
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
připravi li jsme si pro vás opět přehled novinek a akcí konajících se v únoru.

Krásné únorové dny přeje
Moravská zemská knihovna

Registrace zdarma pro čtenáře 70+
Od 1 .1 . 201 6 mají čtenáři nad 70 let registraci zdarma.
Více na http://www.mzk.cz/aktuali ty/registrace-zdarma-pro-ctenare-70.

Databáze v MZK
Prostřednictvím databáze Naxos získáte přístup k více než 1 20 tisícům
hudebních alb ve vysoké kvali tě. Kromě nahrávek zejména vážné hudby
obsahuje Naxos také průvodní texty a řadu dalších doplňkových informací
jako stručný přehled děj in hudby s doporučenými nahrávkami , anglický
slovník hudební terminolog ie apod.
Více na: http://www.mzk.cz/naxos.

Oči Brna: Christian d’Elvert
V únoru vám v rámci cyklu Oči Brna představíme brněnského
historika, publicistu , mecenáše a poli tika Christiana d’Elverta.
Více na http://www.mzk.cz/oci-brna-christian-delvert.

Dostupné online na www.mzk.cz/newsletter

Tip na nákup
Postrádáte v naší knihovně některé publikace? Dejte nám tip na jej ich
zakoupení a my se je pokusíme do našeho fondu získat.
Více na: http://www.mzk.cz/tipy-na-nakup.

Severský literární salón
Od ledna 201 6 bude každý měsíc v Moravské zemské knihovně
představena li terární tvorba jedné severské země (Dánsko, Švédsko,
Finsko, Norsko, Island) .
Více na: http://www.mzk.cz/seversky-li terarni-salon.
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Filmový čtvrtek Muzea romské kultury: Čarovné oči
Čarovné oči (1 923) – němý fi lm doprovodí romská jazzová kapela The Harmonic
Play. Ve fi lmu uvidíte nejstarší dochované záběry Romů u nás.
Více na: http://www.mzk.cz/carovne-oci .

Konferenční sál / přízemí

pondělí

22. 2.
1 8.00

Brněnská okružní třída a její tvůrci
Přednáška Mgr. Jany Mlatečkové, h istoričky umění dlouhodobě se věnující archi-
tektuře města Brna v širokém kulturněhistorickém kontextu .
Více na: https://www.mzk.cz/brnenska-okruzni-trida-jej i -tvurci .

Videokonferenční sál / 4. patro

pondělí

8. 2.
1 7.30

"Someday We'll All Be Free" / Black History Month
"Jednoho dne budeme všichni volní" , přednáška Dr. Derrais Cartera vysvětlu je
klíčovou roli , kterou hrála černošská hudba při vytváření komunity, kri tizování
společnosti a prosazování svobody. Přednáška bude v anglickém jazyce.
Více na: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/lecture-someday-well-all-be-free.

Konferenční sál / přízemí

Christian d’Elvert, brněnský starosta a poslanec
Přednáška historika a vysokoškolského pedagoga doc. Mgr. Lukáše Fasory, Ph.D.
Více na: https://www.mzk.cz/christian-delvert-brnensky-starosta-poslanec.

Konferenční sál / přízemí

středa

3. 2.
1 8.00

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese
Spisovatel Marek Toman ve svém vystoupení vypráví o skutečné události Prahy
z roku 1 694, kdy byl židovský obchodník Lazar Abeles obviněn z vraždy svého
syna Šimona, který chtěl prý přestoupit ke křesťanství.
Více na: https://www.mzk.cz/velika-novina-o-hroznem-mordu-zahajeni .

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

25. 2.
1 9.00

pátek

5. 2.
1 7.00

pondělí

1 . 2.
1 8.30

Filmový pondělek: Lost Highway
Žena saxofonisty Freda Madisona nalezne na schodech jeho luxusní vi ly
videokazetu , na které kdosi zaznamenal zločin spáchaný v ložnici jeho domu.
Více na: http://www.mzk.cz/lost-highway.

Konferenční sál / přízemí

středa

1 0. 2.
1 9.00

Mění se klima kvůli znečistění ovzduší?
Zachrání Pařížská dohoda klima nebo lid i? Přednášet bude RNDr. Taťána Míková.
Více na: http://www.mzk.cz/znecisteni-ovzdusi .

Konferenční sál / přízemí
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čtvrtek

1 8. 2.
1 7.00

Kde hledat odborné zahraniční články?
Na školení získáte formou praktických ukázek přehled o tematicky univerzálních
či multioborových zahraničních databázích, ve kterých lze bezplatně hledat zej-
ména časopisecké články odborného charakteru, a to na úrovni bibliografických
záznamů, někdy i plných textů . Více na http://www.mzk.cz/odborne-clanky.

Počítačová učebna / 6.   patro

čtvrtek

1 1 . 2.
9.00

Vyhledávání v databázích z oblasti zdravotnictví
Formou jednoduchých praktických ukázek se seznámíte se základními vyhledá-
vacími možnostmi v databázích a portálech pro oblast zdravotnictví, lékařství a
ošetřovatelství. Více na: http://www.mzk.cz/databaze-zdravotnictvi .

Počítačová učebna / 6. patro

Reading Group: Skios / Michael Frayn
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury.
Více na: http://www.mzk.cz/reading-group-skios-michael-frayn.

Malý sál / 6. patro

S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlási t prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.

Jak citovat?
Na školení se dozvíte, proč a jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO
690. Více na: http://www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-ci tovat-6.

Počítačová učebna / 6. patro

úterý

2. 2.
1 6.30

Romance z času genetiky
Autorské čtení z nové knihy M. Baňkové „Maličkost" a komentář prof. J . Váchy,
DrSc. "Biolog ie mezi atomy a vědomím". Na závěr beseda a autogramiáda.
Více na: http://www.mzk.cz/marketa-bankova-malickost.

Konferenční sál / přízemí

sobota

1 3. 2.
1 4.00

Wimmelbuch: Winter
Kniha německé autorky Rotraut Susanne Berners plná barevných obrázků a
hemžení postav, zvířat a předmětů přinese dětem nejen množství dobrodružných
zážitků, ale i rozšíření německé slovní zásoby na téma zima.
Více na:http://www.mzk.cz/interaktivni-cteni-wimmelbuch-winter.

Malý sál / 6. patro

středa

1 7. 2.
1 9.00

Tomáš Dimter o díle Saši Stanišiće
Přednáška překladatele Tomáše Dimtera o knihách Saši Stanišiće, o zkušenos-
tech s překladem románů „Jak voják opravuje gramofon" a „Noc před oslavou" .
Více na: http://www.mzk.cz/o-d i le-sasi-stanisice.

Malý sál / 6. patro

pondělí

29. 2.
1 8.00

čtvrtek

4. 2.
9.00
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Christian d’Elvert. Starosta města Brna a otec
moravských kulturních dějin
Výstava věnovaná osobnosti brněnského starosty, poli tika, poslance a historika
Christiana d’Elverta. Více na http://www.mzk.cz/oci-brna-christian-delvert.

Foyer MZK / přízemí

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

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

Exkurze v Moravské zemské knihovně
Při jměte pozvání do druhé největší knihovny u nás. Kromě výkladu z více jak
dvousetleté historie knihovny navštívíte pracoviště restaurátorské dílny a běžně
nepřístupné prostory. Seznámíte se s meziknihovní výpůjční službou nebo
Dig i tální knihovnou Kramerius. Více na https://www.mzk.cz/exkurze-unor.

Foyer MZK / u vrátnice v přízemí

pondělí

8. 2.
1 7.00

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese
Výstava se vztahuje ke skutečné události z Prahy roku 1 694, kdy byl židovský
obchodník Lazar Abeles obviněn z vraždy svého syna Šimona, který chtěl prý
přestoupit ke křesťanství. Vernisáž proběhne 3. února v 1 8.00 hod.
Více na: https://www.mzk.cz/velika-novina-o-hroznem-mordu-vystava.

Výstavní místnost MZK / přízemí

od 1 .2.

do 27.2.

Saša Stanišić - Vor dem Fest
Vycházej ící hvězda současné německé li teratury, Saša Stanišić, bude číst v Brně.
Více na: http://www.mzk.cz/sasa-stanisic-vor-dem-fest.

Malý sál / 6. patro

úterý

23. 2.
1 8.00

Severský literární salón v Norsku
Norskou li terární tvorbu a knihu „Elling . Pokrevní bratři" od Ingvara
Ambjørnsena představí druhý večer Severského li terárního salónu.
Více na:https://www.mzk.cz/elling-pokrevni-bratri .

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

25. 2.
1 8.00

od 3.2.

do 27.2.

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