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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,

dovolujeme si vás pozvat na námi připravované akce v měsíci září.
Věnujte prosím pozornost zkrácené otevírací době v tomto měsíci
a tomu, že ve státní svátek ve čtvrtek 28. září máme zavřeno.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Provoz knihovny v září

pondělí–pátek  8.30–19.00
sobota–neděle  zavřeno

Otevírací doba
V září budeme mít otevřeno od pondělí do pátku od 8.30 do 19 hodin.
Mimo otevírací dobu je vám k vracení knih kdykoliv k dispozici BIBLIOBOX, 
umístěný před hlavním vchodem do knihovny.
Od 2. října se pak můžete těšit na plný provoz (8.30–22.00),
včetně sobot (9.00–17.00).



PROMÍTÁNÍ

Oči Brna: Karel Höger. Gentleman i loupežník
V pravidelném cyklu Oči Brna si připomeneme 40 let od úmrtí herce Karla Högera. Výstava v Moravské zemské 
knihovně bude více zaměřena především na jeho mládí strávené v Brně. Prostřednictvím dobových fotografií, 
filmů i audionahrávek si však jak v odborných přednáškách, tak i na filmových projekcích připomeneme jeho 
herecké umění.

Senioři píší Wikipedii
K projektu Senioři píší Wikipedii se připojila i MZK. Každý se může zapojit a podle svých zájmů začít upravovat, 
doplňovat i tvořit nová encyklopedická hesla. Na editačních kurzech vás naučíme, jak na to. Editace článků
na Wikipedii začne 18. 9. a bude pokračovat každé pondělí od 15.00 do 17.00 až do 30. 10. (kromě 16. října). 
Zájemci se budou scházet v počítačové učebně (6. patro) v MZK pod vedením zkušených wikipedistů.

Jižní Morava čte
V letošním roce již podruhé vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4–15 let, tentokrát na 
téma „Příběhy mého kraje“. Na podporu této akce budou ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského 
kraje probíhat mezigenerační setkávání zaměřená na lokální historii, autorská čtení s regionálními autory,
besedy s místními kronikáři nebo literárně turistická putování. Zapojte se i Vy se svými dětmi, mladšími souro-
zenci či jinými příbuznými ve věku 4–15 let! Příspěvky lze zasílat do 31. října do nejbližší knihovny, která se do 
tohoto projektu zapojila. Projekt vede k podpoře čtení dětí a mládeže a chápání knihovny jako místa setkávání
a realizují ho Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s MZK. Projekt je financován Jihomoravským krajem.

Šatna v MZK
Vážení čtenáři, před vstupem do studoven si prosím odložte svrchní oděv a zavazadla v šatně,
která se nachází v přízemí.

Studovny
Připomínáme, že ke konzumaci jídla a nápojů slouží kavárna a nebo foyer knihovny.
Děkujeme, že nekonzumujete a nevnášíte nápoje a jídlo do studoven.

       Online platby opět v provozu!
      Opět je možné v knihovně platit online. Z pohodlí domova můžete uhradit registrační poplatek či pokutu.

4. 9. pondělí (16.00) Filmový pondělek: Terry Gilliam / Twelve Monkeys (1995) Konferenční sál / přízemí
Kultovní sci-fi Terryho Gilliama o tom, že budoucnost nelze změnit. James Cole (Bruce Willis) se o to přece 
pokusí, aby zachránil lidstvo před virovou epidemií. Pomáhat mu moc nebude nervní Brad Pitt, který za roli 
vyšinutého vůdce Armády 12 opic získal Zlatý Glóbus.



18. 9. pondělí (15.00) Senioři píší Wikipedii Počítačová učebna / 6. patro 
Na editačních kurzech vás naučíme, jak upravovat, doplňovat i tvořit nová encyklopedická hesla. Editace článků 
na Wikipedii začne 18. 9. a bude pokračovat každé pondělí až do 30. 10. Zájemci se budou scházet v počítačové 
učebně (6. patro) v MZK pod vedením zkušených wikipedistů. Účast na kurzu je bezplatná, maximální počet 
účastníků je 10 osob.

21. 9. čtvrtek (16.00) Kde a jak hledat odbornou literaturu? Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení získáte přehled o základních databázích, v nichž najdete knihy a články ke studiu či pro odbornou 
písemnou práci.

26. 9. úterý (9.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

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

12. 9. úterý (18.00) Rozhlasový portrét Karla Högera Konferenční sál / přízemí
Přednáška Mgr. Přemysla Hniličky. Karel Höger, původem brněnský herec, spolupracoval s rozhlasem už od 
třicátých let – v brněnském studiu hrál dokonce v esperantu. Herci, kteří nehráli v rozhlase, byli podle něj 
ochuzeni o zásadní aspekt herecké práce. On sám si zaznamenával své rozhlasové výkony a vlastnil velkou 
sbírku nahrávek svých kolegů.

13. 9. středa (19.00) Rozpravy nejen o fyzice Konferenční sál / přízemí
M. Černohorský, J. Grygar a J. Novotný: Rozprava učitele s žáky. V debatě prof. M. Černohorského s jeho 
významnými žáky a kolegy ožijí unikátní vzpomínky na vývoj fyziky v proměnách doby až po současnost. 
Povídání vyústí v zamyšlení nad tím, jakých výsledků věda dosáhla a k čemu současná věda směřuje.

15. 9. pátek (18.00) Už na první pohled Konferenční sál / přízemí
Přednáška u příležitosti životního jubilea brněnského básníka Zdeňka Volfa. Přednáší PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.

27. 9. středa (18.00) Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944
Videokonferenční místnost / 4. patro
Přednáška PhDr. Vojena Drlíka vychází z důkladné rešerše dobového tisku a archivních materiálů období
dějin města Brna, které zůstávalo zatím úplně mimo pozornost badatelů.

5. 9. úterý (16.45) Colum McCann / Let the Great world Spin Malý sál / 6. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury. 
Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou měsíčně.



Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87
BRNO

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

EXKURZE

Přehled akcí MZK naleznete také na: www.mzk.cz/kalendarakci.
Podrobnější informace o každé akci zde uvedené naleznete vždy
minimálně 14 dní před jejím konáním na webu knihovny.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

Připomínáme, že jsme obnovili provoz šatny v přízemí.
Klíče od šatních skřínek si vyzvednete v šatně,
kde vám budou načteny na čtenářský průkaz.
Děkujeme, že si odkládáte v šatně a šetříte tak místo pro
další čtenáře na studovnách. Šatna je hlídaná,
takže jsou vaše věci v bezpečí.

3. 7. – 27. 9. Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944 výstava / Foyer / 3. patro
Brněnské divadlo sice hrálo v dějinách města vždy významnou roli, jeho osudy ale dosud známe jen z různých 
dílčích studií. O brněnském německém divadle to platí dvojnásob, období tzv. Protektorátu zůstávalo zatím 
úplně mimo pozornost badatelů. Tato výstava je vlastně prvním pohledem na jeho činnost v temných válečných 
letech.

27. 9. středa 17.00 Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944 dernisáž / Foyer / 3. patro
Dernisáž výstavy Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944, na niž navazuje přednáška autora 
výstavy PhDr. Vojena Drlíka.

1.–30. 9. Karel Höger. Gentleman i loupežník výstava / Foyer / přízemí
Výstava věnovaná brněnskému rodákovi, divadelnímu a filmovému herci Karlu Högerovi. 

4. 9. pondělí (18.00) Mezi námi vernisáž / Galerie MZK / přízemí
Zveme na vernisáž výstavy Mezi námi. Trojice autorů (Stanislava Benešová, David Kolovratník
a Václav Kostohryz), kteří jsou finalisté loňského ročníku Samorostů, osobně představí svá díla.

5. 9. – 5. 10. Mezi námi výstava / Galerie MZK / přízemí (po–pá 10.00–18.00)
Trojice autorů (Stanislava Benešová, David Kolovratník a Václav Kostohryz) se v Galerii MZK schází
u příležitosti představení své aktuální tvorby. Autoři jsou finalisté loňského ročníku Samorostů.

11. 9. pondělí (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté 
historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám 
knihovnu jinak. Součástí exkurze bude návštěva pracoviště digitalizace.


