
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
v říjnu se vracíme ke klasické otevírací době. Těšíme se na vás každý všední den od 8.30 
do 22.00 a v sobotu od 9.00 do 17.00. Pouze v pátek 28. října (statní svátek) a sobotu 29. 
října máme zavřeno.
Dále jsme si pro vás přichystali několik novinek a bohatou nabídku kulturních akcí.

Krásné podzimní dny vám přeje, 
Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz

Newsletter
říjen 2016

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

Novinky z knihovny
Oči Brna: Jiří Sehnal
Oči Brna měsíce října představí Jiřího Sehnala, hudebního historika a organologa.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-jiri-sehnal.

Ticho ve studovnách
Žádáme návštěvníky knihovny o dodržování tichého režimu ve studovnách. Studijní atmosféru v poslední 
době narušuje nejvíce telefonování. Děkujeme všem, kteří náš knihovní řád respektují.

Digitální knihovna MZK
Pozor, pozor! Přecházíme na nový vzhled Digitální knihovny MZK. 
Najdete ho na www.digitalniknihovna.cz/mzk. Vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište na 
adresu digitalniknihovna@mzk.cz.

Jižní Morava čte
Projekt Jižní Morava čte pokračuje. V šedesáti zapojených knihovnách po celém 
Jihomoravském kraji probíhají zajímavé akce na podporu čtenářství, mezige-
neračního soužití a lokání historie. Tento projekt je financován Jihomoravským 
krajem. Více na: www.jiznimoravacte.cz.

http://www.mzk.cz/
https://www.mzk.cz/oci-brna-jiri-sehnal
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk
http://www.jiznimoravacte.cz


pondělí 

3. 10. 

18.30

Filmový pondělek: The Social Network (2010)
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své geniality zanechají pozměně-
ný svět. Ve filmu The Social Network divákům režisér David Fincher a scenárista Aaron 
Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální 
fenomén nového století. Film v angličtině s anglickými titulky.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-social-network-2010.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

17. 10. 

18.00

Don Quijote promítá: Modrá a ne moc růžová
Zahájení pravidelného promítání španělských filmů v MZK. Film Modrá a ne moc růžová 
vypráví o úspěšném fotografovi Diegovi a lékaři Fabriciovi, kteří právě promýšlí další krok 
ve vztahu – sestěhovat se k sobě. Více na:
www.mzk.cz/don-quijote-promita-modra-ne-moc-ruzova-azul-y-no-tan-rosa-2012.

Přednášky

čtvrtek

20. 10. 

18.00

Filmový čtvrtek: Dalekonosné housle, Poslední hudci

Filmový klub: Who am Iúterý

4. 10. 

18.00

Film Who am I se odehrává kolem čtveřice hackerů, kteří založí subversivní skupinu CLAY. 
Dynamický thriller nominovaný na Německou filmovou cenu za rok 2015. Film v němčině 
s německými titulky. Více na: www.mzk.cz/filmovy-klub-who-am-i-2014.

V rámci tematického večera, který je tentokrát věnovaný muzikantskému rodu Kubíků 
z Hrubé Vrbky proběhne v konferenčním sále projekce dokumentů Dalekonosné housle 
(1970, režie: Jiří Vanýsek, 30 min.) a Poslední hudci (1974, režie: Karel Fuksa, 20 min.). 
Hosty večera budou režiséři Karel Fuksa s Jiřím Vanýskem a spisovatel Martin Kuchyň-
ka. Na závěr celého programu vystoupí Horňácká cimbálová muzika Kubíci. Více na: 
www.mzk.cz/filmovy-ctvrtek-dalekonosne-housle-posledni-hudci.

Konferenční sál / přízemí

Malý sál / 6. patro

Nové tiskárny
Během léta jsme vyměnili stará multifunkční zařízení za nové a rychlejší stroje – 
kopírování a tisk probíhá beze změn. Kredit si můžete dobít prostřednictvím nového 
automatu, který naleznete v přízemí. Více na: www.mzk.cz/sluzby/tisk-kopirovani.

Databáze MZK
V říjnu nabízíme našim čtenářům testovací přístup do nové kolekce encyklopedií 
a dalších referenčních zdrojů na platformě Proquest Ebook Central. Kolekce obsa-
huje více než 600 titulů od vydavatelství Cambridge University Press, Sage, Palgrave, 
Mcfarland, Encyclopedia Britannica, Oxford University Press, MIT Press aj.
Více na: www.mzk.cz/encyklopedie-referencni-zdroje.

Promítání

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

6. 10. 

19.00

Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.: Okruh kondorů
Putování chilskými Alpami.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/prof-rndr-miloslav-druckmuller-csc.

Konferenční sál / přízemí

https://www.mzk.cz/sluzby/akce/filmovy-pondelek-social-network-2010
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http://www.mzk.cz/filmovy-klub-who-am-i-2014
http://www.mzk.cz/filmovy-ctvrtek-dalekonosne-housle-posledni-hudci
https://www.mzk.cz/sluzby/tisk-kopirovani
http://www.mzk.cz/encyklopedie-referencni-zdroje
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prof-rndr-miloslav-druckmuller-csc


Přednáška dr. Ricarda Ramireze (v angličtině). Více na:
www.mzk.cz/lecture-dr-ricardo-ramirez-latino-vote-and-2016-presidential-race.

Mythologie der Serie: Altes Geld. (Mytologie seriálu: Altes Geld)
Rakouský seriál „Altes Geld“ v průběhu deseti dní zobrazuje společenský obraz současné-
ho Rakouska. Na vybraných scénách a postavách ilustruje lektor p. Otto Schnelzer z ger-
manistiky FF MU svéráz rakouské mentality a vyprávěčské možnosti nové televizní tvorby 
našich sousedů, které můžou sloužit i jako inspirace.
Více na: www.mzk.cz/prednaska-mytologie-serialu-altes-geld.

Malý sál / 6. patro

Kroměřížská hudební minulost pohledem hudebního historika prof. Jiřího Sehnala. Akce 
probíhá v rámci cyklu Oči Brna. Více na: www.mzk.cz/sehnal_vejvanovsky.

Malý sál / 6. patro

středa

12. 10. 

18.00

The Latino Vote and the 2016 Presidential Race

Videkonferenční sál / 4,. patro

úterý

25. 10. 

16.30

Combatting Russian Propaganda and Disinformation
Mašinérie ruské propagandy je v České republice stále aktivnější a ruská verze interpre-
tace dění je někdy považovaná za realitu místními politiky a médii. Přednáška dr. Thomase 
Nicholse (v angličtině). Více na: 
www.mzk.cz/combatting-russian-propaganda-and-disinformation.

Nové příspěvky k dějinám hudby na Moravěúterý

25. 10. 

17.30

Muzikologové Ústavu hudební vědy FF MU v Brně doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. a 
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., nám přiblíží své nové objevy v oblasti dějin hudby na Moravě.  
Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna. Více na: www.mzk.cz/dejiny_hudby.

úterý

11. 10. 

17.30

Pavel Vejvanovský a kroměřížská kapela

Čtení a beseda

Konferenční sál / přízemí

středa

19. 10. 

17.30

Videokonferenční sál / 4. patro

Malý sál / 6. patro

Autorské čtení jednoho z nejúspěšnějších čínských spisovatelů současnosti. Jü Chua byl 
za svůj poslední román Den sedmý nominován na cenu OppenheimerFunds Emerging 
Voices. Více na: www.mzk.cz/ju-chua-den-sedmy.

Jü Chua: Den sedmýpátek

14. 10. 

18.00

úterý

18. 10. 

18.30

Arktické výpravy Knuda Rasmussena
Přednáška Zdeňka Lyčky Arktické výpravy knuda Rasmussena, která proběhne v rámci 
festivalu Výpravy seveřanů.
Více na: www.mzk.cz/arkticke-vypravy-knuda-rasmussena.

Videokonferenční sál / 4. patro

středa

19. 10. 

19.00

O tom, že fyzikální jevy jsou stejné jak v našem domově, tak ve vesmíru. Více na:
www.mzk.cz/prof-rndr-petr-kulhanek-csc-o-vecech-neobycejne-obycejnych.

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: O věcech neobyčejně obyčejných

Konferenční sál / přízemí
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čtvrtek 

20. 10. 

17.00

Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV

Jak citovat?

Na školení získáte základní informace k problematice průmyslových práv v ČR a přehled 
o bázích, které jsou bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví v Pra-
ze. Formou jednoduchých ukázek se seznámíte s rešeršními možnostmi bází ÚPV. Více 
na: www.mzk.cz/uvod-do-problematiky-prumyslovych-prav-databazi-upv.

Chcete se dozvědět, jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690? 
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-12.

Počítačová učebna / 6. patro

Kde a jak hledat odbornou literaturu?

Počítačová učebna / 6. patro

čtvrtek

6. 10. 

17.00

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

Na školení získáte pomocí jednoduchých praktických ukázek přehled o základních bez-
platných databázích, v nichž lze hledat informace o knihách a článcích odborného cha-
rakteru.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-9.

čtvrtek

13. 10. 

10.00

Počítačová učebna / 6. patro

Semináře a školení

Konferenční sál /  přízemí

Diskuze
pondělí

10. 10. 

17.00

Česká literatura v překladu 1998–2016
Diskuse s bohemistou a překladatelem Hasanem Zahirovičem, literární agentkou Danou 
Blatnou a spisovatelkou Kateřinou Tučkovou. Moderuje prof. Tomáš Kubíček.
Více na: www.mzk.cz/diskuze-ceska-literatura-v-prekladu-1998-2016.

Konferenční sál / přízemí

Bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií, včetně sportovních stipendií, na 
amerických univerzitách. Více na:
www.mzk.cz/sluzby/akce/stipendia-pro-studium-v-usa-3.

Stipendia pro studium v USA

Jiří Padevět pondělí

17. 10. 

18.00
Autorské čtení českého spisovatele, knihkupce a nakladatele, který v roce 2014 získal 
cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. 
Více na: www.mzk.cz/jiri-padevet.

Konferenční sál / přízemí

čtvrtek 

5. 10. 

16.00
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-12
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-9
http://www.mzk.cz/diskuze-ceska-literatura-v-prekladu-1998-2016
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/stipendia-pro-studium-v-usa-3
http://www.mzk.cz/jiri-padevet


Výstavy a vernisáže

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci.
 
Podrobnější informace o uvedených akcích naleznete vždy minimálně 14 dní před jejich konáním. 
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

Jiří Sehnal – hudební historik Moravy
Výstava věnovaná prof. PhDr. Jiřímu Sehnalovi, CSc., hudebnímu historikovi 
a organologovi. Více na: www.mzk.cz/jiri-sehnal-hudebni-historik-moravy.

Konferenční sál / přízemí

Slavnostní zahájení výstavy s uvedením publikace Cantantibus organis vydané 
u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc., za hudebního do-
provodu Roberta Huga (cembalo).
Více na:  www.mzk.cz/jiri-sehnal-hudebni-historik-moravy.

Foyer MZK / přízemí

Česká literatura v překladu 1998–2016
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.

Výstavní místnost / přízemí

Vernisáž výstavy Jiří Sehnal – hudební historik Moravy

Exkurze
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze pro širokou veřejnost. Každý měsíc mohou účastníci nahlédnout do pro-
stor, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají, v duchu myšlenky těchto exkurzí Po-
znejte knihovnu jinak! Téma říjnové prohlídky: Rukopisy a staré tisky v MZK.
Více na: www.mzk.cz/exkurze8.

pondělí

10. 10. 

17.00

Malý sál / 6. patro

Ve spolupráci s Rakouským institutem Brno a zdejším rakouským lektorem or-
ganizuje MZK mobilní knihovničku, která bude nabízet na třech různých místech 
nejnovější rakouskou literaturu pro všechny zájemce. 
Více na: www.mzk.cz/rakousko-cte-literatura-jde-na-vandr.

Österreich liest: Literatur geht wandern

úterý

4. 10. 

17.30

Zahraniční knihovna/ 2. patro

pondělí

10. 10. 

17.00

Česká literatura v překladu 1998–2016
Vernisáž výstavy zahájí Kateřina Tučková a Radim Kopáč. Po vernisáži bude násle-
dovat diskuse. Více na: www.mzk.cz/ceska-literatura-v-prekladu-1998-2016.

Konferenční sál / přízemí

Isaac v úzkých − úzkost očima mladého člověka v komiksu 
Adriana Malmgrena

29. 9. 
–

29. 10. Komiks Isaac v úzkých vznikl v rámci 24hodinového projektu na komiksové škole 
v Malmö a zrcadlí částečně autobiografické zážitky mladého švédského kreslíře 
Adriana Malmgrena. Více na: www.mzk.cz/izaac-v-uzkych.

Foyer MZK / 2. patro

10. 10. 
–

27. 10.

10. 10. 
–

29. 10.

3. 10. 
–

29. 10.

www.mzk.cz/KalendarAkci
http://www.mzk.cz/jiri-sehnal-hudebni-historik-moravy
http://www.mzk.cz/jiri-sehnal-hudebni-historik-moravy
http://www.mzk.cz/ceska-literatura-v-prekladu-1998-2016
http://www.mzk.cz/exkurze8
http://www.mzk.cz/rakousko-cte-literatura-jde-na-vandr
http://www.mzk.cz/ceska-literatura-v-prekladu-1998-2016
https://www.mzk.cz/izaac-v-uzkych



