
Vážení návštěvníci ,
prázdniny jsou za námi a my se postupně vracíme k plnému provozu. V září budeme mít
otevřeno každý všední den od 8.30 do 1 9.00. Běžný provoz (včetně sobot) zahaju jeme v pondělí
30. 9.

Jako každé prázdniny, i tentokrát jsme museli knihovnu pro veřejnost na 1 4 dní uzavřít. Na
našem blogu se můžete dočíst, co se během té doby dělo v zákulisí >>>

Připravi li jsme také přehlednou infografiku "Co dělat v knihovně" . Pokud máte přátele, kteří
stále nechápou, proč u nás trávíte tolik času, můžete j im poslat tento odkaz >>>

Srdečně zve a na setkání s Vámi se těší

Moravská zemská knihovna v Brně

středa

1 1 . 9.
1 8:00

Rajhradské muzejní sbírky
Přednáška v rámci výstavy In omnibus glorificetur Deus. Více na
www.rajhradskyklaster.cz

Malý sál / 6. patro

středa

1 8. 9.
1 6:00

Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller CSc. : Pán
Prstenců
Nahlédnutí do fascinu j ícího světa planety Saturn, které nám umožnily kosmické
sondy Voyager a Cassin i-Huygens. Konferenční sál / Přízemí

středa

1 8. 9.
1 9:00

Osobnost Bedy Dudíka
Přednáška v rámci výstavy In omnibus glorificetur Deus. Více na
www.rajhradskyklaster.cz

Malý sál / 6. patro

čtvrtek

26. 9.
1 7:00

Úvod do databází patentů a užitých vzorů
Školení formou praktických ukázek se seznámíte se základními vyhledávacími
možnostmi ve vybraných bezplatných patentových databázích. Registrace na
www.mzk.cz Malý sál / 6. patro
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http://www.rajhradskyklaster.cz
http://www.rajhradskyklaster.cz
http://www.duha.mzk.cz/blog/zakulisi-revizi-2013
http://www.duha.mzk.cz/blog/infografika-co-delat-v-knihovne


začátek 25. 4.
konec 31 . 1 0.

In omnibus Glorificetur deus
Výstava k 200. výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství.
Vstupné a otevírací doba na www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Areál benediktinského kláštera v Rajhradě

začátek 2. 5.
konec 31 . 1 0.

Herta Müller: Der Teufelskreis des wörter/
bludný kruh slov
Život a dílo německé spisovatelky Herty Müllerové, která v roce 2009 obdržela
Nobelovu cenu za li teraturu. Výstavu připravi l Goethe-Insti tut Prag.

Foyer / 2. patro

začátek 2. 9.
konec 9. 1 0.

S patenty v kuchyni.
Nevěříte, že kuchyně a jej í vybavení může být velkou inspirací pro vědce a
vynálezce? Více na www.mzk.cz/PatentyVKuchyni

Studovna / 7. patro

Mluvíte německy zhruba na úrovni B1 a chcete být ještě lepší?

Österreich Insti tut Brno nabízí ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou možnost
absolvovat celý semestr konverzace ZDARMA.

Pokud máte zájem vyplňte a odešlete formulář, kde uvedet uvedete, proč právě vy byste měli
kurz vyhrát. Odměněni budou autoři deseti nej lepších argumentů.

Soutěž trvá jen do 20. 9. 201 3.

Vstupte do formuláře zde: http://bi t. ly/Konverzační-kurz-němčiny-gratis

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

Podrobnější informaci o každé akci zde najdete vždy minimálně 1 4 dní před jej ím konáním.

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

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