
Podrobný program akce:  
  
Knihovna digitálního věku (8. června 2018 v pavilonu Morava): 
  
Portál knihovny.cz 
10.30–11.15 hod. 
Krátké seznámení s portálem Knihovny.cz, představeny budou jeho základní funkce, které lze 
využívat nejen při studiu! 
Portál Knihovny.cz nabízí možnost vyhledat nejen knihy, časopisy a další zdroje, které jsou k dispozici 
v českých knihovnách, ale také zprostředkovává přístup nebo informace o existenci množství 
zahraničních zdrojů. Nabízí spoustu knih v online podobě 
a fulltexty článků. Lze jeho prostřednictvím získat také citaci dle požadovaného formátu. Portál toho 
umí mnohem více a co je důležité, můžete ho využívat zcela zdarma a bez nutnosti registrace nebo 
přihlášení! 
  
Zahraničí v knihovně 
11.25–12.10 hod.  
Od listopadu 1991, kdy se dá mluvit o zárodku nynějšího fondu, až po červenec 2016, kdy byla 
slavnostně otevřena Španělská knihovna, ušly Zahraniční knihovny hodný kus cesty. Fond si vytvořil a 
nadále tvoří vlastní publikum. Už dlouho nejde jenom o osvojení si cizího jazyka kvůli cestě nebo 
pobytu v zahraničí, ale spíše o nabídnutí domácímu 
a přibývajícímu zahraničnímu publiku aktuální přehled tvorby víc a víc provázaného světa. Proto jsou 
současné Zahraniční knihovny nejenom místem, kde se cizí jazyk čte, ale kde se jím i mluví. Kde ho 
můžete poslouchat u autorských čtení, zažít na promítacím plátně anebo ho aktivně využít při 
rozhovoru. 
  
  
Digitální knihovna MZK 
12.15–13.00 hod. 
Seznámení s fungování Digitální knihovny MZK a s možnostmi, které čtenářům nabízí. 
V digitální knihovně MZK lze najít desítky tisíc zdigitalizovaných knih, časopisů, novin 
i dalších dokumentů. Nabízí jedinečnou Mollovu sbírku map, kolekci starých tisků 
a rukopisů, noviny ze dne vašeho narození i tisíce dalších jedinečných knih. Jak v digitální knihovně 
vyhledávat? Jak se dostat k veřejně nepřístupným knihám a jaké noviny si lze číst z pohodlí svého 
domova? Odpovědi na tyto otázky přinesou knihovníci MZK. 
  
Web staremapy.cz 
13.30–14.15 hod. 
I staré mapy mohou ve světě digitálních technologií znovu ožít. Potřebují k tomu ale vaši pomoc. 
Přijďte se seznámit s webem staremapy.cz a umožněte  sobě i ostatním čtenářkám a čtenářům 
Moravské zemské knihovny snadno prohlížet svět zachycený na mapách minulých století. 
  
Nejen o knihovnách s… 
od 15.30 hod. … Tomášem Přibylem 
od 16.30 hod. … Kateřinou Tučkovou 
  
V odpoledním bloku pak moderátorka Olga Jeřábková zprostředkuje rozhovory s výraznými 
osobnostmi kulturního života. Těšit se návštěvníci můžou na spisovatelku a scenáristku Kateřinu 
Tučkovou nebo na Tomáše Přibyla, autora literatury faktu a odborníka v oblasti informačních 
technologií. 
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