
ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři! 

Na stránkách květnového newsletteru najdete souhrn
informací o aktuálním provozu knihovny a další
novinky a zajímavosti nejen z knižního světa.

V pravidelných rubrikách si připomeneme česká      
i světová literární výročí a také regionální uměleckou
osobnost. Jako obvykle se budeme společně "toulat",
pro nadšence Star Wars jsme připravili kvíz. Nakonec
vás pozveme na naši první akci po pandemii, kterou
na červen společně s blogem KAFÁRNA připravujeme. 

Přejeme Vám příjemné počtení a pohodové jarní dny! 
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PROVOZNÍ INFORMACE Z MKB

k dispozici budou pouze                           
3 počítačová místa;
počet míst ke studiu a čtení bude
omezen dle platných opatřeních;
doba pobytu v tomto oddělení je
max. 30 min.

Od pondělí 31. května 2021 rozšiřujeme
otevírací dobu pro veřejnost. 

Otevíráme prostory studovny                
a čítárny, kde budou platit tato
pravidla:

Navštívit bude možné také
audiovizuální oddělení, kde si kromě
hudebnin, CD a DVD můžete půjčit
stolní společenské hry pro všechny
věkové kategorie.

PROVOZ
KNIHOVNY
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V loňském roce požádalo Město
Benešov o dotaci z Programu rozvoje
venkova na projekt Vybavení            
a stavební úpravy v Městské
knihovně Benešov. Díky této dotaci
byla v naší knihovně vytvořena            
v oddělení pro dospělé čtenáře
odpočinková zóna a byl rozšířen počet
počítačů s on-line katalogem – nově
jsou umístěny dva počítače na
sloupech v prostorách knihovny.

VYBAVENÍ  
A  STAVEBNÍ
ÚPRAVY  V  MKB



PROVOZNÍ INFORMACE Z MKB

Studovna byla vybavena novým laserovým dataprojektorem, promítacím plátnem     
a pohodlnými židlemi, které budou využity především při realizaci přednášek        
a besed. V audiovizuálním oddělení vznikla odpočinková t-zóna pro teenagery. 
V dětském oddělení je nově interaktivní stěna, která nabízí nejen výukové        
a vzdělávací programy pro školy a školky, ale také volnočasové programy. Poslední
částí byla instalace venkovních žaluzií s napojením do elektrické sítě, které
přispějí k tepelné a světelné izolaci před slunečními paprsky především v době
letních měsíců. Celkové výdaje projektu byly ve výši 1.098.667 Kč, dotace ve výši
793.338 Kč.
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NOVINKY V MKB
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Potřebujete zalaminovat dokumenty?
Svázat své práce do kroužkové vazby
nebo obalit učebnice?  I tyto služby nově
knihovna nabízí. Můžete je objednat ve
všech odděleních knihovny.
Knihy a sešity různých formátů balíme
do pevné průhledné fólie. Kroužkovou
vazbu provádíme do 150 listů                          
a laminujeme formáty A5 a A4. Vše je pak
k vyzvednutí do 2 pracovních dní od
objednání. Možné je využít i kopírovací                     
a reprografické služby.
Ceník jednotlivých služeb najdete           
 v odkazu nahoře. 

NOVÉ  SLUŽBY  
V  MKB

V naší knihovně jsme zavedli nová pravidla pro půjčování dokumentů: 
✔ knihy se půjčují na 1 měsíc
✔ lze je až 3× prodloužit
✔ po 100 dnech se zablokuje půjčování dalších dokumentů a po 130 dnech se
zablokuje i prodlužování knih.

NOVÁ  PRAVIDLA  PRO  PŮJČOVÁNÍ

http://www.knihovna-benesov.cz/images/stories/Ploha_._1_K_-_Cenk_slueb_upr.pdf


NOVINKY V MKB
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Nově si v knihovně můžete zapůjčit časopis Marianne Venkov a styl, ve kterém se
spojuje venkov s tradičními hodnotami a původními řemesly. Najdete zde také
články o bydlení, zahradě, cestování a recepty z regionálních surovin.
Turistická sezóna začíná a my jsme pro vás v knihovně připravili aktualizované
vydání souboru 72 turistických map Shockcart. Mapy se dají půjčovat jednotlivě      
a doplnit si je můžete zajímavými knihami s cestovatelskou tematikou. 

NOVÉ  PUBLIKACE  V  MKB

V březnu a dubnu jsme se zapojili do
sběru starých a nepotřebných
mobilních telefonů. Z každého
mobilu bylo věnováno 10 Kč na
aktivity Jedličkova ústavu a škol.
Cílem bylo nasbírat celkem 5 tisíc
mobilů.  Nám se podařilo získat           
28 ks, které se promítly v podobě
benefitů pro životní prostředí, např.
snížením emisí nebo úsporou pitné
vody. Konkrétní položky si můžete
prohlédnout na plakátu.  

CERTIFIKÁT



TOULKY S KNIHOVNOU

Tento měsíce se na našem
„toulavém blogu“ vydáme do
Křečovic. Připomeneme si místního
rodáka, skladatele a virtuoza Josefa
Suka, který zemřel v Benešově               
29. května 1935. 
Jarní krajinou s krásnými výhledy
dojdeme k rozhledně Drahoušek                             
a pokračujeme do obce Suchdol se
zámkem a kaplí. 

POJĎTE  SE  TOULAT  S  MKB!
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Plánujete letošní dovolenou nebo víkendové
turistické výlety? Přijďte si půjčit časopisy věnující
se přírodě, turistice a cestování v Čechách                 
i v zahraničí, jako jsou třeba tituly Moje země,
Cykloturistika, Lidé a země, National Geographic,
Koktejl nebo Naše příroda. Každé aktuální číslo je               
k dispozici k přečtení ve studovně knihovny.

ČASOPISY  
O  CESTOVÁNÍ

Rozšířené toulky: 
K pravidelným novým trasám výletů přidáváme další, které jste si mohli přečíst ve
Zpravodaji města Benešov v roce 2019. Tentokrát najdete na blogu rozšířenou        
a doplněnou trasu z Radíče na zříceninu hradu Kozí hřbet ležící na skalnatém
hřbetu v meandru Mastníku. Procházíme místy bývalého halštatského hradiště        
a keltského oppida Hrazany. Z vyhlídky opata Zavorala se nám otevře pohled na
vltavskou zátoku Slapské přehrady.

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/05/krecovice-rozhledna-drahousek-suchdol.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/05/radic-hrazany.html


VŸZNAMNÉ DNY

Mezinárodní den muzeí (18.5.)
Mezinárodní den muzeí byl ustanoven v roce
1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na
roli muzeí v rozvoji a vzdělávání společnosti.
Letošní akce se nesou ve znamení budoucnosti
muzeí, jejich znovuoživení a adaptace po
pandemii, která celosvětově zasáhla nejen
kulturní sektor. Vzhledem ke stále se měnící
situaci je doporučeno akce plánovat jako
kombinaci fyzických i virtuálních variant.

VÝZNAMNÉ  DNY
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Evropský den parků (24.5.)
Na 24. květen připadá Evropský den parků.
Vznikl v roce 1999 jako mezinárodní iniciativa
na podporu správ národních parků,
chráněných krajinných oblastí, biosférických
rezervací a území soustavy NATURA 2000. 
V České republice máme v současné době        
4 národní parky a 25 chráněných krajinných
oblastí. V roce 1872 byl vyhlášen první
národní park, americký Yellowstone. Historie
evropských národních parků začala ve
Švédsku v roce 1909 založením devíti
chráněných území.

Světový den kulturní rozmanitosti
(21.5.)
V roce 2001 vyhlásilo Valné shromáždění
OSN 21. květen Světovým dnem kulturní
rozmanitosti jako výzvu k toleranci
odlišných kultur s mottem Každý malý krok
je důležitý. Světový den kulturní diverzity
pro dialog a rozvoj otevírá příležitost          
k prohloubení našeho zájmu o hodnoty
kulturní rozmanitosti a měl by nás dovést          
k myšlence - jak žít spolu lépe.



VŸZNAMNÉ DNY

Světový den Červeného kříže (8.5.)
Světový den Červeného kříže se  slaví
jako připomínka výročí narození
zakladatele této organizace Henriho
Dunanta v roce 1828. Před 120 lety mu
byla udělena první Nobelova cena míru.
Je oslavou statečnosti a práce všech
členů a dobrovolníků. Mottem
letošního roku je #Unstoppable –
Nezastavitelný.
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Mezinárodní den svobody tisku
(3.5.)
Před 30 lety 3. května 1991 byla přijata
Windhoekská deklarace pro nezávislá,
svobodná a pluralistická média v Africe
a na celém světě. Tento den má
připomenout, že média by měla být
celosvětově svobodná a nezávislá.
Česká republika se v žebříčku svobody
tisku, který sestavuje organizace
Reportéři bez hranic, drží stejně jako
loni na 40. místě z celkových 180.

Evropský den pro rovnoprávnost
osob se zdravotním postižením
(5.5.)
5. květen je Evropským dnem pro
rovnoprávnost osob se zdravotním
postižením. Připomíná nám, že mezi
námi žijí lidé se zdravotním
postižením, kterým je třeba
umožňovat běžný život s co
nejmenším počtem omezení.



Z DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
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4. květen je velkým svátkem pro
všechny nadšence  Hvězdných
válek. Slaví se totiž Mezinárodní
den Star Wars. Jste také velcí
fanoušci a myslíte si, že víte ze
světa Star Wars vše? Zkuste si své
znalosti ověřit v našem krátkém
kvízu. Ten najdete na další straně!
;-)
Pokud hledáte odpověď na
některou z otázek, doporučujeme
zajít do dětského oddělení, kde
najdete okolo 30 titulů s tímto
tématem. 

STAR  WARS

22. května 2021 si připomínáme páté
výročí, kdy náš svět opustil malíř, kreslíř,
ilustrátor, ale také karikaturista          
a kostýmní výtvarník pan Adolf Born.          
V roce 1974 byl na světové výstavě          
v Montrealu vyhlášen karikaturistou
roku, v roce 1988 byl jmenován
zasloužilým umělcem a v roce 2003 získal
Medaili za zásluhy 1. stupně. V roce 2016
získal na Anifilmu cenu za celoživotní
přínos animovanému filmu a byl také
rytířem francouzského Řádu Umění          
a literatury
Jeho skvělá tvorba je nezaměnitelná          
a díky ní tu vlastně s námi pan Born stále
je a bude.

ADOLF  BORN



Z DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
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Z DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
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V pátek 28. května se oslavuje
Světový den her. Tento den patří
hrám již od roku 1999, kdy ho
vyhlásila Mezinárodní asociace
knihoven hraček (International Toy
Library Association). 
Nově jsme na našich webových
stránkách vytvořili možnost
vyhledávání společenských her
podle věku a názvu.  Stačí vybrat
příslušné kritérium a on-line katalog
vám nabídne konkrétní hry. Ty si pak
můžete vypůjčit v našem 
 audiovizuálním oddělení.

SVĚTOVÝ  DEN
HER

Ve světě se slaví od roku 1994. Na
svém shromáždění ho jako
významný den schválila Organizace
spojených národů. V České
republice Den rodiny slavíme od
roku 2006. Každý rok je zvoleno jiné
téma, tím letošním je "Rodinná
pohoda není náhoda". Na sousedním
Slovensku je mottem "Otec
nablízku". Existuje mnoho definic             
a modelů rodiny. Důležité je, že její
členy spojuje citové pouto                   
a vzájemná odpovědnost.

MEZINÁRODNÍ
DEN  RODINY

http://www.knihovna-benesov.cz/informace/obecne/spolecenske-hry.html


VÝROČÍ

V květnu si připomínáme výročí úmrtí
jednoho z nejvýznamnějších českých
hudebních skladatelů Josefa Suka.
V nedalekých rodných Křečovicích se
nachází v čp. 3 Památník Josefa Suka,              
s expozicí o životě a díle skladatele. Dům
nechal v roce 1895 postavit skladatelův
otec a Josef Suk zde strávil velkou část
svého života. Sloužil mu k odpočinku po
koncertních cestách, nacházel zde klid               
a soustředění na skladatelskou činnost.
Skladatel se pak ke konci života usadil             
v Benešově. Sukovou poslední skladbou
byla drobná Sousedská, věnovaná
křečovickým muzikantům.

REGIONÁLNÍ
OSOBNOST
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POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
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negativní PCR test na onemocnění SARS-CoV-19, který nebude starší více než      
7 dní;
negativní antigenní test na onemocnění SARS-CoV-19, který nebude starší více
než 72 hod.;
certifikát o prodělaném očkování, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR;
doložením aplikace první dávky očkovací látky nejméně 22 dní od aplikace;
čestné prohlášení o prodělání nemoci SARS-CoV-19 v posledních 180 dnech.

Akce se můžete zúčastnit, pokud splníte jednu z následujících podmínek a u vstupu
předložíte:

Akce je omezena kapacitou 30 míst!

Podmínky jsou platné ke dni vydání newsletteru.

PODMÍNKY  PRO  VSTUP  NA  AKCE
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SPRÁVNÉ  ODPOVĚDI  KVÍZU  STAR
WARS

https://www.canva.com/
http://www.knihovna-benesov.cz/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__swLTolURFZEMEhEQ1VTQkJGQzZaT1RXVlhCT01ITy4u

