
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
po prázdninách jsme pro vás přichystali několik novinek a bohatou nabídku kulturních akcí.

Těšíme se na vás.
Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz

Oči Brna:  Arnošt Goldflam
 

V zářijových Očích Brna slavíme významné životní jubileum Arnošta Goldfla-
ma, dramatika, režiséra, spisovatele, pedagoga a v neposlední řadě také herce 
dobře známého z filmového plátna i z televize.
Více na: www.mzk.cz/oci-brna-arnost-goldflam.

Newsletter
září 2016

Novinky z knihovny
Jak budeme mít v září otevřeno?
 

Od pondělí 5. 9. do pátku 30. 9. bude platit následující otevírací doba:
po–pátek                                8.30–19.00
sobota                                     zavřeno

Dne 28. 9. bude knihovna zavřena (státní svátek). První říjnovou sobotu, tj. 1. 10. bude již 
knihovna otevřena (9.00–17.00) a od pondělí 3. 10. bude otevřeno ve všední dny od 8.30 
do 22.00 hodin (plný provoz).
Více informací na www.mzk.cz/oteviraci-doba.

Digitální knihovna MZK
 

Vyzkoušejte nový vzhled naší Digitální knihovny MZK. Vaše dotazy rádi zod-
povíme. Pište na adresu kramerius@mzk.cz.
Více na: www.digitalniknihovna.cz/mzk/.

Jižní Morava čte
 

Od září se mohou děti a mládež zapojit do literární soutěže na téma Mýty 
a legendy mého kraje v rámci kampaně Jižní Morava čte. Projekt financo-
vaný Jihomoravským krajem vede k podpoře čtení a čtenářství a napomáhá 
ke vnímání knihoven jako míst setkávání. Více na: www.jiznimoravacte.cz.



Semináře a školení
čtvrtek 

8. 9. 

16.30

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

Chcete se dozvědět, jak citovat různé typy dokumentů podle ČSN ISO 690? Přijďte 
na školení PhDr. Martiny Machátové. Více na: www.mzk.cz/jak-citovat-12.

Počítačová učebna / 6. patro

PressReader
Od 1. září bude služba LibraryPressDisplay plně nahrazena službou PressRead-
er. Obsah služby (dostupné tituly a jejich funkčnosti) zůstává stejný, jen se 
mění rozhraní pro přístup. Jde tedy o jiný způsob zobrazení stejného obsahu. 
Více na: www.mzk.cz/aktuality/pressdisplay-na-pressreader.

Ticho ve studovnách
Žádáme návštěvníky knihovny o dodržování tichého režimu ve studovnách. Studijní atmosféru v po-
slední době narušuje nejvíce telefonování. Děkujeme všem, kteří náš knihovní řád respektují.

Studovny
Připomínáme, že jsme obnovili provoz šatny v přízemí. Klíče od šatních skřínek si vyzvednete v šat-
ně, kde vám budou načteny na čtenářský průkaz. Děkujeme, že si v šatně odkládáte svrchní oděvy 
a objemnější zavazadla. Dále připomínáme, že ke konzumaci jídla a nápojů slouží kavárna a nebo 
foyer knihovny. Děkujeme, že nekonzumujete a nevnášíte nápoje a jídlo do studoven.

čtvrtek

29. 9. 

16.00

Kde a jak hledat odbornou literaturu?
Na školení získáte pomocí jednoduchých praktických ukázek přehled o základních 
bezplatných databázích, v nichž lze hledat informace o knihách a článcích odborného 
charakteru. Více na: www.mzk.cz/kde-jak-hledat-odbornou-literaturu-9.

Nové tiskárny
Během léta jsme vyměnili staré multifunkční zařízení za nové a rychlejší stro-
je – kopírování a tisk probíhá beze změn. Kredit si můžete dobít prostřednictvím 
nového automatu, který naleznete v přízemí.
Více informací na: www.mzk.cz/tisk-kopirovani.

Nové čtečky
Rozšířili jsme nabídku čteček, které si u nás můžete zapůjčit. Vyzkoušet si nově 
můžete tyto čtečky: PocketBook 650 Ultra, PocketBook Touch Lux a PocketBook 
InkPad. K zapůjčení jsou u pultu v Zahraničních knihovnách ve druhém patře. 
Více informací na: www.mzk.cz/ctecky-elektronickych-knih.

Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky 
Formou jednoduchých praktických ukázek získáte přehled o českých a zahraničních 
databázích a portálech z oblasti výchovy a vzdělávání.
Více na: www.mzk.cz/bezplatne-informacni-zdroje-z-oblasti-pedagogiky.

čtvrtek 

15. 9. 

16.00

Počítačová učebna / 6. patro

Jak citovat?

Počítačová učebna / 6. patro



Přednášky
úterý

20. 9. 

18.00

úterý

27. 9. 

17.00

čtvrtek

29. 9. 

17.00

Arnošt Goldflam. Cesta od brněnské bohémy k nejuváděnějšímu 
dramatikovi

NeObyčejný večer s AG

Na vlastní kůži − Beseda o autentických zkušenostech s duševními 
problémy se členy Sdružení Práh

Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného
osvícenství

Přednáška prof. PhDr. Josefa Kovalčuka o režijní a dramatické tvorbě Arnošta Gold-
flama. Více na: www.mzk.cz/AG-cesta.

Autorské čtení spisovatele, dramatika, herce a pedagoga Arnošta Goldflama. Slav-
nostní dernisáží výstavy společně oslavíme kulaté životní jubileum jednoho ze slav-
ných brněnských rodáků. Více na: www.mzk.cz/vecer-s-AG.

Zástupci sdružení Práh ve spolupráci s týmem projektu Isaac v úzkých budou hovořit 
o tom, jak se pozná, že jde o vážnou věc a nejde jenom o výkyvy nálad spojené s pro-
cesem dospívání. Speciální host, Silvie Chrudinová, se podělí o svoje vlastní zkuše-
nosti s prožitky úzkosti a dalšími stavy. Více na: www.mzk.cz/na-vlastni-kuzi.

Prostřednictvím putovní výstavy představují Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského život a dílo Daniela Arnošta Jablonského 
(1660–1741), vnuka J. A. Komenského.
Více na: www.mzk.cz/budovani-mostu-jablonsky.

Konferenční sál / přízemí

Autorské čtení a beseda

Foyer MZK / přízemí

Konferenční sál / přízemí

Galerie MZK

Videokonferenční místnost / 4. patro

Výstavy a vernisáže
29. 8. – 30. 9.

 

1.–29. 9.
 

Arnošt Goldflam. Osudy a jejich pán
Arnošt Goldflam, osobnost mnoha talentů, je dobře znám nejen milovníkům 
divadla, filmu, ale také literatury (včetně čtenářů dětských). Průřez jeho tvor-
bou i životním osudem nabídne další z výstav z pravidelného cyklu Oči Brna. 
Více na: www.mzk.cz/vystava-goldflam-osudy.

5.–30. 9.
 

Literární skupina
Při příležitosti mezinárodní konference Brněnský expresionismus v poli me-
ziválečné literatury bude otevřena výstava s názvem Literární skupina temati-
zující tvorbu osobností spojených s prací tohoto brněnského uskupení.
Více na: www.mzk.cz/vystava-literarni-skupina.

Foyer MZK / 1. patro



Výstavy a vernisáže 

29. 9. – 29. 10. 

Isaac v úzkých − úzkost očima mladého člověka v komiksu 
Adriana Malmgrena

Exkurze v Moravské zemské knihovně 

Zveme vás na zahájení výstavy s názvem Isaac v úzkých – úzkost očima mladé-
ho člověka v komiksu Adriana Malmgrena. Komiks vznikl v rámci 24 hodino-
vého projektu na komiksové škole v Malmö a zrcadlí částečně autobiografické 
zážitky mladého švédského kreslíře Adriana Malmgrena. Komiks představí 
překladatelka Anežka Chrudinová.
Více na: www.mzk.cz/izaac-v-uzkych.

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Ústavem české litera-
tury a komparatistiky FF UK v Praze, Ústavem bohemistiky FF JČU v Čes-
kých Budějovicích, Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU v Brně 
a Goethe Institutem pořádá mezinárodní konferenci Brněnský expresionismus 
v poli meziválečné literatury. Více ma: expresionismus.mzk.cz/.

Exkurze pro širokou veřejnost. Každý měsíc mohou účastníci nahlédnout 
do prostor, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myšlenky těchto 
exkurzí Poznejte knihovnu jinak! Téma zářijové prohlídky: Aleph či VuFind 
aneb Jak efektivně vyhledávat informace.
Více na: www.mzk.cz/exkurze7.

Foyer / 2. patro

Malý sál / 6. patro

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 každé akci zde uvedené najdete vždy minimálně 14 dní před jejím konáním.
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

pondělí

12. 9. 

17.00

7.–8. 9. 

9.30

Konferenční sál / přízemí

Exkurze 

čtvrtek

29. 9. 

16.00

Konference
Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury


