
ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři! 
Do pomyslných rukou se vám dostává druhé číslo
našeho newsletteru, který pro vás připravuje Městská
knihovna Benešov. Podtitulem tohoto čísla by mohlo být
covid-19 nás neustále zužuje. Ovšem, tento podtext
bychom mohli používat po celý rok. Byli bychom rádi,
kdybyste se při čtení nového čísla oprostili od této
náročné situace, která je všude kolem nás. V únoru jsme
pro vás mohli otevřít alespoň výdejní okénko a to je
dobrá zpráva!
V dnešním čísle se dočtete, jaké knihy budou letos in,
zamíříme do dětského oddělení nebo se dozvíte, kam
můžete vyrazit v našich Toulkách. Podíváme se opět na
literární výročí, která jsme si v únoru připomínali,
představíme vám významnou českou spisovatelku      
 a regionální osobnost.
Pokud se u příspěvku objeví symbol      , znamená to, že
se kliknutím na něj přesměrujete na  příslušný odkaz
nebo jiný článek, který se k tématu vztahuje.
Přejeme Vám příjemné počtení!
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VÝDEJNÍ  OKÉNKO  V  NAŠÍ  KNIHOVNĚ
Rádi bychom vás upozornili, že od 17. února
máme otevřeno formou výdejního okénka v
oddělení pro dospělé a dětské čtenáře dle
platné otevírací doby (kromě soboty). 
K vyzvednutí si můžete zarezervovat až        
5 titulů z naší nabídky.

Knihy si objednávejte přes náš on-line
katalog nebo telefonicky či emailem.
 
Při návštěvě knihovny dodržujte zásadu 3R,
tj. RUCE - ROUŠKY (RESPIRÁTORY) -
ROZESTUPY!
 
Děkujeme vám!
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PROVOZNÍ  UPOZORNĚNÍ



NEWSLETTER  MKB  |  STRANA  3

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA
TŘETÍHO  VĚKU
V únoru začal letní semestr Virtuální
Univerzity třetího věku. Vzhledem ke stále
nepříznivé epidemiologické situaci bude tento
semestr probíhat pouze distanční formou a
bude zakončen jako obvykle závěrečným
testem. V celkem 6 přednáškách se téměř 20
studentů dozví spoustu zajímavých informací o
Pozoruhodném světě hub. Všem přejeme
mnoho studijních úspěchů!

NOVÉ  TIPY  NA  TOULKY
Na našem "toulavém" blogu vyšel nový článek! Tentokrát nás Toulky zavedou
nedaleko Benešova. Projdeme se malebnou krajinou, uvidíme výjimečnou tvrz          
a dozvíme se o historii textilní výroby v Postupicích a Popovicích.

V souvislosti s výročím
bitvy u Jankova
připomínáme dřívější
Toulky Ratměřice –
Jankov, které najdete
na našem blogu.

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/02/postupice-popovice-zelichov-tipy-na.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/2020/11/ratmerice-jankov.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/2020/11/ratmerice-jankov.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/2020/11/ratmerice-jankov.html


JAKÉ  KNIHY  SI  BUDETE  CHTÍT
PŘEČÍST?

Letošní rok bude, co se týče knižních novinek, opravdu bohatý a na své si přijde
každý čtenář! Nejenže v dubnu vyjde další kniha Aleny Mornštajnové s názvem
Listopád, ale nakladatelství Motto připravuje například i novinku z pera Radky
Třeštíkové, která je známá díky svým Bábovkám. Také vyjdou dvě knihy od známé
francouzské prozaičky Delphine de Vigan, jež si každého získá díky svému krásnému
a úspornému jazyku!
Nakladatelství Odeon připravuje i nové knihy dvou známých světových spisovatelů;
Tancuj, tancuj, tancuj japonského prozaika Haruki Murakamiho a novinka  britského
spisovatele Iana McEwana.
Těšit se můžeme například na další díl ze série detektivek od Roberta Galbraitha
(alias Joanne Rowlingové) nebo na autobiografii bývalého amerického prezidenta
Baracka Obamy. Čtenáře napínavých příběhů jistě potěší zpráva, že vyjde novinka od
Lesley Kara; autorky knih Fáma a Kdo o tom ví?. Milovníci historických knih jistě
netrpělivě očekávají nový díl ze série Hříšní lidé města pražského  Vlastimila
Vondrušky! 
To je jen zlomek knih, které nás letos neminou! Pokud byste chtěli vědět o dalších
skvělých knihách, navštivte náš blog KAFÁRNA! 
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ALENA  MORNŠTAJNOVÁ
Kdo by tuto spisovatelku neznal. Spisovatelka, která Vás dokáže zaujmout, ke svému
dílu doslova připoutat a stránky z jejích knih budete hltat a nebudete myslet na čas -
to je paní Alena Mornštajnová! Mimo jiné je autorka i překladatelkou, hlavně z
anglické literatury. Sama je velmi skromná, o svých dílech umí perfektně mluvit a za
žádnou osobnost nebo celebritu se rozhodně nepovažuje. S KAFÁRNOU jsme měli
možnost se s autorkou dvakrát setkat, vždy jsme si s ní mile popovídali a dokázala
nás zaujmout svými znalosti z našich dějin. 

Rodačka z Valašského Meziříčí, která se do povědomí čtenářů dostala hlavně díky její
knize Hana, kde dokázala velmi autenticky a realisticky vylíčit situaci v období druhé
světové války i po ní. Tato kniha byla přeložena do 14 jazyků. 

Na letošní rok si tato spisovatelka připravila
novou knihu, která vyjde u nakladatelství Host
již v polovině dubna! Novelka Listopád nás
zavede do období Sametové revoluce, ale ne
tak, jak ji známe. Sledujeme příběh Marie
Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích
zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení.
Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své
děti, a při životě ji udržují jen dopisy. A taky
naděje, že se nakonec přece jen shledají.
Vedle toho se odvíjí příběh dívenky
Magdaleny, která je odebrána rodičům       
a umístěna do „ozdravovny“, v níž se
vychovávají nové komunistické kádry. Jejich
osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak,
než si obě představovaly a přály.

Mezi další knihy této autorky patří například Slepá mapa, kterou psala dlouhých 11 let,
dále například Hotýlek nebo Tiché roky - román, který vás na dlouhé hodiny připoutá
ke čtení. Tato kniha se stala vítězem čtenářské ankety Kniha roku 2019.
Co vy a knihy Aleny Mornštajnové? Už jste je všechny přečetli? A jaká kniha se vám
nejvíce líbila? 
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ÚNOROVÁ  LITERÁRNÍ  VÝROČÍ
Únor je sice nejkratším měsícem roku, přesto se v tento měsíc slaví mnohá výročí,
která by se měla připomínat. Tento měsíc se narodila významná česká spisovatelka
Božena Němcová, dramatik Jan Werich nebo spisovatel detektivních románů George
Simenon. V únoru nás pak opustil například Bohumil Hrabal nebo ruský spisovatel
Fjodor M. Dostojevskij. 
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MIROSLAV  ZIKMUND
14. února jsme si připomněli 102 let od narození
cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda,
jehož knihy najdete i v našem fondu. Chcete-li
si přečíst „osobitý pohled na bouřlivé dějiny 20.
století očima muže, který poznal celý svět“,
doporučujeme knihu Století Miroslava
Zikmunda.
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DEN  MATEŘSKÉHO
JAZYKA

21. únor je Dnem mateřského jazyka!              
V tento den si připomínáme více jak sedm
tisíc jazyků, které na naší planetě jsou a
mluví s nimi více jak osm miliard lidí! 
Připomeňte si s námi tento den, který by si
měl jistě každý pamatovat! 

NAŠE  REGIONÁLNÍ  OSOBNOST:
SVATOPLUK  ČECH

V únoru jsme si během jednoho
týdne připomněli životní výročí          
a svátek Svatopluka Čecha, který
prožil část svého života v našem
regionu a jehož dílo je žánrově
velmi různorodé.



EX-LIBRIS
Víte, co znamená Ex-libris? Slovo Ex-
libris pochází z latiny a doslova
znamená "Z knih". Je to určitý
výtvarný motiv, který označuje
majitele knížky. Vytvořte si svoji
vlastní značku a zúčastněte se
zajímavé soutěže Památníku národního
písemnictví spolu s "Karantéňanem!
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E-KNIHY  
PRO  DĚTSKÉ
ČTENÁŘE

E-knihy nejsou pouze pro dospělé.
Půjčit si je může i čtenář z dětského
oddělení! 
Nemusíte myslet na vracení, knížky se
samy po měsíci vymažou.
Návod jak na to, najdete na našich
webových stránkách.

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/3057-karantenan-ii-udatny-objevuje-ex-libris/


BŘEZEN  - MĚSÍC  ČTENÁŘŮ
V současné době se sice nemůžeme potkat v knihovně, ale i tak se k nám připojte        
a oslavte s námi březen - měsíc čtenářů. Jak? Samozřejmě čtením! Udělejte pár
fotografií, kde budete společně číst se svými dětmi. Nevíte, co číst? Využijte třeba
naší „První Dětskou Čtenářskou Výzvu“, která startuje právě v březnu 2021. Navíc si
po celý březen můžete vypůjčit až 5 e-knih.

Na našem FB se začátkem března objeví fotografie, jak čteme v knihovně a tím celá
akce začne. Své fotky sdílejte v komentářích tohoto příspěvku a připojte
#brezenmesicctenaru. Pokud nemáte Facebook, můžete své příspěvky se
souhlasem ke zveřejnění poslat na detske@knihovna-benesov.cz. Sdílením těchto
fotografií se zařadíte do slosování o krásné knížky pro celou rodinu, které proběhne
na začátku dubna.
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DĚTSKÁ  ČTENÁŘSKÁ  VÝZVA  2021

„Super mini výzva“  - přečteš 3 knihy (vhodné pro mladší děti, 2. až 3. třída)
„Mini výzva“ - přečteš 6 knih (4. – 6. třída)
„1+1 výzva“ - domluvíš se s kamarádem  nebo kamarádkou a výzvu splníte
společně.

V březnu 2021 startujeme historicky první čtenářskou výzvu pro děti. Úkolem je
přečíst dvanáct knížek podle zadání, které jsme pečlivě promýšleli. 
Na každý měsíc připadá jedna knížka a některá zadání mají svůj skrytý význam -
třeba jako „knížka, která má v názvu slovo voda/vodní“ je zadaná na březen, protože
22. března se slaví Mezinárodní den vody. Zkusíš přijít i na ostatní významy? 
Z obrázků, které nakreslíš ke každé knížce, kterou jsi přečetl/a, pak může vzniknout
krásný a hlavně originální kalendář. 
Vydrž až do konce a dočkáš se hezké odměny.
Bojíš se, že výzvu nezvládneš? Nevadí, i na to máme řešení  - výzva se dá splnit
různými způsoby:

Malá odměna čeká na každého, kdo se s výzvou popere! 
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Herní arch si bude možné stáhnout z našeho webu už na začátku března!



SPOLEČENSKÉ
HRY

V naší knihovně si kromě knih,
periodik, CD a DVD můžete
zapůjčit také společenské hry.
Na našem webu jsme vytvořili
sekci, ve které si můžete vybrat
jednotlivé hry podle věku nebo
názvu. Hry si můžete objednat
přes on-line katalog a následně
vyzvednout dočasně v oddělení
pro dospělé.
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Městská knihovna Benešov má novou
vývěsní skříňku, kde se dočtete
aktuální události z naší knihovny!
Naleznete ji v ulici Pod brankou,
pouze o několik metrů níže, než
stávala ta původní. 

NAŠE  NOVÁ
NÁSTĚNKA  
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