
Vážení návštěvníci ,
od 30. 9. se vracíme k plnému provozu. Knihovnu můžete navštěvovat ve všední dny od 8:30 do
22:00 hod a v sobotu od 9 do 1 6:30. hod. Přehled otevírací doby >>>

V září proběhlo v knihovně stěhování patentů a norem. Od 9. 9. je najdete v 2. patře ve Studovně
period ik a norem. Více informací zde >>>
Od 2. 9. hostí MZK Ústřední knihovnu Právnické fakulty MU. Jak probíhalo stěhování? Podívejte
se na fotografie na Facebooku >>> .

Od poloviny října budete mít v knihovně možnost ověření identi ty MojeID. K čemu je to dobré?
Čtěte zde>>>
Upozorňujeme také, že od 1 . 1 0. začne plati t nový knihovní řád.

Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
Moravská zemská knihovna v Brně

úterý

1 . 1 0.
1 8:00

Jaroslav Šebek: Víra a národ - konflikt a
smíření
Úvodní přednáška z podzimního cyklu „Odlišné jazyky – společné dějiny“

Konferenční sál / Přízemí
čtvrtek

3. 1 0.
1 7:00

Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Školení pro vyhledávání v bezplatných databázích odborné li teratury. Registru jte
se na mzk.cz a při jďte na kurz zdarma.

Počítačová učebna / 6. patro

úterý

8. 1 0.
1 3:30

Překladatelský workshop
Německý seminář vede významná překladatelka Kristina Kallert. Registrace na
mzk.cz.

Malý sál / 6. patro

úterý

1 . 1 0.
1 3:00

Seminář pro učitele angličtiny
Seminář pro vyučující anglického jazyka na středních školách. Můžete se dostavi t
i bez předchozí online registrace. Více informací na mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí
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řřííjj eenn 220011 33
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https://www.mzk.cz/OdlisneJazyky
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-1
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prekladatelsky-seminar-ubersetzen-als-unsichtbare-arbeit-etwas-dauerhaft-sichtbarem
http://bit.ly/StehovaniPravDoMZK
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/oteviraci-doba
http://www.mzk.cz/aktuality/normy-patenty-nove-ve-2-patre
https://www.mzk.cz/proc-mojeid
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/seminar-pro-ucitele-anglictiny-4


čtvrtek

1 0. 1 0.
9:00

Překladatelský workshop
Německý seminář vede významná překladatelka Kristina Kallert. Registrace na
mzk.cz.

Malý sál / 6. patro

úterý

1 5. 1 0.
1 8:00

Kateřina Čapková: Židé nebo Němci?
Německy mluvící Židé v Československu po druhé světové válce: přednáška z
cyklu „Odlišné jazyky – společné dějiny“.

Malý sál / 6. patro

středa

1 6. 1 0.
1 8:00

Kateřina a Miloš Motani: !VIVA MEXICO!
Celostátní premiéra nového multimediálního představení o Mexiku. Více
informací na mzk.cz. Předprodej 774660560, Ind ies, Dům pánů z lipé.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 7. 1 0.
1 0:00

Vyhledávání v národních patentových
databázích
Školení formou praktických ukázek. Registrace zdarma na mzk.cz.

Počítačová učebna / 6. patro

úterý

22. 1 0.
1 8:00

Jana Nosková: Paralelní společnosti?
Česko-německé soužití ve 20.–40. letech 20. století ve vzpomínkách německých
obyvatel Brna: přednáška z cyklu „Odlišné jazyky – společné dějiny“.

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

24. 1 0.
1 9:00

Roman Vehovský: Cesty osudu a náhody
Beseda a promítání s cestovatelem Romanem Vehovským o jeho pozemní cestě
stopem přes Asi i do Austrálie, která se neplánovaně protáhla na sedm let. Více
na mzk.cz Konferenční sál / Přízemí

úterý

29. 1 0.
1 8:00

Peter Becher: Milenina „Velká iluze“.
Přednáška k výstavě „Praha - Prag 1 900-1 945. Literární město dvou jazyků,
mnoha prostředníků: přednáška z cyklu „Odlišné jazyky – společné dějiny“.

Konferenční sál / Přízemí

středa

30. 1 0.
1 6:00

Stipendia pro studium v USA
Bezplatné semináře o možnostech studia a stipendi í na amerických univerzi tách.
Od 1 6.00 studium a stipendia v USA; od 1 7.30 sportovní stipendia v USA. Více
informací na mzk.cz. Konferenční sál / Přízemí

úterý

8. 1 0.
1 8:00

Ladislav Josef Beran: Sudetští Němci v
národnostní politice ČSR 1 91 8-1 938
Přednáška z cyklu „Odlišné jazyky –společné dějiny".

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

31 . 1 0.
1 7:00

Rešerše v licencovaných databázích
Naučíme vás zdarma vyhledávat odborné zdroje. Registru jte se na mzk.cz.

Počítačová učebna / 6. patro

https://www.mzk.cz/OdlisneJazyky
https://www.mzk.cz/OdlisneJazyky
https://www.mzk.cz/OdlisneJazyky
https://www.mzk.cz/OdlisneJazyky
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prekladatelsky-seminar-ubersetzen-als-unsichtbare-arbeit-etwas-dauerhaft-sichtbarem-0
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/vyhledavani-v-narodnich-patentovych-databazich
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/katerina-milos-motani-viva-mexico
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/cesty-osudu-nahody
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/stipendia-pro-studium-v-usa-0
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/reserse-v-licencovanych-databazich


čtvrtek

3. 1 0.
1 8:00

Thomas Schafferer: lyrik rocks
Autorské čtení rakouského autora ve stylu slam poetry. Čtení i d iskuse bude
probíhat v německém jazyce. Více na mzk.cz

Konferenční sál / Přízemí

pondělí

7. 1 0.
1 9:00

Filmový pondělek: Bound for Glory
Oskarová hudební road movie z doby hospodářské krize. V původním znění s
anglickými ti tulky. Více na ČSFD.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 0. 1 0.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Roma boys, příběh lásky
Dokument režisérky Rozálie Kohoutové se věnuje tématu romské homosexuali ty.
Po skončení fi lmu následuje d iskuze s představi teli .

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

1 7. 1 0.
1 0:00

Lichtenštejnsko-rakouské autorské čtení:
Mathias Ospelt a Thomas Stangl
Autorské čtení obou spisovatelů bude probíhat v německém jazyce.

Malý sál / 6. patro

úterý

22. 1 0.
1 6:30

Reading group: Restless
Diskuse o románu Wiliama Boyda v anglickém jazyce.

Týmová studovna / 1 . patro

PŘEMÝŠLÍTE, PRO
KTEROU AKCI SE
ROZHODNOUT?

Naše infografika vám
pomůže vybrat si akci
podle toho, co máte
rádi!

DO INFOGRAFIKY>>>

ČČtteenn íí aa pprroommííttáánn íí

http://www.csfd.cz/film/18938-cesta-ke-slave/
http://www.duha.mzk.cz/blog/na-kterou-akci-se-vydat-v-rijnu
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/autorske-cteni-thomas-schafferer-lyrik-rocks


začátek 25. 4.
konec 31 . 1 0.

In omnibus Glorificetur deus
Výstava k 200. výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství.
Vstupné a otevírací doba na rajhrad.muzeumbrnenska.cz.

Areál benediktinského kláštera v Rajhradě

začátek 2. 5.
konec 31 . 1 0.

Herta Müller: Der Teufelskreis des wörter/
Ďábelský kruh slov
Život a dílo německé spisovatelky Herty Müllerové, která v roce 2009 obdržela
Nobelovu cenu za li teraturu. Foyer / 2. patro

začátek 2. 9.
konec 9. 1 0.

S patenty v kuchyni
Nevěříte, že kuchyně a jej í vybavení může být velkou inspirací pro vědce a
vynálezce? Více na mzk.cz/PatentyVKuchyni .

Studovna / 7. patro

Kdo získá Německou knižní cenu?
Wer gewinnt den Deutschen Buchpreis?

Soutěž ve spolupráci s Goethe Insti tutem. Více informací na Facebooku.

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

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

konáním.

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

začátek1 4. 1 0.
konec 26.1 0.

Výstava patentů ČR
Při jďte se podívat na novinky ve fondu patentů MZK. Více informací na
www.mzk.cz.

Studovna / 7. patro

VVýýssttaavvyy

SSoouu ttěěžž

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

http://www.mzk.cz/KalendarAkci
https://www.facebook.com/GoetheInstitutPrag?v=app_157958697580988&
http://www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz
http://www.mzk.cz/PatentyVKuchyni
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-patentu-cr
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz



