
ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři, 

máte před sebou dubnové číslo našeho newsletteru.

V první polovině dubna jsme půjčovali knihy pouze
formou výdejního okénka. Na základě opatření
vydaného Ministerstvem zdravotnictví mohou čtenáři
od 12. dubna navštívit knihovnu a vybrat si knihy bez
předchozího objednání.

Připomeneme si regionální autory, zajímavá literární
výročí českých i zahraničních autorů, nechybí ani
oblíbené Toulky - nové i rozšířené.

Jaro je v plném proudu a tak doufáme, že tolik
očekávané slunečné dny budete trávit s nějakou
pěknou knihou. 
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INFORMACE Z MKB
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Studovna a čítárna MKB je z důvodu epidemiologické situace stále uzavřena.
Reprografické služby (kopírování) a rešerše poskytujeme po individuální
domluvě.

PROVOZNÍ  INFROMACE

Náš tým se v dubnu rozšířil o novou
kolegyni. V oddělení pro děti se 
 můžete potkat s paní Lenkou
Havelkovou, která se bude podílet
na přípravě a organizaci
vzdělávacích akcí pro školy a školky.  

NAŠE  NOVÁ
KOLEGYNĚ
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V průběhu  dubna jsme doplnili malou
knihovnu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., která se nachází v pavilonu
CH u ambulancí chirurgie a ortopedie.
Pokud čekáte na ošetření, můžete si čas
zkrátit nějakou zajímavou knihou.

KNIHOVNA  
V  NEMOCNICI

Tak jako každý rok v období od února do dubna zprostředkovává Městská
knihovna Benešov letní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Jedná se           
o jednu z forem celoživotního vzdělávání, kterou organizuje Provozně
ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Letošní novinkou je
prodloužení přístupu k výukovým materiálům až do 30. června 2021 z důvodu
covidové epidemie. Bohužel epidemiologická situace neumožnila konání
společných přednášek v prostorách studovny MKB. Vybrané zajímavé téma           
s názvem Pozoruhodný svět hub museli posluchači studovat pouze distančně.
Stejně probíhal i zimní semestr se zvoleným tématem Rituály evropských
královských rodů. Velmi nás potěšilo, že i při současné pouze distanční výuce
byl velký zájem o studium.
Po každé ze šesti přednášek posluchač odevzdá test, po poslední přednášce
ještě odešle test závěrečný. Na základě vypracovaných testů má pak každý
nárok na Pamětní list. Po šesti ukončených semestrech získá posluchač
Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku, které se předává na
slavnostní promoci. Bohužel tato společenská událost se v lednu 2021 nemohla
uskutečnit. Doufáme, že se tedy na promoci sejdeme po ukončení zimního
semestru 2021/2022. Zahájení tohoto semestru je předběžně naplánováno na
27. září 2021. Všem našim posluchačům přejeme pevné zdraví a těšíme se na
setkání na společných přednáškách.

OHLÉDNUTÍ  ZA  VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITOU  TŘETÍHO  VĚKU



Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ

Abeceda
Dinosauři
Doprava
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Počítání
Pohádky
Povolání
Vesmír
Víly
Zvířata

Chcete se s dětmi učit nové věci zábavně? S Tematickými kufříky rozhodně
můžete! 
V našem dětském oddělení máte možnost si pro své děti v předškolním           
a nižším školním věku zapůjčit na celý jeden měsíc tzv. „Tematický kufřík“.
Komplet, který se skládá z klasického dětského kufříku a tašky či plastové
krabice, v sobě ukrývá spoustu her, knížek, hraček či pomůcek. Dohromady
vždy tvoří propojený celek a ten se může stát skvělým pomocníkem, když
potřebujete dětem vysvětlit určité téma a přitom si s nimi budete „jen“ hrát. 
Vybírat můžete ze široké nabídky kufříků:

Kufříky můžete vhodně doplnit knížkami z edice Kouzelné čtení od společnosti
Albi - skvělé interaktivní knížky s „mluvící tužkou“, které děti velice baví.         
 V dětském oddělení si můžete půjčit nejen knížky, ale i samotnou
Elektronickou Albi tužku. 
Pro to, abyste si mohli půjčovat kufříky a Albi tužky, stačí, když budete
zaregistrovaným čtenářem starším 18 let (zákonný zástupce dítěte) a nebudete
mít v knihovně žádné nevyřízené závazky.

Pokud jste naše kufříky a Albi tužky ještě nevyzkoušeli, neváhejte. Určitě budou
báječnou zábavou pro celou rodinu.

TEMATICKÉ  KUFŘÍKY  
V  NAŠÍ  KNIHOVNĚ
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http://www.knihovna-benesov.cz/informace/obecne/tematicke-kufriky.html


Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ

K pravidelně zveřejňovaným Toulkám přidáváme další výlety. Vycházíme           
z článků, které vycházely ve Zpravodaji města Benešov v letech 2018 – 2019. 
 Na "toulavém" blogu najdete nově podrobný popis cesty výletu, rozšířený o
mnoho zajímavostí a fotek. 
Projít si můžete Poříčí nad Sázavou a údolí Konopišťského potoka, další trasa
nás dovede do Lštění, Dubska a na zříceninu hradu Stará Dubá. Také si
připomeneme trasu Chvojen a Kožlí. Těšit se můžete na připravovaný výlet do
Pyšel a Nespek nebo do  Radíče  a na významné halštatské hradiště Hrazany s
krásnými výhledy na Vltavu.

ROZŠÍŘENÉ  TOULKY
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Nově se na našem
"toulavém" blogu vydáme na
výlet k soutoku Vltavy          
 a Sázavy přes vrch Medník.
Projdeme se obcí Hradišťko
a ve středověku zaniklou
osadou Sekanka nad
soutokem řek.

Z  NAŠEHO
TOULAVÉHO
BLOGU

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/03/petrov-mednik-hradistko.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/


REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI
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Na začátku měsíce jsme si připomněli
výročí narození českého dramatika             
a básníka Josefa Topola. Narodil se            
v Poříčí nad Sázavou, kde prožil
dětství a mládí. Studoval na
benešovském gymnáziu. Odraz
dospívání a zážitků z Benešovska
zobrazil v dramatech Jejich den (1959)
a Konec masopustu (1963).  Také v
knize Sezóny srdce, která je knižním
rozhovorem s novinářem Karlem
Hvížďalou, vzpomíná na své dětství          
a studium v Benešově. 

JOSEF  TOPOL

Také spisovatel Alois Musil má vazbu
na náš region. Ve 30. letech 20. století
žil nedaleko Kosovy Hory, na sklonku
svého života v Otrybech u Českého
Šternberka, kde 12. dubna 1944 zemřel. 
Jeho vědecký záběr byl obrovský a
stejně rozsáhlé je i jeho literární dílo.
Velmi záslužná byla snaha o
popularizaci svých poznatků pro děti a
mládež. Napsal 20 dětských
dobrodružných knih odehrávajících se
v arabském světě. 

ALOIS  MUSIL



OSOBNOSTI

NEWSLETTER  MKB  |  STRANA  7

Kreslíř Albert Uderzo se narodil                  
25. dubna před 92 lety a je
spoluautorem dodnes populárního
komiksu ASTERIX. První díl vyšel ve
francouzském časopise Pilote v roce
1959. Celkem vzniklo 39 komiksových
alb, která byla přeložena do mnoha
jazyků. Také v naší knihovně v dětském
oddělení najdete komiksy s hrdiny
Asterixem a Obelixem.

ALBERT  UDERZO

23. dubna 2021 by slavil známý český
umělec, ilustrátor mnoha dětských
knížek a tvůrce animovaných pohádek
Radek ? své 90. narozeniny. Dokážete
vyluštit jeho příjmení a název
postavičky, kterou nakreslil? Pokud
ano, přijďte si za odměnu do naší
knihovny vybrat omalovánku na motivy
jeho tvorby.

KŘÍŽOVKU NAJDETE NA DALŠÍ
STRÁNCE. 

RADEK  ?
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LITERÁRNÍ VÝROČÍ
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V dubnu si připomínáme narození
i úmrtí významného dramatika,
který bývá nazýván "bardem z
Avonu" nebo anglickým národním
básníkem. Byl ale také hercem a
spoluvlastníkem hereckého
souboru Královská společnost,
později Divadla Globe, kde se
uváděla většina jeho her.

WILLIAM
SHAKESPEARE



VÝZNAMNÉ DNY
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MĚZINÁRODNÍ DEN DĚTSKÉ
KNIHY

Den, který se slaví již od roku 1967,
symbolicky připadá na 2. dubna.
Tento den je zároveň dnem narození
světoznámého dánského autora
pohádkových příběhů pro děti Hanse
Christiana Andersena. Celosvětově
toto výročí připomíná Mezinárodní
sdružení pro dětskou knihu IBBY
založené v roce 1953 v Zurychu. Mezi
jejími prvními členy byly např. Erich
Kästner nebo Astrid Lindgrenová.
Československá sekce IBBY byla
začleněna v roce 1964. U nás se toto
výročí tradičně připomíná akcí          
s názvem Noc s Andersenem, která
probíhá v knihovnách po celé
republice.

Výročí založení Univerzity Karlovy 
 7. dubna 1348 si připomínáme
každým rokem DNEM
VZDĚLANOSTI. 
V době svého založení měla 4 fakulty
- teologickou, právnickou, lékařskou        
a svobodných umění. V dnešní době
je fakult na univerzitě již 17 a studuje
na ní více jak 45 000 studentů. 

https://cuni.cz/UK-1.html


VÝZNAMNÉ DNY

NEWSLETTER  MKB  |  STRANA  11

DEN ZEMĚ
22. dubna 1970 se na různých místech
USA sešlo až 20 milionů lidí, kteří
demonstrovali za zdravější životní
prostředí. Tím vznikla tradice oslav
Dne Země jako mezinárodní svátek
přírody a její ochrany.

K výročí Dne Země jsme připravili
jarní kvíz, který najdete na našich
facebookových stránkách.

DEN GRAFIKY
Grafika a grafický design dnes slouží
především k vizuální komunikaci a to
prostřednictvím typografie, ilustrace
a fotografie. Obklopuje nás všude
kolem, v tištěných médiích, na
internetu, v televizi nebo na plakátech
a billboardech.

DEN KNIHY
Světový den knihy a autorského práva
je věnován literatuře a psanému slovu
a také právům autorů. Zároveň jde       
o symbolické datum pro literaturu,
tento den zemřeli William
Shakespeare a Miguel de Cervantes       
y Saavedra. Původní myšlenka pochází
ze španělského Katalánska a dnes se
tento den slaví ve více než sto zemích
světa.

https://www.facebook.com/knihovnabenesov/photos/pcb.3916578568377345/3916572115044657


VÝZNAMNÉ DNY
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JEDIČKOVÉ DATUM
V dubnu jsme také slavili 111.
den roku! Zde přinášíme pár
tipů na zajímavé knihy, které
si můžete v naší knihovně
zapůjčit.

TŘICÁTÝ DUBEN
Poslední dubnový den známe všichni jako „pálení čarodějnic“. Málokdo ale
ví, že je také „den pracoviště“. A to bychom nebyli my, abychom nedokázali
spojit „magickou“ noc s „obyčejným“ dnem. Oslavte tento den stylově,
stejně jako my v knihovně.



ZAJÍMAVOSTI Z KNIŽNÍHO SVĚTA

Tři desítky knižních
titulů v osmi kategoriích
včetně tří blogů jsou
nominovány na ocenění
Magnesia Litera. 
Předávání těchto
výročních literárních
cen proběhne 8. června,
letos se koná již 20.
ročník. 
Jedním z nominovaných
v kategorii próza je
kniha Petra Borkovce
Sebrat klacek.  
Tento současný autor se
narodil 17. dubna 1970         
v Louňovicích pod
Blaníkem, kam se rád
vrací.

PETR  BORKOVEC  A  MAGNESIA
LITERA

Pořadatelé mezinárodního knižního
veletrhu a literárního festivalu Svět
knihy se rozhodli posunout termín
konání letošního ročníku na          
 23. - 26. září 2021. Čestným
hostem tohoto ročníku bude
Francie. Mottem festivalu je "Můj
domov          v jazyce".

SVĚT  KNIHY
2021
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ODHLÁSIT ODBĚR NEWSLETTERU NA EMAIL

Americký spisovatel, novinář          
a humorista Mark Twain,
vlastním jménem Samuel
Langhorne Clemens, zemřel            
21. dubna 1910. Několikrát
navštívil Evropu, v roce 1891 v
Evropě zůstal dokonce 9 let. V
tomto roce navštívil s rodinou
Mariánské Lázně, své zážitky
odtud zveřejňoval na
pokračování v londýnském
časopise.

MARK  TWAIN
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Spisovatel Milan Kundera oslavil         
v dubnu 92. narozeniny. Vystudoval
filmovou režii a scénáristiku na
FAMU. V roce 1975 odjel přednášet
do Francie, kde mu v roce 1979 vyšel
první román Kniha smíchu       a
zapomění. Ve stejném roce byl
zbaven českého občanství, které mu
bylo vráceno v roce 2019. V loňském
roce získal Mezinárodní literární
cenu Franze Kafky.

MILAN
KUNDERA

https://www.canva.com/
http://www.knihovna-benesov.cz/

