Moravská zemská knihovna

Newsletter

Kounicova 65a
Brno

ÚNOR
2018
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opět jsme si pro vás připravili přehled novinek a akcí
konajících se v tomto měsíci.
www.mzk.cz
facebook.com/mzk.cz
Oči Brna: Hynek Bulín
Čtvrtý ročník cyklu Oči Brna v Moravské zemské knihovně odstartuje příběh
osobnosti úzce spojené s rokem 1918. Připomeneme si českého právníka,
poslance, spisovatele a žurnalistu Hynka Bulína.
Nové elektronické zdroje v MZK
Od 1. ledna 2018 získali čtenáři MZK nově přístup do rozšířených databází
společnosti EBSCO a do kolekce knihovnických časopisů vydavatelství Emerald.
Měsíc černošské historie (Black History Month)
Již třetím rokem se Americká knihovna zapojuje do Měsíce černošské historie,
který připomíná významné osobnosti a události v historii africké diaspory. Touto
cestou si obecně připomínáme boj za lidská práva. Při příležitosti Měsíce
černošské historie si promítneme film „Selma“ a dokument „13th“. Dále se
uskuteční přednáška A peak into African-American Culture: Music, Lyrics,
and Spoken Word a připomínce se také budeme věnovat ve Čtenářském klubu.
Akce budou v anglickém jazyce.

Senioři píší Wikipedii 2
I v roce 2018 se můžete přihlásit do kurzu pro začátečníky: Senioři píší Wikipedii. Editace článků na Wikipedii
začne 12. února 2018 a bude pokračovat každé pondělí od 14.30 do 16.30 až do 19. března 2018. Zájemci se
budou scházet v počítačové učebně (6. patro) v MZK pod vedením zkušených wikipedistů. Účast na kurzu je
bezplatná, maximální počet účastníků je 10 osob.
Klub Wikipedie MZK
V knihovně nabízíme prostor pro setkávání všech zájemců o přispívání do internetové encyklopedie Wikipedie.
Setkávat se budeme každé poslední pondělí v měsíci, tj. 29. ledna, 26. února, 26. března, 30. dubna, 28. května
a 25. června, vždy od 16.30 do 18.30 v počítačové učebně v 6. patře. Setkání jsou určena těm, kteří si už editování
Wikipedie někdy vyzkoušeli a chtějí v něm pokračovat.

PROMÍTÁNÍ
5. 2. pondělí (18.00) Filmový pondělek: „Selma“ Konferenční sál / přízemí
Film zachycuje události tří měsíců roku 1965, kdy Martin Luther King, Jr, vedl boj za zajištění rovného volebního
práva. / A chronicle of Dr. Martin Luther King Jr.’s campaign to secure equal voting rights via an epic march
from Selma to Montgomery, Alabama, in 1965.
26. 2. pondělí (18.00) „13th“ film documentary screening / Black History Month Malý sál / 6. patro
U příležitosti Měsíce černošské historie promítneme oceňovaný a velmi informativní dokument, v němž autoři
mapují vztah otrokářství a dnešního vězeňského systému ve Spojených státech. / In honor of Black History
Month we will screen a high acclaimed documentary film, which takes an in-depth look at the prison system
in the United States and how it reveals the nation’s history of racial inequality.

13. 2. úterý (18.00) České Chicago / 100 let česko-amerických vztahů Malý sál / 6. patro
Jak se žilo Čechům v Chicagu? A jak vznikala místní čtvrť Pilsen? Přijďte na přednášku politologa a historika
Martina Nekoly u příležitosti vydání jeho nové knihy „České Chicago“.
14. 2. středa (19.00) Komety – Co nám přinesla mise Rosetta? Konferenční sál / přízemí
Přednáší prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
21. 2. středa (17.00) Brněnské řeky Svratka a Svitava – krajinářské studie nábřeží Malý sál / 6. patro
Jak vidí studenti možnost oživení dvou hlavních brněnských řek? Jak má vypadat nábřeží ve městě a v krajině?
Vybrané studentské prezentace představí vize a možnosti práce s okolím Svratky i Svitavy. Prezentace studentů
představí jejich práce realizované v Ateliéru navrhování Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
21. 2. středa (19.00) Carlo Gesualdo da Venosa - kníže, hudebník, vrah?! Konferenční sál / přízemí
Poutavé vyprávění o osudu a díle doprovázené filmem a hudebními ukázkami.
Přednáší prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

22. 2. čtvrtek (17.00) Malý sál / 6. patro
A peak into African-American Culture: Music, Lyrics, and Spoken Word
Při příležitosti Měsíce černošské historie se s námi ponořte do světa mluvené poezie a africko-amerického
umění se speciálním hostem Bendjhim Villiersem. / In honor of Black History Month in February, join us for
an interactive emergence into the world of spoken word poetry and African American artistic expression with
special guest Bendjhi Villiers.
27. 2. úterý (17.00) Videokonferenční místnost / 4. patro
Oči Brna: Brněnský advokát a politik JUDr. Hynek Bulín starší
Přednáška českého historka Mgr. Martina Ráji, který se zaměřuje na české dějiny, dějiny Moravy, církevní dějiny
a dějiny advokacie a akademická povolání.
S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně
je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.

1. 2. čtvrtek (17.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.
12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. pondělí (14.30) Počítačová učebna / 6. patro
Senioři píší Wikipedii 2
Náplní kurzu bude seznámení se s Wikipedií, s registrací, s tím, co do Wikipedie (ne)patří, se základy editace,
se sledováním změn, komunikací s ostatními editory, strukturou encyklopedického hesla, citováním zdrojů.
15. 2. čtvrtek (10.00) Úvod do problematiky a databází ochranných známek Počítačová učebna / 6. patro
Na školení získáte základní informace o ochraně průmyslového vlastnictví formou ochranných známek
a prakticky si vyzkoušíte základní bezplatné databáze z této oblasti. Školení vede Zuzana Čapková
z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
22. 2. čtvrtek (10.00) Bibliografické databáze norem a standardů Počítačová učebna / 6. patro
Na školení poznáte bezplatné databáze a weby, na nichž můžete hledat bibliografické informace o normách
a standardech.

15. 2. čtvrtek (18.00) Literární Salón na téma Dánsko Konferenční sál / přízemí
Skandinávský dům Brno ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou otevírá již třetí ročník Severského
literárního salonu. První setkání tohoto roku se zaměří na Dánsko. Spolu s naším hostem, překladatelkou
Markétou Klikovou, si budeme povívat o spisovatelích, překládání, kulturní politice a zajímavostech běžného
dánského života.
20. 2. úterý (18.00) Autorské čtení: Kathrin Röggla Malý sál / 6. patro
Kathrin Röggla patří mezi nejzajímavější současné rakouské spisovatelky. Píše prózu, divadelní a rozhlasové
hry. Její tvorba se vyznačuje důrazným politickým apelem, kritikou médií a pracovního světa. / Kathrin Röggla
gehört zu den interessantesten österreichischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Sie schreibt Prosa,
Theaterstücke und Hörspiele für Rundfunk. Ihr Schaffen ist gekennzeichnet durch eine dringende politische
Botschaft, der Kritik der Medien und der Arbeitswelt.

13. 2. úterý (16.45) Reading Group: Toni Morrison / Beloved Malý sál / 6. patro
Při příležitosti Měsíce černošské historie bude Čtenářský klub diskutovat román, jenž je inspirován novinovou
zprávou o otrokyni, která uprchla i se svými dětmi. Když byla chycena, rozhodla se děti raději zabít, než je
vystavit životu v otroctví. Zabila však pouze jedno z nich. / In honor of Black History Month Reading Group will
discuss Toni Morrison’s novel Beloved. The author found an inspiration for this novel in an newspaper article
called „A Visit to the Slave Mother who Killed Her Child“.

6. 12. – 11. 2. 2018 Nová městská zahrada výstava / Foyer / 6. patro
Výstava přibližuje aktuální formy současné městské zahrady v rámci evropského kulturního kontextu.
Na příkladech realizací zahrad, vzniklých v posledních letech v Rakousku, Itálii a Švýcarsku, jsou
demonstrovány současné evropské tendence v tvorbě veřejných prostorů a mohou být chápány jako modelová
řešení, která osobitými způsoby reflektují naléhavá environmentální a společenská témata života ve městě.
20. 12. 2017 – 28. 2. 2018 Jiří Sumín. Tajemství ženského psaní výstava / Galerie MZK / přízemí
Výstava připomene prostřednictvím díla a korespondence českou spisovatelku Amálii Vrbovou.
5. – 28. 2. 2018 Oči Brna: Hynek Bulín. Právník, poslanec, spisovatel výstava / Foyer / přízemí
Zajímavá osobnost politického života první republiky – poslanec, právník, spisovatel a žurnalista
Hynek Bulín – otevírá čtvrtý ročník cyklu Oči Brna.
5. 2. – 31. 3. 2018 NEPÁL – šerpové a Šerpové výstava / Foyer / 2. patro
5. 2. pondělí (17.00) vernisáž
Výstava představuje Šerpy nejenom jako etnikum žijící v Nepálu, především v oblasti pod Mount Everestem,
ale hlavně je představuje jako nosiče nákladů (nosiče nákladů v tomto prostředí označujeme též slovem šerpa).
Tito šerpové jsou využíváni k nošení různými expedicemi a turisty, ale také místními obyvateli.
Výstavu připravila MZK ve spolupráci s Česko-nepálským spolkem.
21. 2. – 14. 4. 2018 Brněnské řeky Svratka a Svitava – krajinářské studie nábřeží výstava / Foyer / 6. patro
21. 2. středa (18.00) vernisáž
Výstava představuje studentské práce Ateliéru navrhování Ústavu zahradní a krajinářské architektury
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
21. 2. – 29. 3.Kreslíme s radostí výstava / foyer / 4. patro
21. 2. středa (17.00) vernisáž
Výstava kreseb studentů výtvarného kurzu vedeného výtvarnicí Libuší Šuleřovou.

EXKURZE
12. 2. pondělí (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Seznámení s knihovnou a jejími službami, prohlídka studoven i běžně nepřístupných prostor.
Téma exkurze: Periodika a jejich dostupnost online.
20. 2. úterý (15.00) Prohlídka vily Hynka Bulína Bulínova vila (Květná 170/8, Brno-Pisárky)
Komentovaná prohlídka Bulínovy vily vedená architektem Janem Sapákem.
Prohlídka vily je možná pouze po registraci, kterou provedete zde: www.mzk.cz/prohlidka-vily-hynka-bulina
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Přehled akcí MZK naleznete také na:
www.mzk.cz/kalendarakci.
Podrobnější informace o každé
akci zde uvedené naleznete vždy
minimálně 14 dní před jejím
konáním na webu knihovny.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ
(pokud není uvedeno jinak).
Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte tak místo
pro další čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná,
takže jsou vaše věci v bezpečí.
Klíče od šatních skřínek si vyzvednete
v šatně, kde vám budou načteny
na čtenářský průkaz.

