
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
i v únoru pro vás opět chystáme spoustu akcí a novinek. Věnujte prosím zvýšenou pozornost
především změnám v knihovně a nové otevírací době v sobotu.

Těšíme se na vás
Moravská zemská knihovna

Učte se anglicky s MZK
Chtěli byste se učit anglicky, nebo tento jazyk procvičovat?
Moravská zemská knihovna nabízí nejen anglickou li teraturu
všech žánrů, ale i řadu akcí a programů zdarma, které vám
pomohou. Uvidíte, že učení může být i zábava.
http://bi t. ly/ucte-se-anglicky-s-MZK

• Od 1 . února bude otevřeno každou sobotu od 1 0 do 1 8 hodin. Od příští soboty si tedy
budete moci trochu přispat a následně pak strávit v knihovně celé odpoledne.
http://www.mzk.cz/aktuali ty/zmena-oteviraci-doby-v-sobotu

• Sloučili jsme knihy z volného výběru s knihami ze studovny v 6. patře - tak, abyste jeden
ti tul vždy našli v knihovně na stejném místě. Prezenční (= ty, které můžete číst jen v
knihovně) a absenční (= ty, které si můžete půjči t domů) knihy teď najdete na jedné poličce.
Prezenční knihy jsou označeny oranžovým puntíkem.
https://www.mzk.cz/aktuali ty/slouceni-volneho-vyberu-se-studovnami

Meziknihovní výpůjční služba
Potřebujete půjči t knihu z j iné knihovny či ze zahraničí?
Meziknihovní výpůjční služba funguje už i v novém katalogu
VuFind. Více viz viz:
https://www.mzk.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzba

NNeewwsslleetttteerr
úúnnoorr 220011 44

NNoovvii nnkkyy zz kknn ii hhoovvnnyy

https://www.mzk.cz/aktuality/slouceni-volneho-vyberu-se-studovnami
https://www.mzk.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzba
http://bit.ly/ucte-se-anglicky-s-MZK
http://www.mzk.cz/aktuality/zmena-oteviraci-doby-v-sobotu
http://bit.ly/ucte-se-anglicky-s-MZK
https://www.mzk.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzba
http://bit.ly/ucte-se-anglicky-s-MZK
https://www.mzk.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzba
http://www.mzk.cz/aktuality/zmena-oteviraci-doby-v-sobotu
https://www.mzk.cz/aktuality/slouceni-volneho-vyberu-se-studovnami


pondělí

3. 2.
1 8:30

Filmový pondělek: Jako zabít ptáčka
V orig inále: To kill a mockingbird. Promítání amerického fi lmu v původním
znění s anglickými ti tulky. Více informací na ČSFD. Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí

úterý

4. 2.
1 6:30

Reading Group: Stuart: a life backwards
(autor: Alexander Masters)
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Vstup zdarma. Malý sál / 6. patro

středa

5. 2.
1 3:30

Autorské čtení: Iva Procházková -
Uzly a pomeranče (v českém a německém jazyce)
Autorské čtení dvojnásobné držitelky ceny Magnesia Letera. Kapacita sálu je
omezená, rezervace místa na Petra.Jandourkova@mzk.cz. Malý sál / 6. patro

pátek

7. 2.
1 8:00

Agadir uvádí: Zita Malaníková -
Pod trnovníkem snu
Komponované hudebně-poetické představení. Účinkují členové Divadla hudby a
poezie Agadir. Autor hudby: Ondřej Fuciman. Vstup zdarma. Malý sál / 6. patro

čtvrtek

1 3. 2.
1 8:00

Filmový čtvrtek: Šitkredit
Dokumentární fi lm Martina Řezníčka Šitkredit přibližu je neetické praktiky
úvěrových firem a jej ich dopady na osudy konkrétních dlužníků, většinou lidí
s  nízkými příjmy. Vstup zdarma. Konferenční sál / Přízemí

začátek

6. 1 .
konec

1 0. 2.

Současný německý film: Peak (201 1 )
Dokumentární fi lm bude promítán v původním znění s podporou německých

ti tulků. Vstup zdarma.
Konferenční sál / Přízemí

Výstava: Pěkně od začátku / Von allem Anfang an
Výstava prezentu je aktuální německy psané knihy pro děti a mládež. Učitelé mají

možnost při j ít se skupinou žáků, k  d ispozici je kvíz (rezervace na

Petra.Jandourkova@mzk.cz) . Vstup zdarma.
Foyer / 2. patro

středa

1 9. 2.
1 8:00

PPrroommííttáánn íí aa ččtteenn íí
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středa

5. 2.
1 8:00

Přednáška: Michael Pálka - „Na pomoc Izraeli“
Autentické záži tky Ing. M ichaela Pálky z jeho pobytu v Izraeli , kam se vydal

pracovat jako dobrovolník. Vstup zdarma.
Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 1 . 2.
1 7:00

Přednáška a diskuse: Aktuální problémy
americké demokracie
Přednášející, Václav Sochor bude hovořit o nejpalčivějších otázkách současných
Spojených států . Při jďte d iskutovat i vy. Konferenční sál / Přízemí

středa

1 2. 2.
1 9:00

RNDr. Vladimír WAGNER, CSc.: Tak už toho Higgse konečně
máme aneb Nobelova cena za fyziku v  roce 201 3
Přednáška se zaměří na to, jak se produkují a loví nově objevené částice, jej ichž
existenci předpověděl Peter H iggs j iž v roce 1 964. Více na webu.

Konferenční sál / Přízemí
pondělí

1 7. 2.
1 7:30

Tendence v současné německy psané próze:
Eva Vondálová: Bücher, über die man spricht
Přednáška i závěrečná diskuse proběhnou v  německém jazyce. Další informace a
texty na Petra.Jandourkova@mzk.cz. Malý sál / 6. patro

pondělí

24. 2.
1 8:00

Přednáška prof. H. Haslmayra: Verdi a Werfel
Přednáška bude pronesena v  německém jazyce. Vstup zdarma.

Malý sál / 6. patro

Na konci února se v Moravské zemské knihovně pod zášti tou InfoUSA uskuteční výj imečná
přednáška hostu j ícího profesora z UCLA (University of Cali fornia) Paula Von Bluma
u   příleži tosti Black History Month (Měsíc čeronošské historie) .
Tématem bude African American Art and Visual Culture.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Datum upřesníme během února. Sledujte náš web a Facebook.

PPřřeeddnnáášškkyy

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

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

konáním.

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

úterý

4. 2.
1 4:00

Seminář Goethe-Institutu: RANÁ NĚMČINA
Materiály pro výuku němčiny v MŠ a 1 .-2. třídě ZŠ prezentu je Štěpánka Laňová z
Goethe Insti tutu . Vstup zdarma, přihlášení a další informace
na   Petra.Jandourkova@mzk.cz. Konferenční sál / Přízemí

úterý

1 8. 2.
1 3:30

Seminář pro učitele němčiny: FONETIKA
Jak naučit žáky správně vyslovovat? Kurz se koná ve spolupráci s Österreich
Insti tutem Brno a je vhodný pro učitele němčiny na středních a jazykových
školách. Vstup zdarma, přihlášení a další informace
na   Petra.Jandourkova@mzk.cz. Malý sál / Přízemí

čtvrtek

20. 2.
1 0:00

Školení: Bezplatné bibliografické databáze technických
norem a standardů . Získejt přehled o volně přístupných bázích a
seznamech, které obsahují informace o technických normách a dalších
standardech formou jednoduchých praktických ukázek. Vstup volný po registraci .

Počítaková učebna / 6. patro
pátek

21 . 2.
1 3:30

Seminář pro učitele němčiny: FONETIKA
Jak naučit žáky správně vyslovovat? Kurz se koná ve spolupráci s Österreich
Insti tutem Brno a je vhodný pro učitele němčiny na středních a jazykových
školách. Vstup zdarma, přihlášení a další informace
na   Petra.Jandourkova@mzk.cz. Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

27. 2.
1 7:00

Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s bezplatnými
databázemi , v nichž lze hledat knihy a články odborného charakteru.
Vstup volný po registraci .

Počítaková učebna / 6. patro

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