
ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři, 

vítáme vás u červnového čísla newsletteru Městské
knihovny Benešov! 

Toto číslo je opět plné informací a čtenářských tipů      
z naší knihovny. Nechybí ani ohlédnutí za akcemi,
které v červnu proběhly nebo informace z dětského
oddělení.

Na speciální dvoustraně se také dočtete, jaké knihy
byste si rozhodně neměli nechat přes léto ujít a jaké
čtení je na tyto měsíce prostě TOP! 

A na závěr vám také odhalíme jeden „tajný projekt“,
který jsme si pro vás na léto přichystali.

Přejeme vám hezké prožití letních měsíců a pokud
možno, mějte pozitivní náladu! 😉 
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INFORMACE Z MKB
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Letní provoz knihovny zůstává podle platné úpravy ze dne 31. května 2021.
Otevřena zůstávají všechna oddělení, včetně studovny a audiovizuálního oddělení. 
Pro aktuální informace sledujte web Městské knihovny a sociální sítě.
Dále připomínáme, že u nejžádanějších titulů je výpůjční doba pouze 21 dnů a doba
čekajících rezervací 7 dnů - knihy se tak dříve dostanou k dalším čtenářům.

LETNÍ  PROVOZ  KNIHOVNY

...dobrovolník, který by se
rád realizoval na některých
plochách naší knihovny. Více
informací na telefonním čísle
317 725 733 nebo na e-mailu 
mk@knihovna-benesov.cz

HLEDÁ  SE...



INFORMACE Z MKB

V knihovně jsme od června zavedli
novou službu KNIHA Z KNIHOVNY.
Nakupujte knihy přes
www.knihazknihovny.cz a vyzvedněte si
je pak zdarma v MK Benešov. Vaši
objednávku zpracujeme společně          
 s nákupem do knihovního fondu, po
zaplacení dostanete avízo k odběru.
Knihy si pak vyzvednete ve studovně po
zadání zaslaného hesla. Tuto službu
nabízíme všem zájemců o dobré knihy,
nejenom našim  čtenářům!

KNIHA  
Z  KNIHOVNY
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Až si budete vybírat sci-fi a fantasy, bude na vás koukat náš další nový
přírůstek! Je vyroben z PET lahví polepených staršími výtisky Benešovského
deníku. Hlídá náš regál právě s fantasy literaturou.

V  KNIHOVNĚ  JE  DRAK!

http://www.knihazknihovny/
http://www.knihazknihovny.cz/


Z ODDĚLENÍ PRO DĚTI

Facebook, Instagram a další aplikace jsou již běžnou součástí našich životů.          
Od 1. června 2021 se do skupiny uživatelů těchto vymožeností moderní doby
zařadilo i naše oddělení pro děti a mládež.

Rádi bychom oslovili co nejvíce nejen našich současných malých a mladých
čtenářů, ale také ty, kteří zatím ještě naší součástí nejsou. Na pomoc jsme přizvali
nového člena týmu. Přesně na Den dětí, tedy právě 1. června 2021, se nám narodil
náš maskot. Moc rád čte, velké oči toho zvládnou opravdu hodně, ale hlavně se
rád fotí, takže se bude pravidelně ukazovat s knížkami na různých místech. Kromě
focení a čtení, ještě rád jezdí i na výlety. Na našem profilu také budeme pravidelně
zveřejňovat příspěvky s čerstvými novinkami v dětském oddělení, jaké se konají
zajímavé akce, soutěže, ale i to, co se děje kolem nás, jaké se u nás a po světě slaví
zajímavé dny. 

NOVINKY  V  ODDĚLENÍ  PRO  DĚTI

Nejradši maskot našeho dětského
oddělení pózuje s knížkami, které do
knihovny nově nakoupíme. Pečlivě
vybíráme knížky, které se dobře čtou      
a je s nimi zábava. Abyste si u nás
půjčili pro sebe tu pravou, budeme ke
knížkám na fotkách psát hodnocení,
podle kterého si pak můžete vybírat.
Protože náš nový člen týmu neumí
psát, nemá totiž prstíky a tužka by se
mu tím pádem špatně držela, a protože
v našem týmu není nikdy dost členů,
sháníme další pomocníky. Vy všichni,
kteří rádi čtete knížky, můžete
přispívat svými hodnoceními na náš
profil. Pokud se stanete našimi
pravidelnými přispěvateli, moc rádi vás
za to odměníme. A když se vám nebude
chtít psát, úplně stačí, když nás budete
sledovat a budete chodit do knihovny.
Čím víc nás totiž bude, tím veselejší
bude nejen náš maskot. 
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https://www.facebook.com/De%CC%8Cti-Knihovna-Benes%CC%8Cov-110230031247388
https://www.instagram.com/deti_knihovna_benesov/


Z ODDĚLENÍ PRO DĚTI
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Máme totiž všechny, ať už jste „knihožrouti“ nebo si přečtete knížku jen občas
anebo třeba rádi příběhy jen posloucháte, moc a moc rádi. 
Mimochodem všimli jste si, že maskot ještě nemá žádné jméno? Nějaké návrhy už
máme, ale ještě stále není rozhodnuto. Vymyslete to pravé třeba právě vy. Napište
nám nebo ho přijďte říci přímo do knihovny během letních prázdnin.
Těšíme se, že se zase budeme u nás v knihovně potkávat pravidelně. Máme na
podzim spoustu plánů, tak nám je pomozte splnit. VY jste totiž v našem týmu ti
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. 

Nejlepší knihy dětem je projekt, ve kterém komise pro dětskou knihu Svazu českých
knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou
knihu (IBBY) každoročně doporučuje nové české knihy pro děti a mládež. Každý rok
tak vychází katalog s přehledem těch nejzajímavějších dětských knih, který pomáhá
v orientaci nejen knihkupcům a knihovnám, ale i školám, rodičům a samotným
dětským čtenářům. Mezi vybranými knihami se nacházejí i knihy, které získaly
nějaké ocenění, Zlatou stuhu nebo Magnesii Literu. 

NEJLEPŠÍ  KNIHY  DĚTEM

Takovou knihou je například Super Spellsword sága:
legenda o nekonečnu od mladého autora Nikkarina
pro čtenáře od 12 let, která získala Zlatou stuhu
2020 v kategorii komiksů. Navzdory velkolepě
znějícímu názvu je podstata příběhu humorně
podvratná. Ono nekonečno symbolizuje kobliha, která
v kouzelném světě Nikkarinova příběhu může
způsobit značné potíže. Aby k nim nedošlo, vysílá
arcimág svého nejschopnějšího čaroděje Klerence            
s pomocníkem Eliotem, aby vypátrali, jak hrozbu
eliminovat. 

Pro začínající čtenáře je zde doporučena kniha
Zvíře, které není vidět od Noemi Cupalové. Příběh
vypráví o školačce Míně a jejím milovaném Zvířeti.
Zvíře, chlupaté, náladové, rozverné, Zvíře, které mění
barvy, a přitom vůbec není vidět, žije jen v jejích
představách a stále ji věrně vyprovází, ať už jde do
školy, na výlet nebo k zubaři. 

https://www.nejlepsiknihydetem.cz/


Z ODDĚLENÍ PRO DĚTI
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Pro milovníky sci-fi starší 12-ti let vyšla kniha Já,
Finis od Václava Dvořáka. Hlavním hrdinou je Petr,
který žije v době, kdy ze Země mizí osmiletí chlapci,
on sám ale zůstal, i když je mu už dvanáct. Když ale
zmizí také jeho mladší bratr, vydá se jej hledat. Po
sérii dramatických událostí, kdy je v ohrožení života  
 i příčetnosti, se ocitá na cizí nehostinné planetě, kde
se seznámí se skupinkou kluků, kteří podobně jako on
unikli před únosem mimozemskou civilizací, přičemž
uvízli v půlce trasy. 

Další zajímavou knihou, která je kladně hodnocena,
je kniha Slunečnice aneb rukověť malého
Zahradníka od Jiřího Dvořáka. 
Útlá žlutá kniha s názvem rostliny otáčející se za
sluncem zasvěcuje do tajů zahradničení. Na cestě do
zahrady doprovázejí malé čtenáře Max s Agátou               
a jejich babičkou, kteří si vyprávějí o celoročním
pěstování květin a plodů. 

Máme vítěze! Dne 16. června byl vylosován obrázek ze soutěže, kterou jsme vyhlásili
ke Dni dětí. Výherci gratulujeme!

SOUTĚŽ  KE  DNI  DĚTÍ



O KNIHÁCH
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V prostorách nové scény Národního divadla proběhlo 8. června slavnostní vyhlášení
výročních cen za literaturu Magnesia Litera. Ceny za nejlepší knihy uplynulého roku
byly předány v jedenácti kategoriích. Hlavní cenu knihu roku v tomto jubilejním 20.
ročníku získal spisovatel a překladatel Martin Hilský za titul Shakespearova Anglie,
kterou vydalo nakladatelství Academia. Vítězné knihy a autory všech kategoriích
najdete na uvedených plakátech.

MAGNESIA  LITERA  2021

Dne 10. června se v knihovně uskutečnily další, v pořadí již třetí, Trendy knihy,
které připravil náš blogger David Veselý. Nabídka knih, které byste si v létě měli
přečíst, je opravdu veliká. Proto přinášíme výběr toho nejlepšího, co si rozhodně
přes léto nenechte ujít! 

Detektivky & thrillery
Z tohoto žánru jistě stojí za povšimnutí kniha od spisovatelky Shari Lapena, které
vyšla u nakladatelství Kalibr nová kniha - Její konec. 

TO  NEJLEPŠÍ  Z  TRENDY  KNIH  #3

https://magnesia-litera.cz/#nominace


O KNIHÁCH

Knihy Shari Lapeny jsou propracované, při čtení vám půjde mráz po zádech       
a rozhodně se nudit nebudete! 
Pokud jste milovníky tvrdší severské krimi, určitě si přečtěte díla od Larse Keplera,
Joa Nesbøho nebo Angely Marsonsové. 
Poklidné detektivky od Agathy Christie nebo Louise Pennyové či pravá anglická
chuťovka od Roberta Galbraitha také přijdou vhod. 

Historické romány
V tomto žánru dominuje již řadu let na českém trhu Vlastimil Vondruška, který píše
jednu dobrou knihu za druhou! A myslím, že si vybere skutečně každý - historické
rodinné ságy, detektivky i povídky! Pokud byste ale chtěli okusit něco nového,
zkuste Karin Lednickou a její Šikmý kostel nebo spisovatelku Anne Jacobsovou,
kterou si zamilují zejména čtenářky! 

Světová próza (knihy od nakl. Odeon)
Pokud jste milovníky tenkých knih na jedno odpoledne, zkuste něco od velmi
populární francouzské spisovatelky Delphine de Vigan, která píše krásným jazykem.
Pokud máte rádi ale pořádné knihy, doporučuji zkusit Harukiho Murakamiho a jeho
knihu Tancuj, tancuj, tancuj, která nyní u nakladatelství vyšla. V průběhu léta se
dočkáme také nového Juliana Barnese (Muž v červeném kabátu) nebo novely Prsa       
a vajíčka od Mieko Kawakami. 

Česká literatura
Naše země je velmi literárně plodná! I z českých autorů si na léto můžete vybrat
skvělé knihy - Halina Pawlowská, Michal Viewegh, Viktorie Hanišová, Radka
Třeštíková. Knihy od těchto spisovatelů najdete i v naší knihovně!  

David Veselý
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TOULKY
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Tentokrát se s naším "toulavým blogem" vydáme do krajiny pod Blaníky. Navštívíme
historicky významné městečko Načeradec s mnoha dochovanými památkami       
v historickém jádru, které je od roku 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Romantickou krajinou dojdeme do vesnice Pravonín s románskou rotundou       
 a projdeme se místy se zajímavou historií.

LETNÍ  TOULÁNÍ  S  KNIHOVNOU

Na našem "toulavém blogu" se můžete inspirovat k dalším výletům a vybírat ze       
17 tras z našeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Nedílnou součástí Toulek jsou i tipy
na knihy, které se vztahují k navštíveným místům a také připomínají regionální
osobnosti a události. Najdete zde tituly z regionální a odborné literatury i beletrie.

Máte nápad na trasu pro Toulky? Neváhejte a napište na email
studovna@knihovna-benesov.cz.

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/06/naceradec-pravonin.html


OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

Jak jsme již zmínili, prvně po pandemii se v naší knihovně uskutečnily dvě veřejné
akce. První akcí byly Trendy knihy #3, kterou vedl náš blogger David Veselý.
Provedl posluchače literární scénou, ukázal knihy, které vyjdou a na které se
můžeme na podzim těšit. Výběr knih byl opravdu široký - od populárních českých
autorů až po kontroverzní světové spisovatele. Na konci proběhla diskuse s
posluchači - hlavním tématem byla nevšední kniha Listopád od Aleny Mornštajové,
která byla přijata rozpačitě. Každému holt některé knihy nesednou. 😉

TRENDY  KNIHY  #3
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23. června se v naší knihovně
uskutečnila přednáška Péče o člověka
s demencí, kterou jsme pro vás
připravili ve spolupráci s organizací
Dementia I.O.V., z.ú.  Přednášku vedla
zkušená metodička Veronika
Maslíková. Posluchači se dozvěděli,
jak o člověka s touto nemocí pečovat
a  čemu se vyhnout. 

PÉČE  O
ČLOVĚKA  S
DEMENCÍ



ČERVNOVÁ VÝROČÍ

5. ČERVEN
Na tento den připadají hned dva významné dny. Tím prvním je Mezinárodní
den životního prostředí, který byl poprvé pořádán v roce 1974, aby upozornil
na vzrůstající problémy životního prostředí od znečišťování vod a globální
změny klimatu po udržitelnou spotřebu. Druhým významným dnem je Den
rozvoje a vzdělanosti dospělých, který má za cíl upozornit na to, že vzdělávat
se člověk může v každém věku..
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9. ČERVEN
Mezinárodní den archivů se slaví od
roku 2008 jako připomenutí založení
Mezinárodní archivní rady 9. 6. 1948             
v Paříži. Den archivů se u nás koná
pod heslem Archiv - křižovatka mezi
minulostí a přítomností.  

14. ČERVEN
Světový den dárců krve má oslavovat
všechny dárce krve a poděkovat jim.
Lidskou krev nelze v medicíně ničím
nahradit, a proto je dárcovství pro nás
všechny tak důležité.



ČERVNOVÁ VÝROČÍ

18. ČERVEN
Mezinárodní Autistický den hrdosti
připadá na 18. červen. Uvědomme si, že
autisté žijí mezi námi a učme se
společně toleranci a pochopení této
nemoci.
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ČERVNOVÁ  LITERÁRNÍ  VÝROČÍ

21. ČERVEN
Světový den hudby je svátkem hudby
a hudebníků a oslavou hudební
rozmanitosti. Slaví se od roku 1982
ve více než 120 zemích světa. 



REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI
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SPISOVATELÉ  NAŠEHO  REGIONU

 

V červnu si připomínáme výročí
narození i úmrtí spisovatele
Vladislava Vančury. Byl
spolužákem a přítelem Karla
Nového a dva roky spolu
navštěvovali benešovské
gymnázium. Pobyt v Benešově           
a přátelství s Karlem Novým ho
inspirovaly k napsání románu
Pekař Jan Marhoul - krátké
úryvky z toho díla můžete najít
vytištěné na odpadkových koších
v Tyršově ulici. Benešov můžeme
najít i v knize Tři řeky.



PODCASTY

Na léto jsme si pro vás připravili skutečnou bombu! Již 1. července totiž startují naše
KAFÁRENSKÉ ROZHOVORY alias podcasty, které si budete moc kdykoli pustit!
Dostupné budou na aplikacích Spotify, Apple podcast, Google podcast a na aplikaci
Anchor.
Zahájení těchto podcastů se nemohl ujmout nikdo jiný, než skvělá a velmi vstřícná
žena, paní Daniela Bendová, která v městské knihovně před několika lety pracovala.
Máte se rozhodně na co těšit! 

KAFÁRENSKÉ  ROZHOVORY  
ALIAS  PODCASTY

Daniela Bendová - zakladatelka a
majitelka knihkupectví Daniela a bývalá
kolegyně MKB;
Mgr. Pavel Hoza - benešovský pedagog,
prozaik a básník;
Mgr. Ivana Kárová - vedoucí Odboru
školství, kultury a sportu MÚ Benešov;
Sandra Nechybová - vedoucí
Nízkoprahového centra pro děti a
mládež MeziČas;
Mgr. Michal Sejk - ředitel Státního
oblastního archivu v Benešově;
Mgr. Zdeněk Zahradníček - bývalý
ředitel benešovského gymnázia,
místostarosta města;
MUDr. Elsa Zemánková - uznávaná
pediatrička a genetička, absolventka
2LF.

Hosty Davida Veselého budou: 

Těšíme se na Vás již 1. července ve                
12 hodin! Sledujte nás na Facebooku, kde se
dozvíte další informace a zveřejněny budou
i linky na jednotlivé aplikace! 
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https://open.spotify.com/show/6yD5mfSampMcZ5pGi6tbPS
https://podcasts.apple.com/us/podcast/kaf%C3%A1rensk%C3%A9-rozhovory/id1573910391
http://www.soapraha.cz/benesov/
https://anchor.fm/knihovnabenesov


VÝSTAVY

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V knihovně jsme uspořádali již druhou výstavu fotografií regionálního uměleckého
fotografa Ing. Michala Kačmara, ve které prezentuje černobílé portrétní fotografie      
a záběry krajiny. Výstavu si můžete přijít prohlédnout do oddělení pro dospělé celé
léto až do 31. 8. 2021.

ZAČAROVANÝ HVOZD
Putovní výstava ilustrací Ester Kuchynkové ke knize Začarovaný Hvozd vznikla ve
spolupráci s nakladatelstvím Pikola. Knihu Začarovaný Hvozd: příběh dětí z divočiny
napsala známá spisovatelka Klára Smolíková (autorka knížek Vynálezce Alva, Na
hradě Bradě, Knihožrouti, S Komenským do komiksu a dalších). Výstava se skládá ze
13 panelů, na kterých jsou představeny originální a velmi zajímavé ilustrace s úryvky
z knihy. Ester Kuchynková se v současnosti věnuje digitální kresbě a mimo jiné tvoří
vlastní komiksy.
K výstavě máme připraveny pracovní listy, kde si děti mohou samy vymyslet svůj
vlastní příběh "Začarovaný Hvozd". V dětském oddělení Městské knihovny Benešov je
výstava k vidění do konce července 2021.

VÝSTAVY  V  MKB
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POZVÁNKA
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Zveme vás na další SWAP, který proběhne v naší knihovně v sobotu 17. července
2021 od 8 do 12 hodin.
Máte doma věci, které vám již nedělají radost? Přijďte je vyměnit na náš SWAP           
a vyberte si něco jiného, co se vám bude líbit a bude se vám hodit. 
NENAKUPUJTE, VYMĚŇUJTE! 

SWAP  PODRUHÉ  V  KNIHOVNĚ
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Léto, dovolená, odpočinek a k tomu dobrá kniha, to je ideální kombinace. U nás si
můžete půjčit jak tu  klasickou v tištěné podobě, tak i audioknihy, většinou ve
formátu MP3. Pohádky, dobrodružné příběhy, detektivky i současné nejčtenější
tituly namluvené známými herci. Najdete je v audiovizuálním oddělení v 1. patře. A
vybírat si zde můžete i z široké nabídky deskových her pro všechny věkové
kategorie, které jsou ideálním společníkem na dovolenou.

LÉTO  (NEJEN) S  KNIHOU

DALŠÍ ČÍSLO NAŠEHO KNIHOVNICKÉHO NEWLSTTERU VYJDE V POLOVINĚ
SRPNA JAKO LETNÍ DVOJČÍSLO! 

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

