
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
konec roku se přiblížil a my bychom vám všem chtěli poděkovat za přízeň. Přejeme vám krásné prožití 
adventního času a prosíme o věnování pozornosti otevírací době v prosinci. Doufáme, že si během vá-
nočních prázdnin příjemně odpočinete. Budeme se na vás těšit již v pondělí 2. ledna 2017.

Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Oči Brna:  Robert Musil
Praha má svého světového Franze Kafku, Brno má svého světového Roberta 
Musila (1880–1942). Praha o tom ví, Brno zatím nic netuší. Proto Roberta Musila 
představí hlouběji další výstava z cyklu Oči Brna v MZK.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-robert-musil.
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Novinky z knihovny
Otevírací doba o Vánocích
22. 12. 2016    8.30 – 14.00
23. 12. 2016 – 1. 1. 2017 ZAVŘENO
V této době nebude možné si objednat knihy. Poslední objednávky budou vyřízeny v úterý 22. 12. 2016 
ve 13 hodin. Objednávání se spustí opět před otevřením knihovny.

Soutěž – StareMapy.cz
Máte rádi historické mapy? Zapojte se do znovu vyhlášené soutěže na webu 
StareMapy.cz. Předmětem soutěže je georeferencování, tzn. ztotožnění co 
největšího počtu míst na staré a současné mapě. Soutěž bude probíhat od 
28. 11. 2016 – 31. 1. 2017. Více informací a pravidla soutěže naleznete na 
webových stránkách: www.staremapy.cz.

Charitativní antikvariát
S adventem se otevřel Charitativní antikvariát, který je přístupný veřejnosti až 
do 22. prosince 2016. Celá tržba Charitativního antikvariátu bude věnována Na-
dačnímu fondu dětské onkologie KRTEK. Organizátorem akce je Moravský dob-
ročinný spolek, z.s. Více na: www.charitativniantikvariat.cz.

Připomínáme, že jsme obnovili provoz šatny v přízemí. Klíče od šatních skřínek si vyzvednete v šatně, 
kde vám budou načteny na čtenářský průkaz. Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte tak místo pro 
další čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná, takže jsou vaše věci v bezpečí.
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Semináře a školení
čtvrtek 

1. 12. 

10.00

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím 
elektronického registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.

Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlast-
nictví prostřednictvím ochranných známek. Formou jednoduchých ukázek rovněž po-
znáte některé bezplatné databáze z uvedené oblasti. Většina účastníků si může práci 
s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači. 
Více na: www.mzk.cz/uvod-do-problematiky-ochrannych-znamek-jejich-databazi.

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

8. 12. 

18.00

Filmový čtvrtek: Toto a jeho sestry
Totonel, Andreea a Ana jsou k sobě vázáni silným sourozeneckým poutem. Jejich 
matka je ve vězení, a tak jsou odkázáni jen sami na sebe a pomoc příbuzných. Film 
díky intimní blízkosti kamery vtahuje diváka plně do života outsiderů. Života, ve kte-
rém se o šanci musí tvrdě bojovat.
Více na: www.mzk.cz/filmovy-ctvrtek-toto-jeho-sestry.

Malý sál / 6. patro

pondělí

5. 12. 

18.30

Filmový pondělek: The Way We Were
Předvánoční romantika s Barbrou Streisand a Robertem Redfordem. Film v angličti-
ně s anglickými titulky.
Více na: www.mzk.cz/filmovy-pondelek-way-we-were-1973.

Konferenční sál / přízemí

Promítání

úterý

6. 12. 

18.00

Filmový klub: Jack
Stříbrem oceněný německý film za rok 2015 o hledání domova vypráví příběh de-
seti letého Jacka, který se stará o domácnost. Jackova máma je svobodná, mladá 
a nechce obětovat svou nezávislost roli matky. Jednoho dne se neobjeví a tak nezbývá 
Jackovi než ji jít hledat spolu s bratrem v nočním Berlíně. Film v němčině s němec-
kými titulky. Více na: www.mzk.cz/filmovy-klub-jack-2014.

Konferenční sál / přízemí
úterý

13. 12. 

18.00

Rakouské krátké filmy
Temný road-trip otce a dcery, pohádka pro dospělé s oslíkem v hlavní roli, stínový 
boxer, který musí porazit své démony a 8minutová vesmírná odysea za zvuků baroka 
a elektroniky. To vše uvidíte ve výběru oceněných krátkých filmů z Rakouska za rok 
2016. Filmy jsou doprovázeny anglickými titulky. 
Více na: www.mzk.cz/kratke-filmy-z-rakouska. Konferenční sál / přízemí

pondělí

19. 12. 

18.00
Kritika i oslava rodinného života. Matka Carla, otec Diego a dcera Marianela se chys-
tají na návrat příbuzného Bruna z Německa. Ten navrhne, že by se mohli vypravit na 
jedno místo ze svého dětství – na magnetický strom. Občas až dokumentární záznam 
z rodinného setkání, občas naopak magicko-realistické vyprávění.
Více na: www.mzk.cz/magneticky-strom-el-arbol-magnetico.

Konferenční sál / přízemí

Don Quijote promítá: Magnetický strom

Úvod do problematiky ochranných známek a jejich databází

čtvrtek

8. 12. 

17.00

Formou jednoduchých praktických ukázek si vyzkoušíte významné české a zahraniční 
digitální knihovny, v nichž jsou bezplatně dostupné některé dokumenty v plném textu. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/volne-pristupne-digitalni-knihovny-jako-zdroj-
-odbornych-informaci.

Počítačová učebna / 6. patro

Volně přístupné digitální knihovny jako zdroj odborných informací
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Přednášky
úterý

6. 12. 

17.00

úterý

6. 12. 

19.00
středa 

7. 12. 

18.00

úterý

8. 12. 

17.00

Robert Musil. Našinec nebo cizinec?

Pluto – New Horizons

Německá a rakouská literatura

American Gypsy

Přednáška dramaturga, literárního historika a publicisty PhDr. Vojena Drlíka.
Více na: www.mzk.cz/robert-musil-nasinec-nebo-cizinec.

Výprava k okraji Sluneční soustavy. Přednáší prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc. 
Více na: www.mzk.cz/pluto-new-horizons.

Cyklus pravidelných populárně naučných přednášek mapujících německou a ra-
kouskou literaturu od 18. století až po současnost. Dne 7. 12. bude představen Jakob 
Michael Reinhold Lenz, současník Goetha a Schillera. Přednáška bude ve slovenšti-
ně. Více na: www.mzk.cz/nemecka-rakouska-literatura-jednoduse-srozumitelne.

Diskuze s americkou romskou autorkou Oksanou Marafioti o romské identitě, rom-
ské menšině žijící v USA a její knize „American Gypsy“.
Více na: www.mzk.cz/american-gypsy-memoir-cteni-debata-s-autorkou.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

Autorské čtení a beseda

Konferenční sál / přízemí

pondělí

5. 12. 

17.00

Tvůrčí dílny pro pokročilé wikipedisty
Setkání (5. a 12. prosince) budou zaměřena na vlastní tvorbu článků.
Více na: www.mzk.cz/wikipedie. Počítačová učebna / 6. patro

Malý sál / 6. patro

Malý sál / 6. patro
úterý

8. 12. 

17.00

Reading Group: A Christmas Journey / Anne Perry
Připojte se k naší Čtenářské skupině. Anne Perry nás ve své knize zavede na Skot-
skou vysočinu. Příběh se odehrává na začátku prosince v nádherném venkovském 
domě. Více na: www.mzk.cz/reading-group-christmas-journey-anne-perry.

Malý sál / 6. patro

Kurz
pondělí

5. 12. 

14.00

Současné podoby slovenské literatury aneb Češi čítajte
Otevřený kurz přednášek, diskuzí a autorských čtení pro studenty i pro širo-
kou veřejnost, v jehož průběhu budou představeny výrazné osobnosti součas-
né slovenské literatury, jejich dílo i jejich pozice na slovenské literární a kultur-
ní scéně. Na přípravě a realizaci pořadů se podílí nakladatelství Větrné mlýny.
Více na: www.mzk.cz/soucasne-podoby-slovenske-literatury-aneb-cesi-citajte.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

čtvrtek

15. 12. 

19.00

Z kuchyně do vesmíru
Přednáší prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc. a Ing. arch. I. Havlíček.
Více na: www.mzk.cz/z-kuchyne-do-vesmiru.

Konferenční sál / přízemí
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Výstavy a vernisáž 
10. 10.–10. 12. 

1. 12.–28. 1. 

12. 12.–11. 2.
vernisáž / konf. sál

14. 12. / 17.00
 

Česká literatura v překladu 1998–2016

Robert Musil. Cizinec v Brně

Exkurze v Moravské zemské knihovně 

O cestách a putováních. Cestopisy z historických fondů MZK

Výstava je věnována knižním překladům české literatury, které vyšly 
v letech 1998–2016 v zahraničí.
Více na: www.mzk.cz/ceska-literatura-v-prekladu-1998-2016.

Praha má svého světového Franze Kafku, Brno má svého světového Ro-
berta Musila (1880–1942). Praha o tom ví, Brno zatím nic netuší. Proto 
Roberta Musila představí více další výstava z cyklu Oči Brna v MZK, kte-
rou doprovodí také několik přednášek.
Více na: www.mzk.cz/robert-musil-cizinec-v-brne.

Exkurze pro širokou veřejnost. Každý měsíc mohou účastníci nahléd-
nout do prostor, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myš-
lenky těchto exkurzí Poznejte knihovnu jinak! Téma exkurze v prosinci: 
Služby pro veřejnost. Více na: www.mzk.cz/exkurze10.

Podoby cestopisu od středověku až do 18. století i způsob vnímání vzdále-
ných krajů a jejich obyvatel poznáte na vánoční výstavě Moravské zemské 
knihovny v Brně. Setkáte se mj. s příběhy Marca Pola, Kryštofa Haranta 
nebo Angelica Myllera.
Více na: www.mzk.cz/o-cestach-putovanich.

Foyer / přízemí

Galerie MZK / přízemí

Malý sál / 6. patro

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno 

www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

 

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci.
Podrobnější informaci o každé akci zde uvedené najdete vždy minimálně 14 dní před jejím konáním.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

pondělí

12. 12. 

17.00

Exkurze 

Galerie MZK / přízemí

1. 11.–10. 12. 10 let ocenění European Inventor Award
Ocenění Evropský vynálezce uděluje každoročně Evropský patento-
vý úřad v několika kategoriích od r. 2006. Na výstavě získáte informace 
o oceněných vynálezcích a vynálezech. Také si můžete prolistovat pří-
slušné patentové dokumenty.
Více na: www.mzk.cz/10-let-oceneni-european-inventor-award.

Studovna / 7.  patro
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