
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
 
knihovnu můžete navštěvovat každý všední den od 8. 30 do 22.00 a v sobotu od 9.00 do 
17.00.

Dovolujeme si připomenout, že výdej absenčních výpůjček ze skladu probíhá pouze ve 
všední dny v provozní době výpůjčního pultu v přízemí (8.30–19.30). Objednávky zasla-
né po 18.00 budou přichystány až následující pracovní den.

Ve Studovně periodik a norem byl obnoven provoz objednávek z externího depozitáře.

Přehled dalších důležitých provozních změn naleznete v sekci Novinky z knihovny nebo 
na www.mzk.cz/zmeny2015.

Připravili jsme si pro vás tradiční přehled novinek a akcí, které můžete v knihovně 
navštívit.

Těšíme se na vás. 
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Promítání
pondělí 

5. 10. 

18.30

úterý 

13. 10. 

18.00

Filmový pondělek: Alfred Hitchcock: North by Northwest (1959)

Filmový klub: OH BOY (2012)

Promítání amerického filmu v původním znění. Americká kontrašpionáž si vymyslí 
neexistujícího agenta. Více na ČSFD.

Snímek OH BOY vypráví v epizodách o turbulentním dni ze života mladého muže, 
na jehož konci nebude nic jako dřív. Film v německém znění s německými titulky. 
Více na www.mzk.cz/oh-boy.

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Novinky z knihovny
Soboty jsou zpět 

Potřebujete se učit i o víkendech? Máme pro vás dobrou zprávu: od 3. října (včetně) budete moci 
knihovnu navštěvovat opět i v sobotu. Nově bude o sobotách otevřeno od 9.00 do 17.00.

Volný výběr a výdej prezenčních výpůjček
Připomínáme, že jsme přesunuli část fondu. V přízemí a v 1. patře naleznete absenční volný výběr 
(knihy, které si můžete půjčit domů). Ve studovnách od 4. patra výše se nacházejí pouze knihy určené 
k prezenčnímu studiu. Prezenční knihy objednané ze skladu pro vás budou připraveny k vyzvednutí 
u pultu ve Studovně humanitních věd (4. patro, zadní část studovny).
Více na www.mzk.cz/absencni-volny-vyber a www.mzk.cz/prezencni-vypujcky.

     

Oči Brna: Martin Reiner
V měsíci říjnu vám v rámci cyklu Oči Brna představíme brněnského básníka, 
spisovatele a nakladatele Martina Reinera.
Více na http://www.mzk.cz/martinreiner.

Zkušební přístupy do databází 
Od začátku října do konce listopadu si můžete vyzkoušet přístup 
do dvou plnotextových databází společnosti EBSCO: Philosopher’s 
Index with Full Text a Historical Abstracts with Full Text.
Více na www.mzk.cz/databaze.   

Semináře a školení
čtvrtek 

22. 10. 

17.00

Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Cílem školení je získat pomocí jednoduchých praktických ukázek přehled o zá-
kladních databázích, v nichž lze hledat informace o knihách a článcích odborného 
charakteru. Pro účast na školení se zaregistrujte na našich webových stránkách: 
www.mzk.cz/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu.

Počítačová učebna / 6. patro
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http://http://www.mzk.cz/reading-group-book-thief
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http://www.mzk.cz/martinreiner
http://www.mzk.cz/databaze
http://www.mzk.cz/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu


Promítání
středa 

14. 10. 

18.00

čtvrtek 

22. 10. 

18.00

Svobodná Čína: Odvaha věřit

Filmový čtvrtek: …A možná přijede na koze

Časosběrný dokument, který doslova šokuje diváky i čínský vládnoucí režim, vstu-
puje do světa nelítostných politických kampaní, které od roku 1999 zasáhly miliony 
lidí po celé Číně. 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/svobodna-cina-odvaha-verit.

Dokumentární portrét autora stejnojmenné výstavy probíhající v Muzeu romské 
kultury od 24. 9. 2015, řezbáře Martina Matěje Holuba - osobitého umělce a vyná-
lezce, světového i světaznalého, mistra ve svém oboru s širokým spektrem umě-
lecké tvorby. Více na www.mzk.cz/sluzby/akce/mozna-prijede-na-koze.

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Přednášky
středa 

7. 10. 

19.00

úterý 

20. 10. 

19.00

čtvrtek 

22. 10. 

18.00

čtvrtek 

22. 10. 

18.00

Prof. RNDr. J. Novotný, CSc.: Šest otázek o čase

Dr. P. Kabáth, Ph.D.: Exoplanety

Bohové a hrdinové Kalevaly

Tři za cenu jednoho
(básník, prozaik a nakladatel Martin Reiner, dříve Pluháček)

Plynutí času je sice nejběžnějším lidským zážitkem, ale zároveň jednou z největších 
záhad pro fyziku a filosofii. Položíme si a pokusíme se aspoň částečně zodpovědět 
několik otázek o čase. Více na www.mzk.cz/sest-otazek.

Přednáška představí výzkum exoplanet (planety obíhající kolem jiné hvězdy než 
Slunce). Více na www.mzk.cz/exoplanety.

Přednáška o starofinské mytologii v kontextu lidové slovesnosti a Kalevaly Eliase 
Lönnrota v podání Michala Švece (finolog, překladatel a předseda sdružení Skan-
dinávský dům). Více na www.mzk.cz/kalevala.

Přednáška Mgr. Evy Klíčové a prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M. A. Akce  v rámci cyklu 
Oči Brna: www.mzk.cz/martinreiner.

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Malý sál / 6. patro

Videokonferenční místnost / 4. patro

úterý 

27. 10. 

18.00

Antikrist v Alpách
Před 100 lety, 28. 10. 1915, zazněla v Drážďanech Alpská symfonie od Richarda 
Strausse. Dílo i skladatele představí prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Více na www.mzk.cz/antikrist. Malý sál / 6. patro

www.mzk.cz/sluzby/akce/svobodna-cina-odvaha-verit
www.mzk.cz/sluzby/akce/mozna-prijede-na-koze
http://www.mzk.cz/sest-otazek
https://www.mzk.cz/exoplanety
http://www.mzk.cz/kalevala
http://www.mzk.cz/martinreiner
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/antikrist-v-alpach


Výstavy 
1.–29. 10. Martin Reiner: Staré a jiné časy

Výstava věnovaná básníku, spisovateli a nakladateli Martinu Reinerovi. 
Výstava probíhá v rámci cyklu Oči Brna. Vernisář se uskuteční 1. října 
od 17.00 v Konferenčním sále.
Více na: www.mzk.cz/martinreiner. Foyer MZK /  1. patro

1.–30. 10.

6.–30. 10.

Přinášíme Vám emoce!

Knihy pro děti

Výstava Národního divadla Brno. Vizuální obraz premiér NdB v sezoně 
2015/2016 autorů Ivana Pinkavy a Roberta V. Nováka.

Výstava obsahuje výběr knih oceněných v soutěži Nejkrásnější české 
knihy roku a Nejkrásnější knihy Slovenska v letech 2008–2012.

Foyer MZK / 2. patro

Foyer MZK / 1. patro
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www.mzk.cz/KalendarAkci
www.facebook.com/mzk.cz

Autorské čtení a poslech
pondělí 

19. 10. 

18.00

Přijde básník nebo plachý milionář?
Autorské čtení Martina Reinera v rámci cyklu Oči Brna. 
Více na www.mzk.cz/martinreiner.

Konferenční sál / přízemí

28. 5. – 4. 10. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech 
rajhradských a brněnských
Výstava probíhá v rámci projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako 
kulturní fenomén. Více na www.mzk.cz/gladio-verbi-dei.

Benediktinské opatství Rajhrad

Veřejné exkurze
pondělí 

12. 10.
17. 00 

Prohlídka knihovny pro veřejnost
Komentovaná prohlídka pro širokou veřejnost (historie a součas-
nost knihovny, nabídka služeb, informace o projektech, návštěva 
běžně nepřístupných prostor).

Informační pult / přízemí

1.–29. 10. Martin Reiner: Plachý milionář přichází
Po celou dobu trvání výstavy si mohou čtenáři poslechnout 14 mikropo-
vídek Martina Reinera v podání Igora Bareše na počítačích ve Studovně 
humanitních věd.

Studovna humanitních věd /4. patro

http://www.mzk.cz/martinreiner
www.mzk.cz/KalendarAkci
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http://www.mzk.cz/martinreiner
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