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Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
nový newsletter vám po prázdninové pauze opět přináší velkou 
nabídku výstav, přednášek, autorských čtení, školení i dalších 
akcí a zároveň také užitečné informace týkající se námi 
nabízených služeb. 

Těšíme se na vaši návštěvu
vaše MZK

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

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, který je 
umístěný před hlavním vchodem do knihovny. Výjimkou je pátek 28. září, kdy bude 
knihovna zavřena.

Od 1. října se můžete těšit na plný provoz (8.30–22.00), včetně sobot (9.00–17.00).

V září Světluška září
I letos jsme se zapojili do celorepublikové sbírky dní Světlušky, projektu 
Nadačního fondu Českého rozhlasu pro nevidomé. Cílem celé sbírky je pomáhat 
dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Na Informačním pultu v přízemí 
knihovny si můžete zakoupit dárkové předměty, a tak podpořit sbírku pro nevido-
mé. 



Oči Brna: Ivo Váňa Psota. Muž, který roztančil Brno
Výstava věnovaná tanečníku, baletnímu mistrovi, choreografovi a zakladateli taneční školy. 

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR do konce roku 2018 zdarma
Nenašli jste dokument, který potřebujete? Pomůžeme vám ho získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční 
služby. Moravská zemská knihovna zprostředkuje výpůjčku z jiných českých i zahraničních knihoven.
Do konce roku 2018 nabízíme možnost si ZDARMA vyzkoušet dodání knihy z jiné knihovny v ČR. 

ProQuest Ebook Central
Od 6. srpna do konce roku 2018 si registrovaní čtenáři MZK mohou opět vybírat z kolekce elektronický knih, 
která zpřístupňuje tisíce (772 tisíc!) titulů z produkce světových prestižních nakladatelství. E-knihy vám půjčíme 
na požádání na 14 dnů.

Senioři a bezpečnost
Projekt Senioři a bezpečnost volně navazuje na Senior akademii a rozšiřuje znalosti seniorů v oblasti prevence 
kriminality, osobní bezpečnosti a ochrany majetku. Letos je pro zájemce připraveno třináct odborných 
přednášek vedených zkušenými policisty, hasiči, finančními specialisty a počítačovými experty.

Tichá linka
Zapojili jsme se do projektu Tichá linka, který usnadňuje komunikaci mezi neslyšícími a veřejnými institucemi. 
Od 1. června je na Informacích v přízemí knihovny k dispozici tablet s aplikací, která slouží neslyšícím, 
nedoslýchavým a ohluchlým osobám ke komunikaci se slyšícími formou online přepisu českého jazyka 
nebo online tlumočení českého znakového jazyka.

Normy a patenty
V případě zájmu o normy (včetně přístupu do databáze ČSN online) a patenty se aktuálně prosím obracejte
na službu ve Studovně přírodních a technických věd v 6. patře.

Připravené výpůjčky na půjčovně
Knihy objednané ze skladu k absenčnímu vypůjčení si vyzvednete na půjčovně v přízemí. Knihu najdete v regálu 
podle posledního dvojčíslí na vaší průkazce s kombinací vašeho křestního jména a prvního písmene z příjmení.

3. 9. pondělí (17.00) Filmový pondělek: Ruby Sparks (2012) Konferenční sál / přízemí
Spisovatel trpící tvůrčím blokem nachází lásku tím nejneobvyklejším způsobem: vytvoří půvabnou románovou 
postavu jménem Ruby, do které se zamiluje, a ta se nakonec zhmotní. 

13. 9. čtvrtek (16.30) Volně přístupné patentové databáze Počítačová učebna / 6. patro
Patentové přihlášky a udělené patenty představují bohatý zdroj cenných informací a inspirace pro výzkum 
a vývoj. Plné texty patentových dokumentů jsou zpravidla bezplatně přístupné. Na školení si vyzkoušíte 
základní databáze s volným přístupem, které zachycují několik milionů patentů. Současně poznáte, že 
patenty mohou být nejen zdrojem odborných informací a inspirace, ale také zábavy.

25. 9. úterý (16.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

PROMÍTÁNÍ

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně
je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.



25. 9. úterý (16.00) Stipendia pro studium v USA Malý sál / 6. patro
InfoUSA při Moravské zemské knihovně ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou Sport & university 
vás zve na bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií na amerických univerzitách.

20. 9., 27. 9. čtvrtek (16.00) Senioři a bezpečnost Videokonferenční místnost / 4. patro
Projekt Senioři a bezpečnost volně navazuje na Senior akademii a rozšiřuje znalosti seniorů v oblasti prevence 
kriminality, osobní bezpečnosti a ochrany majetku. Letos je pro zájemce připraveno třináct odborných 
přednášek vedených zkušenými policisty, hasiči, finančními specialisty a počítačovými experty.

24. 9. pondělí (18.00) Oskar Georg Siebert: Jednou cizincem, provždy cizincem Malý sál / 6. patro
Oskar Georg Siebert se narodil v roce 1942 v Berlíně, jako nejstarší syn české statistky a německého asistenta 
filmové produkce. Ve svém autobiografickém románě popisuje nejen svůj život plný překážek a diskriminace, 
ale i osud své matky, která 1941 následovala svého pozdějšího manžela z Prahy do Berlína. Čtení bude 
v češtině. Německý text bude promítán na plátně. 

18. 9. úterý (16.00) Kdo byl Ivo Váňa Psota Konferenční sál / přízemí
Přednáška teatroložky, redaktorky, kulturní publicistky a dramaturgyně PhDr. Eugenie Dufkové.

26. 9. středa (17.00) Defense of the West: NATO, the European Union and the Transatlantic Bargain 
Videokonferenční místnost / 4. patro
Spojené státy a Českou republiku nespojují jen bilaterální vztahy, ale také členství v Severoatlantické alianci 
(NATO). Stanley R. Sloan působí v oblasti  problematiky transatlantické bezpečnosti více než 50 let, nejdříve 
jako vládní úředník a nyní jako autor a přednášející. Tématem jeho přednášek v České republice jsou obavy 
o budoucnost NATO a v širším smyslu o liberání demokracii. Přednáška je v angličtině.

25. 9. úterý Mistr ve vzpomínkách Konferenční sál / přízemí
Kaleidoskop vzpomínek na Iva Váňu Psotu.

9. 7. – 5. 10. Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku 
výstava / Galerie MZK / přízemí 
Moravská zemská knihovna zve na výstavu Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 
v moravském tisku.

18. 7. – 29. 9. Několik ukrajinských slov o válce / výstava / Foyer MZK / 2. patro
Výstava přinášející reflexi ukrajinských básníků a spisovatelů na válečné události v jejich zemi. Autorkou textů 
je ukrajinská bohemistka a překladatelka Iryna Zabiiaka.

RE:PUBLIKA



5.–29. 9.  Oči Brna: Ivo Váňa Psota. Muž, který roztančil Brno / výstava / Foyer MZK / přízemí
Výstava věnovaná tanečníku, baletnímu mistrovi, choreografovi a zakladateli taneční školy.

11. 9. – 31. 10.  Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer 
und Weltbürger Jiří Gruša / výstava / Foyer MZK / 4. patro
Výstava nabízí vhled do života a díla Jiřího Gruši, disidenta, bojovníka proti cenzuře a diktatuře, básníka 
a prozaika tvořícího v českém a německém jazyce, překladatele, diplomata a prostředníka národní a kulturní 
vzájemnosti. Autory výstavy jsou Eleonora Jeřábková a Demeter Malaťák.

12. 9. středa (17.00) Komentovaná prohlídka výstavy Zvláštní vydání / komentovaná prohlídka 
Galerie MZK / přízemí
Moravská zemská knihovna zve na výstavu Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 
v moravském tisku. Výstavou vás provede doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

11. 9. úterý (17.00) Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Eu-
ropäer und Weltbürger Jiří Gruša / vernisáž / Foyer MZK / 4. patro
Slavnostní zahájení výstavy nabízející vhled do života a díla Jiřího Gruši, disidenta, bojovníka proti cenzuře 
a diktatuře, básníka a prozaika tvořícího v českém a německém jazyce, překladatele, diplomata 
a prostředníka národní a kulturní vzájemnosti. Autory výstavy jsou Eleonora Jeřábková a Demeter Malaťák.

10. 9. pondělí (17.00) Exkurze pro veřejnost v MZK: Osobní knihovna Otokara Březiny / Malý sál / 6. patro
Přijměte pozvání na prohlídku druhé největší knihovny v České republice, jedné z architektonicky 
nejzdařilejších veřejných staveb pro knihovnu u nás, oceněné titulem Stavba roku. 
Téma exkurze: Osobní knihovna Otokara Březiny.

VERNISÁŽ A

EXKURZE

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87
BRNO

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

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).

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

takže jsou vaše věci v bezpečí.
Klíče od šatních skřínek si vyzvednete

v šatně, kde vám budou načteny
na čtenářský průkaz. 


