
Zjistili jsme, že naše šatny jsou minimálně využíva-
né a že si většina návštěvníků MZK bere své bundy 
a kabáty s sebou do studoven. Odložené oděvy a batohy 
zde pak zbytečně zabírají studijní místa.

Děkujeme, že nám pomáháte zkvalitňovat služby Moravské zemské knihovny.

Zajímá nás váš názor.
Potřebujeme znát odpověď na jednu otázku.

http://www.mzk.cz/studovny/satna
http://www.mzk.cz/studovny/satna
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Připomínáme, že dle platného knihovního řádu jsou uživatelé, 
kteří chtějí využívat našich služeb ve 2.–7. patře,

POVINNI ODLOŽIT SVRCHNÍ ODĚV A ZAVAZADLA V ŠATNĚ V PŘÍZEMÍ! 

Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte tak místo pro další 
čtenáře na studovnách.



čtvrtek

23. 2. 

18.00

pátek

24. 2. 

18.00

Inside Obama‘s White House

Fernando Iwasaki: Pohřební výbavička

Exkluzivní promítání epizody The Arc of History z dokumentu BBC Inside Obama‘s 
White House. Tato epizoda zahrnuje Obamovu volební kampaň za znovuzvolení a ná-
sledující snahu vypořádat se s palčivými sociálními problémy současné Ameriky. Po 
promítání diskuze s producentem dokumentu Paulem Mitchellem. Program je v ang-
ličtině. Více na: www.mzk.cz/inside-obamas-white-house.

Knihovna přivítá, u příležitosti autorského čtení z knihy Pohřební výbavička, Fernada 
Iwasakiho, peruánského spisovatele, novináře, esejistu a literárního kritika. Celý
program bude simultánně tlumočen do češtiny.
Více na: www.mzk.cz/fernando-iwasaki-pohrebni-vybavicka.

pondělí

6. 2. 

18.00

Filmový pondělek: The Help (2011)
Film The Help odlehčeně vypráví příběh tří žen z jižanského města Jackson ve státě 
Mississippi v období rasové segregace. Film v angličtině s anglickými titulky.
Více na: www.mzk.cz/filmovy-pondelek-help-2011.

Konferenční sál / přízemí

pondělí

20. 2. 

18.00

Don Quijote promítá: Sacromonte, los sabios de la tribu
Sacromonte, čtvrť v Granadě, je kolébkou tanečních talentů i umělců. Španělský do-
kumentární film Sacromonte, los sabios de la tribu vývoj flamenca mapuje. Film ve 
španělském znění s českými titulky.
Více na: www.mzk.cz/don-quijote-promita-sacromonte-los-sabios-de-la-tribu.

Konferenční sál / přízemí
úterý

28. 2. 

18.00

Tricky Women
International Tricky Women Festival je jediný filmový festival na světě, který se věnuje 
animační tvorbě žen. Pásmo filmů nabízí výběr z festivalu za uplynulý rok. Tematickým 
názvem pásma je Turbulentní časy & důvěrná místa. Filmy jsou v němčině s anglický-
mi titulky. Více na: www.mzk.cz/promitani-tricky-women.

Konferenční sál / přízemí

úterý

28. 2. 

17.00

Severský literární salón
V rámci navázání na úspěšný loňský ročník Literárního salónu pořádá brněnská po-
bočka Skandinávského domu ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou další 
setkání nad severskou literaturou. Během únorového salónu budou opět představe-
ny knižní novinky, které v poslední době vyšly na českém trhu.
Více na: www.mzk.cz/literarni-salon.

Konferenční sál / přízemí

Videokonferenční místnost  / 4. patro

Konferenční sál / přízemí

středa 

15. 2. 

17.00

Moravská zemská knihovna vydává ztracený sešit básní
Jana Zahradníčka – Verše
Slavnostní uvedení a předání knihy čtenářům  za účasti básníkovy rodiny, editora 
i vydavatele. Po slavnostním aktu bude následovat přednáška doc. Jana Wiendla 
ozřejmující širší okolnosti a souvislosti Zahradníčkova posledního tvůrčího období.
Více na: www.mzk.cz/akce/krest-ztraceny-sesit-basni-zahradnicka.

Konferenční sál / přízemí

Promítání

Autorské čtení

Slavnostní uvedení knihy

http://www.mzk.cz/inside-obamas-white-house
https://www.mzk.cz/fernando-iwasaki-pohrebni-vybavicka
http://www.mzk.cz/filmovy-pondelek-help-2011
https://www.mzk.cz/promitani-tricky-women
https://www.mzk.cz/literarni-salon
http://www.mzk.cz/akce/krest-ztraceny-sesit-basni-zahradnicka


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

čtvrtek

2. 2. 

17.00

pondělí

6. 2. 

17.00

Patrik Dekan / Skotsko – „Skandinávie okořeněná britskou historií“

František Matouš Klácel – člověk a básník

Během přednášky se budeme pohybovat v krajině nádherné Skotské vysočiny plné 
jezer, pohoří i luk. Prohlédneme si známé skotské památky a zavítáme do i Edinburghu.
Více na: www.mzk.cz/skotsko.

Přednáška prof. PhDr. Dalibora Turečka, DSc., z Filozofické fakulty Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích. Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.
Více na: www.mzk.cz/frantisek-matous-klacel-clovek-basnik.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

čtvrtek

9. 2. 

17.00
Na školení se dozvíte, jak citovat jednotlivé druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-14. Počítačová učebna / 6. patro

Jak citovat?

čtvrtek

16. 2. 

17.00
Na školení se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte se zajímavými 
českými a zahraničními databázemi a portály, na nichž lze bezplatně hledat litera-
turu, informace či užitečné pomůcky z oblasti pedagogiky, výchovy a vzdělávání. Více 
na: www.mzk.cz/sluzby/akce/bezplatne-informacni-zdroje-z-oblasti-pedagogiky.

Počítačová učebna / 6. patro

Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky

čtvrtek

23. 2. 

17.00

Na školení získáte formou praktických ukázek přehled o tematicky univerzálních či 
multioborových zahraničních databázích, ve kterých lze bezplatně hledat zejména 
časopisecké články odborného charakteru, a to na úrovni bibliografických záznamů, 
někdy i plných textů.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-hledat-odborne-zahranicni-clanky-0.

Počítačová učebna / 6. patro

Kde hledat odborné zahraniční články?

Videokonferenční místnost / 4. patro

čtvrtek 

2. 2. 

17.00

Prakticky si vyzkoušíte vyhledávání v katalogu MZK a práci se čtenářským kontem.
Více na: www.mzk.cz/sluzby/akce/katalog-mzk.

Počítačová učebna / 6. patro

Katalog MZK

čtvrtek

9. 2. 

19.00

Novinky na největším urychlovači na světě LHC
Přednáška RNDr. V. Wagnera, CSc.
Více na: www.mzk.cz/wagner-novinky-na-nejvetsim-urychlovaci-na-svete-lhc.

Konferenční sál / přízemí
úterý

14. 2. 

17.00

Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?
Přednáška Mgr. Martina Tomáška, Ph.D., z Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě. Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.
Více na: www.mzk.cz/co-zbylo-z-basnika-frantiska-matouse-klacela.

Videokonferenční místnost  / 4. patro

středa

22. 2. 

19.00

Hvězdy a nebe v české poezii
Přednáška prof. RNDr. Jana Novotného, CSc.
Více na: www.mzk.cz/akce/hvezdy-nebe-v-ceske-poezii.

Konferenční sál / přízemí

Semináře a školení

Přednášky

http://www.mzk.cz/skotsko
http://www.mzk.cz/frantisek-matous-klacel-clovek-basnik
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/jak-citovat-14
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/bezplatne-informacni-zdroje-z-oblasti-pedagogiky
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/kde-hledat-odborne-zahranicni-clanky-0
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/katalog-mzk
http://www.mzk.cz/wagner-novinky-na-nejvetsim-urychlovaci-na-svete-lhc
http://www.mzk.cz/co-zbylo-z-basnika-frantiska-matouse-klacela
http://www.mzk.cz/akce/hvezdy-nebe-v-ceske-poezii


3.–28. 2. 

21. 1. – 31. 3. 

František Matouš Klácel. Filozof, učitel, spisovatel

Žijí mezi námi: světové mozky přichází bádat na jižní Moravu

Exkurze v Moravské zemské knihovně 

Výstava věnovaná brněnskému profesoru filozofie a představiteli českého 
národního obrození. Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.
Více na: www.mzk.cz/frantisek-matous-klacel-filozof-ucitel-spisova-
tel.

Výstava představuje devět ve svých oborech uznávaných vědců, kteří pů-
sobili v zahraničí a nyní provádějí výzkum v Brně.
Více na: www.mzk.cz/ziji-mezi-nami-svetove-mozky-v-brne.

Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Do-
-zvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté historie knihovny, jak vznikala 
stavba současné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme 
vám knihovnu jinak. Na závěr se kromě informací o poskytovaných služ-
bách a rozmanitých aktivitách naučíte, jak efektivně hledat a najít potřebné 
informace.  Více na: www.mzk.cz/exkurze-2-2017.

Foyer / přízemí

Foyer / 2. patro

Konferenční sál / přízemí

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

www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

pondělí

13. 2. 

17.00

6. 2. – 31. 3. 
vernisáž / 2. patro

6. 2. / 17.00 

Stopy na Annapurně
Výstava o poslední, nejnižší nepálské osmitisícovce představí fotografie 
Radka Jaroše, Jana Trávníčka a Josefa Nežerky, kteří vystoupili až na 
vrchol, a dalších horolezců a trekařů. Výstava připomene i první českou 
himálajskou expedici na vrchol Annapurna IV v roce 1969, kdy vrcholu do-
sáhl pouze Miloš Albrecht. Více na: www.mzk.cz/stopy-na-annapurne.

Foyer / 7. patro

Online platby mimi provoz
Z technických důvodů je možnost uhradit registrační poplatek či pokutu online dočasně nedostupná. Po-
kud máte na čtenářském účtu nějaké neuhrazené poplatky a jen tak se k nám nedostanete, napište pro-
sím na mail pujcovna@mzk.cz nebo volejte 541 646 206. (Je možné se domluvit na úhradě převodem.)

Galerie MZK / přízemí

16. 2. – 31. 3. Pestří: skromné domácnosti pod tlakem doby
Výstava mapující 23 let dlouhodobého výzkumů tzv. „Pestrých“ domác-
ností žijících ekologicky příznivým způsobem života.
Více na: www.mzk.cz/pestri-skromne-domacnosti-pod-tlakem-doby.

Exkurze

Výstavy a vernisáže

http://www.mzk.cz/frantisek-matous-klacel-filozof-ucitel-spisovatel
http://www.mzk.cz/frantisek-matous-klacel-filozof-ucitel-spisovatel
http://www.mzk.cz/ziji-mezi-nami-svetove-mozky-v-brne
http://www.mzk.cz/exkurze-2-2017
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
http://www.mzk.cz/stopy-na-annapurne
http://www.mzk.cz/o-knihovne/dulezite-informace/oteviraci-doba
https://www.mzk.cz/pestri-skromne-domacnosti-pod-tlakem-doby

