
ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři,
 
třetí březnové číslo našeho newsletteru je tady!
 
Jsme velmi rádi, že jste si náš zpravodaj oblíbili     
a nadále se přihlašujete k jeho odběru. Pokud víte
o někom, kdo newsletter ještě neodebírá a chtěl by
dostávat pravidelnou dávku tipů a zajímavostí z naší
knihovny, může se přihlásit k odběru ZDE. 

V tomto čísle se opět podíváme na literární výročí,
které si v březnu připomínáme, své místo     
má  i projekt Semínkovna nebo tipy na knihy.
Připomeneme vám české autory, kteří jsou spjatí     
 s naším regionem. Nachystány jsou i další velmi
zajímavé příspěvky.

Přejeme Vám v této stále nelehké době příjemné
čtení!
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PROVOZNÍ INFORMACE Z MKB

Nepříznivá epidemiologická situace
stále panuje a vidina toho, že bychom
se opět v knihovně setkali                 v
normálním režimu, je vzdálená. Proto
jsme rádi, že         v současné době
můžeme mít otevřené alespoň
výdejní okénko. 
Vypůjčit si tak můžete až 5 knih,
které si musíte předem rezervovat
nebo objendat (přes online katalog,
e-mailem nebo telefonicky).  
Dále bychom Vás rádi upozornili,
abyste při telefonické komunikaci            
s knihovnou používali pouze pevnou
linku 317 725 733.

PROVOZ
KNIHOVNY
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OBECNÉ INFORMACE Z MKB

Na základě vašich podnětů jsme
vytvořili podrobný návod, který vám
ukáže, jak si knihy objednat nebo
rezervovat. Krok za krokem vás 
 provede celým procesem. 

REZERVACE  
A  OBJEDNÁVKY
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Na webových stránkách najdete výroční
zprávu o činnosti naší organizace za
minulý rok. 

VÝROČNÍ  
ZPRÁVA

Edice napínavých příběhů Živé krimi   
a 100% krimi najdete v oddělení pro
dospělé.

NOVÉ  EDICE  
V  MKB

http://www.knihovna-benesov.cz/images/stories/Vron_zprva_za_rok_2020_final.pdf
https://benesov.tritius.cz/


Začíná první jarní měsíc tohoto roku a ten je pro mnohé z nás začátkem
zahradničení a plánování, které rostliny si letos vypěstujeme. Připomeňme si
tedy iniciativu Semínkovna, ke které se benešovská knihovna vloni také
připojila.  

SEMÍNKOVNA  V  KNIHOVNĚ

Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ
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Nově nabízí knihovna přístup k dílům
nedostupných na trhu. Tato služba je
možná díky spolupráci s Národní
knihovnou. Podrobný návod najdete na
webových stránkách. 

NOVINKA  V  NAŠÍ
KNIHOVNĚ

Tato iniciativa podporuje svobodné
sdílení a výměnu osiva, semenaření          
a přírodní zahradničení. Snaží se          
o návrat k přírodním postupům,
zachování původních druhů a odrůd.
Semínkovna funguje podobně jako
knihovna. Místo knihy si domů
odnesete vybraná semínka a na konci
sezóny nám přinesete semínka nová.
Nemusí to být stejná rostlina, naopak
budeme rádi za jakýkoliv nový druh,
který nám pomůže rozšířit naši sbírku.
Vše je pečlivě usušené, roztříděné,
popsané a také s radami, jak rostliny
pěstovat. Doufáme, že nám současná
situace co nejdříve dovolí, abychom se
mohli v naší semínkově společně
setkat.   

https://seminkovny.com/
http://www.knihovna-benesov.cz/informace/obecne/dila-nedostupna-na-trhu.html


Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ

Cestovat v této době nemůžeme, ale plánovat výlety můžeme bez omezení. Na
našem "toulavém" blogu najdete nové Toulky, ve kterých se projdeme krajinou
nedaleko Sedlčan, uvidíme romantický zámek Červený Hrádek a další zajímavé
památky, jako je zachovalá židovská čtvrť v Kosově Hoře.

NOVÉ  TIPY  NA  TOULÁNÍ
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Na literáním blogu KAFÁRNA najdete nové
recenze na zajímavé knihy, které blogger
David Veselý během posledních měsíců
přečetl. Výběr knih je opravdu bohatý; od
nového románu Milana Kundery Slavnost
bezvýznamnosti až po knihy osvědčených
autorů thrillerů a detektivek, jako jsou
Louise Pennyová nebo Shari Lapena.

NOVÝ  ČLÁNEK  NA
KAFÁRNĚ!

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/03/kosova-hora-cerveny-hradek.html?fbclid=IwAR3XAa7IX3h69nFvSXFIfRopStBUQMTSxHHT2JVrKmBGjg-vTrbtOwjpevk
https://mkb-kafarna.blogspot.com/2021/03/recenze-jake-knihy-jsem-precetl-pres.html


LITERÁRNÍ VÝROČÍ

LITERÁRNÍ  VÝROČÍ  V  BŘEZNU
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Dne 10. března nás opustil básník, herec a spisovatel Jan Vodňanský.
Připomeňme si společně jeho osobitý humor básničkou Dejte mi pastelku.
Rozhovor s ním si můžete pustit online na stránkách ČRo Radiožurnálu (viz
odkaz).

JAN  VODŇANSKÝ

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zemrel-jan-vodnansky-pripomente-si-ho-v-poslednim-rozhovoru-na-radiozurnalu-6210377


REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI
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MICHAL VIEWEGH
Na konci března se narodil jeden            
z nejčtenějších současných českých
spisovatelů. Je autorem řady románů,
z nichž se mnohé staly bestsellery
a byly také zfilmovány. Mezi
nejúspěšnější patří Báječná léta pod
psa, Román pro ženy nebo Účastníci
zájezdu. Své dětství prožil v Sázavě
kde i dnes žije. Vystudoval
benešovské gymnázium, poté
Univerzitu Karlovu.
 

REGIONÁLNÍ
OSOBNOSTI

FRANTIŠEK HRUBÍN
Na začátku měsíce jsme si připomněli
výročí 50 let od úmrtí významného
básníka, spisovatele, dramatika           a
překladatele Františka Hrubína.
Krajina Posázaví mu byla celoživotní
literární inspirací. V Lešanech a okolí
prožil část svého dětství a pravidelně
se do našeho kraje vracel.



VÝZNAMNÉ DNY
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SVĚTOVÝ DEN MOZKU (11. 3)
Dne 11. března se na celém světě slaví Mezinárodní den mozku a zároveň tímto
dnem začíná světový týden mozku. Tento orgán je v našem těle nejdůležitější,
řídí všechny naše funkce, pochody a je to takový náš osobní počítač. Věděli jste,
že i mozek slaví svůj svátek?

DEN DOWNOVA SYNDROMU (21. 3.)
Každý rok v březnu probíhá ponožková výzva, prostřednictvím které pomáháme
šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem. Jejich přijetí společností,
šance na běžné vzdělání nebo pracovní příležitosti ještě stále není
samozřejmostí. Zapojili jste se do ponožkové výzvy také jako my?

SVĚTOVÝ DEN POEZIE (21. 3.)
Jedním z hlavních cílů je podpora jazykové různorodosti a zviditelnění
ohrožených jazyků. Světový den poezie si také klade za cíl návrat k tradici
ústního přednesu básní, chce zlepšit výuku poezie a obnovit dialog mezi
představiteli básnického umění a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo,
tanec, hudba a malířství.

VÝZNAMNÉ  DNY



Až do 31. března máte možnost nominovat
svou oblíbenou knihu od českého autora            
v soutěži Magnesia Litera (kategorie
Kosmas cena čtenářů).  
Upozorňujeme, že nominovat můžete
pouze knihu, která byla vydána v minulém
roce. Navíc, 500 vylosovaných čtenářů
získá od knihkupectví Kosmas poukázku na
nákup knih v hodnotě 200 Kč.

MAGNESIA  LITERA  -
CENA  ČTENÁŘŮ

ZAJÍMAVOSTI

V sobotu 6. března 2021 proběhlo v pražském Rudolfinu předání cen Českého lva
za rok 2020. Některé vítězné filmy si můžete přečíst i v knižní podobě.
V kategorii nejlepší film s očekáváním zvítězil Šarlatán od polské režisérky
Agnieszky Holland v hlavní roli s Ivanem Trojanem. Josef Klíma převedl do knižní
podoby scénář Marka Epsteina.   O Janu Mikoláškovi vyšla také kniha Životní
příběh Jana Mikoláška a Paměti přírodního léčitele, které si můžete u nás
vypůjčit. 
Nejlepším dokumentárním filmem se stal projekt V síti, který otevírá téma
zneužívání dětí na internetu. O dokumentu byla napsána i kniha Kdo chytá v síti,
která je doplněna o autentické příběhy z natáčení. Za knižní podobou stojí
Marika Pecháčková. 

ČESKÝ  LEV  Z  KNIŽNÍHO  POHLEDU
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Cenu za nejlepší scénografii získal
Martin Kurel (in memoriam) za sérii
Marie Terezie, která byla jednou              
z nejvýznamnějších postav
novodobé Evropy. Scénář napsala
spisovatelka Miroslava Zlatníková
podle námětu svého románu Marie
Terezie: Miluj a panuj. Tuto a mnoho
dalších knih najdete v oddělení pro
dospělé i dětské čtenáře.

https://ml2021.kosmas.cz/


ZAJÍMAVOSTI
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ODHLÁSIT ODBĚR NEWSLETTERU NA EMAIL
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Máte doma starý a nepotřebný mobil?
Přineste ho k nám a přispějte tak na
Jedličkův ústav a školu. 
Mobily je možné nosit až do
22.04.2021. Budeme rádi, když se
zapojíte a pomůžete dobré věci!

POMOŽTE  SVÝM
MOBILEM

V březnu si připomínáme 100 let od
prvního vydání Osudů dobrého vojáka
Švejka.  Jeho filmové zpracování             
s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli je
nezapomenutelné. Některé epizody          
v podání Jana Pivce si můžete
poslechnout ZDE. 

ŠVEJK  SLAVÍ
100  LET

https://www.canva.com/
http://www.knihovna-benesov.cz/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__swLTolURFZEMEhEQ1VTQkJGQzZaT1RXVlhCT01ITy4u
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mujrozhlas.cz%2Fstripky-z-archivu%2Fosudy-dobreho-vojaka-svejka-s-janem-pivcem%3Ffbclid%3DIwAR2-xi8T6CYekQhi61OlCtr2snjwg7rrhPfs01oJaDxzhoG93XMxCRJdD2g&data=04%7C01%7C%7C176ba93c99f847d2464f08d8edf242ee%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637520972041970894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKM6RSd2bcMFJZHwA0I7c3GxXCt%2BmEOm0%2F5XzPdJDi4%3D&reserved=0

