
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
 
po letním uzavření jsme pro vás přichystali několik novinek. Přehled nejdůležitějších 
změn naleznete v sekci Novinky z knihovny nebo na www.mzk.cz/zmeny2015.

Pro Studovnu periodik a norem nadále platí omezení objednávek z externího depozi-
táře. Více na www.mzk.cz/depozitar-omezeni.

Jak budeme mít v září otevřeno? 

Od pondělí 31. 8. do pátku 25. 9. bude platit následující otevírací doba:

pondělí–pátek:  8.30–19.00
sobota:   zavřeno

28. 9. bude knihovna zavřena (státní svátek). Od úterý 29. 9. bude knihovna otevřena ve 
všední dny od 8.30 do 22.00 hodin.
Od října dojde k úpravě otevírací doby: o sobotách bude otevřeno od 9.00 do 17.00.

Více informací na www.mzk.cz/zari2015 a www.mzk.cz/oteviraci-doba.

Těšíme se na vás.
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Novinky z knihovny
Volný výběr a výdej prezenčních výpůjček 

V době uzavření knihovny jsme přesunuli část fondu. V přízemí a v 1. patře naleznete absenční volný 
výběr (knihy, které si můžete půjčit domů). Ve studovnách od 4. patra výše se nacházejí pouze kni-
hy určené k prezenčnímu studiu. Prezenční knihy objednané ze skladu pro vás budou připraveny  
k vyzvednutí u pultu ve Studovně humanitních věd (4. patro, zadní část studovny). 
Více na www.mzk.cz/absencni-volny-vyber a www.mzk.cz/prezencni-vypujcky.

Samoobslužná výpůjční zařízení (self-check)
Od září naleznete v přízemí u Informací dva self-checky, které jsou určeny k samoobslužné výpůjčce 
knih z absenčního volného výběru (knihy, které se nacházejí v přízemí a v 1. patře).

Samoobslužné skenery
Vyslyšeli jsme vaše četná přání a pořídili jsme dva samoobslužné knižní skenery, které naleznete  
v místnostech s tiskárnami ve 4. a 6. patře. Návod: www.mzk.cz/skenovani.

Nový knihovní a provozní řád
Od 1. září platí nový knihovní a provozní řád. Jeho plné znění naleznete na našich stránkách:
www.mzk.cz/knihovni-rad.

Tichá studovna 

Rozšířili jsme počet studijních míst. V 1. patře najdete novou tichou studovnu s kapacitou 13 studij-
ních míst. Každé studijní místo je vybaveno vlastní lampičkou a zásuvkou.

Šatna
Obnovili jsme provoz šatny v přízemí. Klíče od šatních skřínek si vyzvednete v šatně, kde vám bu-
dou načteny na čtenářský průkaz.  

     

Oči Brna: Zdeněk Rotrekl
V měsíci září vám v rámci cyklu Oči Brna představíme brněnského básníka, 
prozaika a publicistu Zdeňka Rotrekla.
Můžete se těšit na bohatý program: http://www.mzk.cz/zdenekrotrekl.

 
Databáze měsíce 
Databází měsíce září se stává ProQuest Central, která představuje 
momentálně nejrozsáhlejší multioborovou plnotextovou databázi 
na světě. Více na www.mzk.cz/proquest.   

Přednášky
úterý 

15. 9. 

17.00

Básník a jeho čas: nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla
Přednáška literárního kritika Ivo Haráka. Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna. 
Více na www.mzk.cz/harat-rotrekl.

Videokonferenční místnost / 4. patro
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čtvrtek 

3. 9. 

9.00

úterý 

8. 9. 

16.30

čtvrtek 

10. 9. 

15.30

Jak citovat?

Reading Group: Markus Zusak / The Book Thief

Kde a jak hledat odbornou literaturu?

Na školení se dozvíte, jak správně citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690. 
Pro účast na školení se zaregistrujte na našich webových stránkách: 
www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-jak-citovat-7.

Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné 
anglicky psané literatury. V měsíci září budeme číst The Book Thief (Zlodějka knih).
Více na www.mzk.cz/reading-group-book-thief.

Cílem školení je získat pomocí jednoduchých praktických ukázek přehled o zá-
kladních databázích, v nichž lze zdarma hledat informace o knihách a článcích 
odborného charakteru. Pro účast na školení se zaregistrujte na našich webových 
stránkách: www.mzk.cz/jak-hledat-odbornou-literaturu.

Počítačová učebna / 6. patro

Malý sál / 6. patro

Počítačová učebna / 6. patro

Promítání
čtvrtek 

17. 9. 

18.00

pondělí 

21. 9. 

18.00

úterý 

29. 9. 

18.00

Filmový čtvrtek: Folklor of Rajasthan a Piroshka a Remusz

Vyrobeno v Dagenhamu

Nezděné město

Dokumentární snímek o pobytu v hudebnických rodinách uprostřed pouštního Rá-
džastánu. Film zaznamenává návštěvu romské rodiny legendárních tanečníků Pi-
roshky a Remusze v Transylvánské osadě na okraji města.

Promítání snímku „Vyrobeno v Dagenhamu“. Součástí promítání bude diskuze s 
právníky a právničkami z Kanceláře veřejného ochránce práv na téma spravedlivé-
ho odměňování žen a mužů.
Více na www.mzk.cz/vyrobeno-v-dagenhamu.

Promítání filmového dokumentu natočeného k 85. narozeninám spisovatele Zdeň-
ka Rotrekla Petrem Baranem a Petrem Francánem. 

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Semináře a školení

Přednášky
středa 

16. 9. 

19.00

Neviditelné světlo
Historie objevu reliktního záření a jeho důsledku pro poznání vesmíru. Přednáší 
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

Konferenční sál / přízemí
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Výstavy 

1.–29. 9. 

1.–29. 9.

28. 5. – 4. 10. 

Všude jsem potkal lidi (Arménie a Náhorní Karabach)

Zdeněk Rotrekl. Světlo přichází potmě

Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech 
rajhradských a brněnských

Výstava fotografií Josefa Bosáka zachycující život prostých lidí v Ar-
ménii a Náhorním Karabachu.

Výstava připomínající 95. výročí narození katolicky orientovaného 
básníka, spisovatele a literárního historka Zdeňka Rotrekla. Výstava 
probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Výstava probíhá v rámci projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako 
kulturní fenomén.

Foyer MZK /  1. patro

Foyer MZK / přízemí

1.–29. 9. In memoriam Zdeněk Rotrekl
Po celou dobu trvání výstavy věnované Zdeňku Rotreklovi si mohou 
návštěvníci Moravské zemské knihovny v Brně poslechnout na vy-
braných počítačích vzpomínkový pořad rádia Proglas s názvem In 
memoriam Zdeněk Rotrekl.
Více na  www.mzk.cz/sluzby/akce/memoriam-zdenek-rotrekl.

Studovna humanitních věd / 4. patro

Benediktinské opatství Rajhrad

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

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

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci.
 
Podrobnější informaci o uvedených akcích naleznete vždy minimálně 14 dní před jejich konáním. 
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

Workshop
12.–13. 9. Gladio verbi Dei - Workshop III

V pořadí třetí workshop pořádaný v projektu Benediktinský klášter 
Rajhrad jako kulturní fenomén. Workshop určený dětem i dospělým 
doprovází výstavu Gladio verbi Dei, kterou můžete navštívit do 4. října 
2015 v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě.

Benediktinské opatství Rajhrad
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