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Milé čtenářky, milí čtenáři,
v dubnu letošního roku vstoupí cyklus výstav a doprovod-
ných akcí Oči Brna do pátého ročníku své existence. Každý 
měsíc jeden pohled, jedno originální dílo, jeden nevšední 
životní příběh v textech i obrazech. Doposud jsme takto 
představili 33 osobností ze světa literatury, divadla, výtvar-
ného umění, architektury, hudby, baletu, knihovnictví, vy-
davatelství nebo vědy. V letošním roce, který je především 
knihovnickou oslavou sta let od vydání prvního knihovnic-
kého zákona, bude jednou z osobností Očí Brna knihovník, 
ale také básník, novinář, dramaturg, režisér a divadelní kri-
tik Jiří Mahen. Můžete se těšit také na taková jména jako 
Kateřina Šedá nebo Milan Kundera. Únor však bude patřit 
osobnosti s velikým rozhledem, osobnosti, jejíž hudbu zná 
téměř každý (a to nejen v Brně). Oslavíme sedmasedmde-
sáté narozeniny s hudebním skladatelem a pedagogem Mi-
lošem Štědroněm. Přijďte si poslechnout hudbu, kterou má 
on sám rád, přijďte spolu s ním a jeho přáteli slavit.
Těší se na vás

vaše MZK

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ              8.30–22.00
SO      9.00–17.00



NOVINKY Z KNIHOVNY
OČI BRNA

Oči Brna: Miloš Štědroň
V únoru zaměří Oči Brna svou pozornost na skladatele, muzikologa a 
pedagoga Miloše Štědroně. 

5. – 28. 2. 2019 Miloš Štědroň. Nepolapitelný | výstava
| Foyer MZK | přízemí
Výstava věnovaná skladateli, muzikologovi a pedagogovi Miloši Štědro-
ňovi.

ÚT 12. 2. Miloš Štědroň: Hudba, kterou mám rád | 17.00
| Konferenční sál | přízemí
Setkání se skladatelem a muzikologem Milošem Štědroněm a jeho 
hudební nabídkou.

ČT 28. 2. Miloš Štědroň: 77 | 18.00 | Konferenční sál | přízemí
Dernisáž výstavy Miloš Štědroň. Nepolapitelný. Za doprovodu loutny 
zazpívá Aneta Bendová. Kromě jiného zazní úryvky z díla Miloše Štěd-
roně: Missa sine ritu.



NOVINKY Z KNIHOVNY
Digitální knihovna MZK
Vyzkoušejte nové alternativní uživatelské rozhraní pro Digitální knihov-
nu MZK na adrese http://digitalniknihovnanew.mzk.cz/mzk. Vaše ná-
měty a zpětnou vazbu nám můžete zaslat na digitalniknihovna@mzk.cz.

Soutěž Staré mapy
Soutěž v georeferencování starých map na portálu staremapy.cz po-
kračuje! Soutěž potrvá až do 28. února 2019. Ti nejaktivnější z vás zís-
kají hodnotné ceny.

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR zdarma
Knihy z jiných knihoven v ČR vám dodáme ZDARMA také v roce 2019! 
Nenašli jste u nás dokument, který potřebujete? Pomůžeme vám ho 
získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Přístup do genealogické databáze MyHeritage
Na základě vaší pozitivní zpětné vazby jsme přístup do databáze pro-
dloužili do konce roku 2019! Vytváříte rodokmen a chcete najít chybějící 
rodinná data nebo zjistit více o svých příbuzných a předcích? Pak na-
hlédněte do genealogické databáze MyHeritage Library Edition.

AHOJ Brno!
V únoru se v Lipsku odehrávají dvě významné akce v rámci Českého 
roku kultury:

| Cirkus v tiskárně: výstava
Od středy 6. února si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu „Cirkus v 
tiskárně“, která se věnuje české avantgardní typografii. Výstava potrvá v 
lipském Muzeu knih a písma až do neděle 11. srpna.

| Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy: kon-
ference
Čtyřdenní mezioborová konference s názvem „Pozor, velikáni! Milan 
Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy“ se uskuteční na Lipské uni-
verzitě od 14. do 17. února. Mezi přednášejícími bude např. Tomáš Kubí-
ček, ředitel Moravské zemské knihovny. Konference Institutu slavistiky 
Univerzity v Lipsku se koná ve spolupráci s MZK a FF UK.



AKCE
PROMÍTÁNÍ
PO 4. 2. Filmový pondělek: Wind River (2017) | 18.00
| Konferenční sál | přízemí
Stopař Cory Lambert (Jeremy Renner) v pusté zasněžené krajině indi-
ánské rezervace Wind River objeví tělo mladé dívky. Smrt přijíždí vyšet-
řovat nezkušená agentka FBI (Elizabeth Olsen) a Cory se stane jejím 
průvodcem. Cory však nemůže pouze nečinně přihlížet, sám totiž truchlí 
nad smrtí své dcery. Film není ani tak klasickým krimi thrillerem, jako 
spíše dramatem o truchlení a smíření.
Uznávaný scénárista Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water) se 
ujal také režie a měl více než šťastnou ruku s výběrem herců. Film, 
mimo jiná ocenění, získal i Cenu diváků na Filmovém festivalu v Kar-
lových Varech.

ÚT 5. 2. Filmový klub: Wild (2016) | 18.00 | Malý sál | 6. patro
Ania stojí tváří v tvář vlkovi. Nikoliv však v lese, ale v městském parku 
cestou do práce. Víc než strach pociťuje zvědavost a touhu vlka opět 
najít. Stane se z ní lovkyně a zvíře nakonec chytí. Film v němčině s čes-
kými titulky.

ŠKOLENÍ | SEMINÁŘE A KURZY
S ohledem na omezený počet míst v pc učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického 
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.

ČT 7. 2. Jak citovat? | 9.00 | Počítačová učebna | 6. patro
ČT 21. 2. Jak citovat? | 18.00 | Počítačová učebna | 6. patro
Na školení se dozvíte, na co je třeba si dávat pozor při citování, a jak 
citovat základní druhy dokumentů.

ČT 28. 2. Kde a jak hledat odbornou literaturu? | 17.00
| Počítačová učebna | 6. patro
Na školení získáte přehled o základních bezplatných databázích pro vy-
hledávání odborné literatury.

ST 13., 20. a 27. 2. Senioři píší Wikipedii | 14.30
| Počítačová učebna  | 6. patro
Na editačních kurzech vás naučíme, jak upravovat, doplňovat i tvořit 
nová encyklopedická hesla.



Cyklus přednášek na téma mediálního vzdělávání:

KRITICKÉ
MYŠLENÍ

MANIPULACE

18. 2. 2019 | 18. 00
Konferenční sál | přízemí

Techniky manipulace a síla emocí
Přednáší Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. 

www.mzk.cz/pouzivej-mozek

25. 2. 2019 | 15.00–19.00
Počítačová učebna | 6. patro

Jak odhalovat bullshity?
Přednášku a workshop povede Ing. Lukáš Hána
S ohledem na omezený počet míst v pc učebně je nutné se 
předem přihlásit prostřednictvím elektronického registrač-
ního formuláře, který naleznete na webu MZK.



AKCE
PŘEDNÁŠKY
PO 18. 2. Prezentace k výstavě Veřejné prostory administrativního 
centra Brno – Šumavská | 17.00 | Malý sál | 6. patro
Prezentace k výstavě, která představuje práce studentů Ústavu zahrad-
ní a krajinářské architektury na Zahradnické fakultě Mendelu.

ST 20. 2. Cesta na Měsíc, která se nepovedla aneb největší tajemství 
sovětské kosmonautiky | 19.00 | Konferenční sál | přízemí
Před 50 lety, 21. února 1969, odstartovala z kosmodromu Bajkonur prv-
ní utajovaná raketa N-1: obří nosič, který měl dopravit kosmonauty na 
Měsíc. Měl, ale nedopravil, protože při každém zkušebním startu bez 
posádky havaroval. Celý obří projekt pak byl utajený a Sověti prohlásili 
let na Měsíc za zbytečné plýtvání časem a prostředky.Jak měl sovětský 
lunární program vypadat? Proč skončil v troskách a stalo se z něj přísně 
střežené tajemství? Přednáší Ing. T. Přibyl.

PÁ 22. 2. Harri Ahonen: Treky severního Norska | 18.00
| Konferenční sál | přízemí
Treky severního Norska vám představí nejkrásnější jednodenní pěší 
výlety, na které se můžete v této části země vypravit. Projdete se po 
fjordech, pobřeží Norrlandu, souostrovích Lofoty a Vesterály nebo po 
národním parku Sjunkhatten. Kromě krásné přírody uvidíte lokální zví-
řenu a vedle faktů si vyslechnete i zajímavé místní příběhy, včetně jedné 
ságy (samozřejmě zkrácené). Přednáška proběhne v angličtině.

ÚT 26. 2. Umělá inteligence v umění: Jak napodobit evoluci | 18.00 | 
Konferenční sál | přízemí
Přednáška Matěje Smetany, autora výstavy ABC. 

ST 27. 2. Základny na Měsíci a Marsu | 19.00 | Konferenční sál
| přízemí
Jak pracovat na povrchu Měsíce a Marsu. Jak budou vypadat zá-
kladny na těchto tělesech. V současné době nabývá na intenzi-
tě aktivita v okolí Měsíce i Marsu. Čínské sondy Měsíc zkoumají 
z  oběžné dráhy a dokonce na něm přistávají. Na Marsu přistála vy-
spělá laboratoř a  chystá se tam druhé velké vozítko. Dokončují se 
nosiče, které by zajistily dopravu lodí k  Měsíci a později i k Marsu. 
V době, kdy si připomínáme řadu výročí spojených s počátky pro-
gramu Apollo, se tak znovu otevírá možnost expanze do vesmíru. 



PO 11. 2. Exkurze pro veřejnost v MZK: Grafické sbírky ve fondu 
Moravské zemské knihovny dostupné on-line | 17.00 | Malý sál
| 6. patro
Grafika představuje významnou část kulturního bohatství uchovávaného 
ve sbírkách Moravské zemské knihovny. Jedná se o rozmanitou šká-
lu dokumentů jako jsou grafické listy, portréty a fotografie významných 
osobností, veduty měst, plány, reprodukce děl, kalendáře aj. Většina je 
dostupná on-line prostřednictvím Digitální knihovny MZK. Mnoho z nich 
přibližuje město Brno v minulosti ať už prostřednictvím nákresů, lito-
grafických pohledů nebo fotografií. Součástí exkurze bude seznámení s 
těmito dokumenty a ukázky vyhledávání.

ČT 21. 2. Církevní knihovny ve fondu MZK | 17.00
| Videokonferenční místnost | 4. patro
Moravská zemská knihovna v Brně získala v roce 1950 do správy vel-
ké množství církevních fondů zejména ze zrušených jihomoravských 
klášterů. Po roce 1990 byla většina knih původním majitelům vrácena, 
deponovány zůstaly v knihovně jen některé sbírky rukopisů a prvotisků. 
Ovšem díky dobrému zpracování a péči o svěřené fondy udržuje MZK 
dodnes spolupráci s jednotlivými řády a umožňuje tak i nadále zpřístup-
nění těchto fondů. Přijďte se seznámit s tím, jaké fondy jsou dodnes v 
knihovně dostupné a u kterých sice naleznete záznamy v katalogu MZK, 
ale kvůli studiu se musíte obrátit na církevní majitele.

EXKURZE

AKCE

Dozvíme se, jak by měl návrat na jiná tělesa Sluneční soustavy vypadat 
především z hlediska zajištění podmínek existence kosmonautů a pří-
strojů v nepříznivých podmínkách. Z nich dominují intenzivní radiace 
a dramatické změny teplot. Přednáší RNDr. V. Wagner, CSc.



VÝSTAVY | VERNISÁŽE A DERNISÁŽE

4. 2. – 8. 3. Po Nepálu netradičně | Foyer MZK | 2. patro
Výstava fotografií cestovatelů, kteří zvolili různé typy aktivit v Nepálu, 
nejenom klasický treking nebo horolezectví.

18. 2. – 8. 3. Veřejné prostory administrativního centra Brno – Šu-
mavská | Foyer MZK | 6. patro
Výstava přináší pohled studentů zahradní a krajinářské architektury na 
poněkud roztříštěné území mezi ulicemi Šumavská, Kounicova a Veveří. 
Nebylo by dobré oživit myšlenku Akademického náměstí? Jak sjednotit 
toto území a vytvořit z něj vyhledávanou lokalitu pro studenty i obyva-
tele Brna? Studenti vytvořili pestrou škálu možností řešení tohoto úze-
mí – uplatnili současné trendy práce s dešťovou vodou, vytvořili systém 
funkčních veřejných prostorů, navrhli systém střešních zahrad, který 
navazuje na nově vznikající obchodní centrum, nebo navrhli nový měst-
ský park na místě dnešního divokého parkoviště. 

VÝSTAVY

VERNISÁŽE A DERNISÁŽE

PO 4. 2. – 8. 3. Po Nepálu netradičně | 17. 00 | Foyer MZK | 2. patro
Vernisáž výstavy fotografií cestovatelů, kteří zvolili různé typy aktivit 
v Nepálu, nejenom klasický treking nebo horolezectví.

PO 18. 2. – 8. 3. Veřejné prostory administrativního centra Brno – 
Šumavská | 18.00 | Foyer MZK | 6. patro
Vernisáž výstavy Veřejné prostory administrativního centra Brno – Šu-
mavská, která představuje práce studentů Ústavu zahradní a krajinář-
ské architektury na Zahradnické fakultě Mendelu.



9. 1. – 16. 2. 2019 Mikulovská dietrichštejnská knihovna.
Rukopisy - prvotisky - historie - současnost
Výstava představuje sbírku rukopisů a prvotisků pocházejících původně 
ze zámecké knihovny v Mikulově, kterou její majitelé rozprodávali ve 30. 
letech 20. století a jejíž část koupil Československý stát. Sbírka se do-
stala ve 40. letech do majetku Moravské zemské knihovny v Brně a dnes 
tvoří nejcennější část jejího historického fondu. V roce 2017 se podařilo 
zakoupit další z původně mikulovských rukopisů – receptář o přípravě 
barev z 15. století. Otevírací doba výstavy: pondělí až pátek 10.00–18.00 
a v sobotu 9.00–17.00.

GALERIE MZK

KOMENTOVÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
SO 2. 2. Mikulovská dietrichštejnská knihovna.
Rukopisy – prvotisky – historie – současnost | 17.00 
Výstavou vás provede kurátorka výstavy PhDr. Jindra Pavelková, se-
známí vás s významnými okamžiky vzniku sbírky a představí vystavené 
exponáty.

Galerii MZK naleznete v přízemí Moravské zemské knihovny.





9. ledna 2019 byla slavnostně zahájena výstava 12 WORLDS. Jedná se 
o prezentaci současných českých ilustrátorů knížek pro děti a mlá-
dež. Mezi zastoupenými autory jsou např. David Böhm, Pavel Čech, 
Lucie Dvořáková, Lucie Lomová, Galina Miklínová nebo Petr Nikl.



Site specific projekt Matěje Smetany představuje paralelu ke  snaze uživatelů 
knihovny učit se a posouvat se dál ve svých vědomostech. Jednotlivá písmena abe-
cedy dostala ve virtuálním prostředí od autora naprogramováno jasné zadání: na-
učit se ve stanovené době chodit. Každé písmeno se s úkolem vypořádalo po svém. 
Některá jsou „učenlivá” a dělají rychlé pokroky, jiná se zaseknou v určitém bodu 
a dále se nedostanou. Tak jako my lidé. Vizualizovaný proces se odehrává na moni-
torech umístěných v různých patrech po budově a na spořičích obrazovek vybraných 
počítačů MZK.

MATĚJ SMETANA | ABC
23. 1. – 3. 4. 2019    MATĚJ SMETANA             ABC

    MATĚJ SMETANA             ABC

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
Z PROJEKTU SITE SPECIFIC ART: ABC
26. 2. | 18.00 | FOYER | PŘÍZEMÍ
Výstavou vás provede její autor – Matěj Smetana.







Přehled akcí MZK naleznete také na: https://www.mzk.cz/KalendarAkci
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

http://www.mzk.cz   |   http://www.facebook.com/mzk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 602 00 Brno

Sledujte náš Instagram!

@moravskazemska

@MORAVSKAZEMSKA


