita
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/vyhledavace-brany-portaly-pro-vyhledavani-odborne-literatury
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/adrian-portmann-von-arburg-odsun-nemcu-nevyhnutelnost-dejin-nebo-osudna-chyba
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/workshop-pro-ucitele-anglictiny
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-general-frigo-na-masine-buster-keaton-1926
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/reading-group-15
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/soucasny-nemecky-film-wintertochter
http://www.csfd.cz/film/5104-frigo-na-masine/
http://www.imdb.com/title/tt1266038/


začátek 2. 1 2.
konec 20. 1 2.

Výstava při příležitosti 1 30. výročí otevření
Moravské zemské knihovny veřejnosti
Výstava historických fotografi í zachycující důleži té momenty v histori i MZK.

Foyer / 1 . patro

Výstava Nejkrásnější české knihy 201 2
Které knihy vydané roku 201 2 dosahují největších estetických kvali t? Při jďte se podívat na
výstavu do Moravské galerie v Brně.
Pražákův palác (Knihovna / 3. patro)
Vstup zdarma

Sleva na výstavu Jaromír Funke - mezi konstrukcí a emocí pro čtenáře MZK
Čtenáři MZK budou mít nárok na 60 % slevu na výstavu Jaromíra Funke. Jak slevu získat?
Dozvíte se brzy na našem webu a Facebooku.
www.facebook.com/mzk.cz
www.mzk.cz

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

Podrobnější informaci o každé akci zde uvedených najdete vždy minimálně 1 4 dní před jej ím

konáním.

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

Nevíte pro jakou akci se rozhodnout?
Možná vám pomůže naše

INFOGRAFIKA >>>

VVýýssttaavvyy
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Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a, 601 87 Brno

www.mzk.cz

www.facebook.com/mzk.cz

http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
http://www.duha.mzk.cz/blog/na-kterou-akci-se-vydat-v-prosinci
http://www.duha.mzk.cz/blog/na-kterou-akci-se-vydat-v-prosinci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-pri-prilezitosti-130-vyroci-otevreni-moravske-zemske-knihovny-verejnosti



