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Vážení a milí čtenáři!

Doufáme, že si užíváte léto plnými doušky, pokud
možno s nějakou dobrou knihou. Přinášíme vám
letní speciál našeho knihovnického newsletteru,
který můžete číst u vody, na dovolené nebo cestou
do práce. 

Naše letní dvojčíslo je opravdu pestré; dočtete se       
v něm provozní informace naší knihovny, novinky       
z oddělení, informace o podcastech a nakonec to,
co pro vás na podzim chystáme.

Přejeme vám hezký zbytek léta!

Vaše Městská knihovna Benešov

ÚVODNÍK
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Letní provozní doba končí na konci
srpna. 
Od 30.08.2021 bude otevřeno celý
týden kromě úterý, bude možné
využít sobotní půjčování. Plánujeme
také otevření nové t-zóny. Více
informací zveřejníme na konci srpna
na webových stránkách a sociálních
sítích.

CO  NOVÉHO  V  KNIHOVNĚ?

S blížícím se začátkem školního roku
přípomínáme nové služby v knihovně,  
tj. balení knih, učebnic a sešitů všech
formátů do pevné odolné fólie,
svázání do kroužkové vazby          
a laminování. Vše do dvou pracovních
dnů od objednání.

NOVÉ  SLUŽBY
NAŠÍ  KNIHOVNY

Nově půjčujeme deskové
hry také v oddělení pro
dospělé a v dětském
oddělení. Naše stojany
jsou přehledné, praktické
a usnadní vám vybírání
her. 

DESKOVÉ
HRY
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Někteří dobrovolníci s námi spolupracují už více než rok. Jedním z nich je pan JIŘÍ
BRADNA, který nám mimo jiné pomáhá s údržbou knihovničky v benešovské
nemocnici. Za všechny jeho aktivity bychom mu rádi vyjádřili VELKÉ DÍKY! 
Chcete-li se i VY zapojit a jakýmkoliv způsobem nám pomoci, ozvěte se nám. 

PODĚKOVÁNÍ

V září proběhne opět prodej knih, CD
a DVD vyřazených z našeho  fondu.
Pro tuto akci hledá knihovna
dobrovolníky. Zájemci se mohou hlásit
v oddělení pro dospělé nebo na          
 e-mailu
akvizice@knihovna-benesov.cz. 
 

HLEDÁME  
DOBROVOLNÍKY
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Většinu nových titulů objevíte      
v knihovně spíše až na podzim,
ale už během prázdnin si můžete
začít půjčovat nový časopis      
s oblíbeným hrdinou Bartem
Simpsonem. Pro menší děti jsme
pořídili předplatné časopisu
„Kouzelné čtení“. Fanoušci
elektronické Albi tužky správně
tuší, že se jedná o časopis, který
mluví, stejně jako knihy z edice
Kouzelné čtení od Albi.

Tak jako během školního roku
nakupujeme a do fondu přidáváme
spoustu krásných nových knížek,
nezapomínáme na novinky ani v létě.
Nabídka přes léto není sice tak bohatá
jako třeba před vánoci, ale i tak je            
z čeho vybírat. A to platí i o časopisech.
Rozhodli jsme se trochu obměnit
nabídku dětských časopisů, aby byla
zajímavější a lákavější. 

NOVINKY  
Z  DĚTSKÉHO
ODDĚLENÍ
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Pokud jste zahlédli nápis Obejmutí
zdarma nebo Free hugs, je to proto,
abychom si uvědomili, co dokáže hezky
se usmát nebo obejmout někoho blízkého.

MEZINÁRODNÍ
DEN  OBJETÍ  

Mít kolem sebe dobré přátele je      
k nezaplacení. Tradici svátku přátelství
si můžeme připomenout třeba
obdarováním náramků přátelství nebo
dnes už neobvyklým posláním
pohlednice.

MEZINÁRODNÍ
DEN  PŘÁTELSTVÍ

Tento den připomíná úsilí, odvahu, zápal
a profesionalitu humanitárních
pracovníků a humanitárních organizací        
a poděkování za jejich pomoc druhým.

SVĚTOVÝ  DEN
HUMANITÁRNÍCH
PRACOVNÍKŮ
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VÝZNAMNÁ  LITERÁRNÍ  VÝROČÍ
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Léto 2021 je v plném proudu a rozhodně je ještě čas na čtení. Knižní trh je       
 v poslední době zahlcen knihami, které jsou různých žánrů a lidé se často potýkají       
s problémem, že se nemohou rozhodnout, jakou knihu si vyberou, a co by je zrovna
zajímalo. Dnes jsem si pro vás nepřipravil klasické knižní tipy, ale doporučím vám
zde knižní bloggery, které osobně sleduji a jejich tipy na knihy jsou skvělé       
 a rozhodně vám s výběrem knihy pomohou. 

NETRADIČNÍ  KNIŽNÍ  TIPY

Asi nejčastěji sleduji knižní Instagram influencerky
Lucie Zelinkové (@luciezel). Na jejím účtu každý den
přistává několik knižních tipů a její doporučení jsou
vážně dobrá a máte vždy jistotu, že knihy budou
skutečně povedené a ponesou nějakou literární
hodnotu. Profil Lucky ale není jen o knihách, ale také  
 o životě, dobré kávě a jejím úžasném pejskovi, který je
vždy přítomen u focení. Pokud Lucku nesledujete,
začněte! 

Instagramový profil Jany Benešové alias What Jane
Read je povedený hned z několika důvodů. Má
krásné fotky, o knihách nádherně píše a z jejich
snídaní dostanete hlad kdykoli. Jana pracuje pro
Martinus, točí svůj vlastní podcast, má svůj úžasný
web a miluje Malý život. Pokaždé doporučí nějakou
dobrou knihu, kterou si po přečtení zamilujete
stejně jako ona sama. Je milovnicí Roberta
Galbraitha, Harryho Pottera a Odeonky jí nejsou
cizí. 

Osobně se vyhýbám sledování profilů velkých nakladatelů, jelikož by byl můj účet
brzy na nule. Dvě výjimky ale dělám; rád sleduji profil Knižního klubu na
Instagramu a jejich podcast s Radkem Blažkem jsem si zamiloval! Mimochodem,
hostem byl i šéfredaktor Odeonu pan Jindřich Jůzl! Rozhodně si ho pusťte. 
Dále sleduji i Instagram nakladatelství Albatros, protože informací o novinkách
není nikdy dost! A pokud byste chtěli i něco ze zákulisí Albatrosu, doporučuji
profil Olgy Zbranek Biernátové alias @nofreeusernames! Sama je autorkou         
i dvou povedených knih pro mladé. 

https://www.instagram.com/luciezel/
https://www.whatjaneread.com/
https://www.instagram.com/knizniklub/
https://open.spotify.com/show/2pSR548dnuMGIjEIAeX9WB?si=NkpswhIoSxueMKtTksH1Ow&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/3nXTdpd89qEZK9x7GrmaJT?si=ec54b2c8be314894
https://www.instagram.com/albatrosmedia/
https://www.instagram.com/nofreeusernames/
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Letos opět začala natáčet videa          
i Kamila Víšková z YouTube kanálu         
a Instagramu Hlava plná knih! Její
videa jsou velmi pěkná, o knihách
povídá s nadšením, ale i kritiku umí
použít dobře s hodnotnými argumenty.
Miluje thrillery od Volkera Kutchera,
detektivky, světovou beletrii i klasiku
od Odeonu. 

Zuzana Řeháková alias Suzanne A. White je
má srdeční záležitost, protože to byla první
YouTuberka, kterou jsem začal před lety
sledovat. Její videa nejsou vůbec nudná.
Oživuje je totiž svým lehkým sarkasmem.
Miluje literaturu young adult a detektivky. Její
Instagram je plný dobrých knih a z jejích
doporučení si jistě vybere každý! 

Byl by asi hřích, kdybych zde nezmínil Knihánkov! Irča, alias Rodaw, je ta první
osůbka, která začala na YouTube před lety natáčet knižní videa a postupně do
toho vtáhla celou svou rodinu. Neskutečně charismatická rodinka, která knihami
žije! A pokud se zajímáte o pejsky a různé adopce a pomoc, tak zde budete
správně. Milá rodina, se kterou jsem se měl možnost několikrát setkat         
a vždy to bylo velmi krásné popovídání! 

Tak to byly mé tipy na knižní bloggery, kteří vám s výběrem knih pomohou        
 a každý den vám doporučí několik hromad knih! Pokud sledujete i vy nějaké jiné
bloggery, dejte nám vědět – buď na e-mail nebo přes sociální sítě! Budeme rádi! 

David Veselý

https://www.instagram.com/hlavaplnaknih/
https://www.instagram.com/suzanneawhite/
https://www.youtube.com/channel/UCgZc58F5HezNCCUkUOHakyA
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V červenci jsme spustili první sérii našich KAFÁRENSKÝCH ROZHOVORŮ, které
vydáváme formou podcastů, jenž si můžete kdykoli pustit na různých sociálních
sítích a platformách. Zatím jsme pro vás vydali pět rozhovorů se zajímavými
osobnostmi z našeho města. Jsme velmi rádi, že si podcasty našly své posluchače,
protože každý podcast má více jak 200 přehrání, s čímž jsme ani nepočítali! Pokud
jste naše podcasty ještě neslyšeli, můžete si je přehrát po kliknutí na fotku      
 s jednotlivým hostem. Budete přesměrováni na aplikaci ANCHOR a poslouchat
můžete přímo tam nebo na jiné streamovací platformě - Spotify, Apple podcast
nebo Google podcast! 
Už nyní vám můžeme říct, že připravujeme druhou sérii podcastů, která bude
startovat v průběhu října letošního roku! Máte se opravdu na co těšit! 
Pokud byste měli na naše hosty jakýkoli dotaz nebo námět na rozhovor, napište na
e-mail kafarna@knihovna-benesov.cz!
Příjemný poslech u podcastů vám přeje David Veselý.  

KNIHOVNICKÉ  PODCASTY  ALIAS
KAFÁRENSKÉ  ROZHOVORY

https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Vtejte-na-KAFRENSKCH-ROZHOVORECH-e12d86c
https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Zat-podnikat-bylo-riskantn--kontakt-s-lidmi-mi-chybl--k-Daniela-Bendov--KAFRENSK-ROZHOVORY-e13dun3
https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Nvykov-ltky-zkou-dti-ji-ve-tvrt-td--k-Sandra-Nechybov--KAFRENSK-ROZHOVORY-e13jcr7
https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Udret-pi-vuce-djepisu-kontinuitu-je-problm--jsem-zastncem-frontln-vuky--konstatuje-Mgr--Pavel-Hoza--KAFRENSK-ROZHOVORY-e144jnf
https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Miluji-prci-v-kolektivu--jsem-tmov-hr--k-MUDr--Elsa-Zemnkov--KAFRENSK-ROZHOVORY-e12o16v
https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/O-archivch-maj-lid-mnohdy-myln-pedstavy--posln-instituce-je-rznorod--k-Mgr--Michal-Sejk--KAFRENSK-ROZHOVORY-e15luq1
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Po dlouhé době bylo v knihovně opět rušno. Dětské oddělení navštívily děti       
 z příměstského tábora pořádaného Dětským centrem Krokodýl. Předem domluvený
dopolední program byl určen pro děti ve věku od čtyř do deseti let. Provázela nás
nádherná knížka, plná fantazie, Kouzelná baterka od Olgy Černé a poučná knížka
Dobrodružství v knihovně od Kašmir Huseinovič. 

NÁVŠTĚVA  DC  KROKODÝL

Děti poslouchaly příběhy,
malovaly, učily se tvořit otázky.
Společně jsme si také prohlíželi 
 i další knížky a hlavně jsme si to
moc užili. Pokud pořádáte             
o prázdninách podobné aktivity
pro děti, neváhejte a přijďte se    
s dětmi za námi do knihovny
podívat. Už teď se vás
nemůžeme dočkat.

Po prázdninách pro vás chystáme mnoho nových aktivit. Budou to: čtenářský klub,
tvořivý klub a klub deskových her a budou se konat pravidelně vždy ve středu
odpoledne. 
Čtenářský klub bude dvakrát do měsíce a mezi ním se prostřídají vždy ostatní
kluby. Do klubů se budete moci přihlašovat v průběhu celého září a ukázkové lekce
proběhnou během celorepublikové akce Týden knihoven v prvním říjnovém týdnu. 
V čtenářském klubu si představíme zajímavé knihy, budeme se věnovat scénickému
čtení, děti si budou moci vyzkoušet práci literárního kritika a zažijí mnoho dalšího. 
V tvořivém klubu si něco hezkého vyrobíme a v klubu deskových her, jak jinak,
budeme společně hrát deskové hry, které máme v knihovně k zapůjčení nebo
můžete přinést i nějaké zajímavé hry, které máte doma.  Kapacita každého klubu
bude 12 dětí. Aktuality sledujte na našem Facebooku a Instagramu. 
Na vás na všechny se těší knihovnice z dětského oddělení Markéta s Lenkou.

KLUBY  PRO  DĚTI
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Na našem "toulavém blogu"
najdete novou výletní trasu.
Tentokrát půjdeme do okolí

Pyšel a Nespek. 
Uvidíme hodně zajímavostí,

navštívíme historicky
zachovalé městečko Pyšely

a jeho památky. 
V nedalekých Nespekách

připomeneme tvorbu
významného architekta

Jaroslava Fragnera.

LETNÍ  TOULKY  S  NAŠÍ  KNIHOVNOU

V sobotu 17. července jsme uspořádali náš již druhý swap, který je založen na
myšlence šetrného přístupu k naší planetě, zamezení plýtvání a využívání věcí,
které stále mohou sloužit. Pokud jste nemohli přijít, nezoufejte – chystáme další
SWAP.

SWAP

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/07/pysely-nespeky.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/07/pysely-nespeky.html


PŘIPRAVUJEME

NEWSLETTER  MKB  |  STRANA  12

NOC  LITERATURY  2021
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JAKÉ  DALŠÍ  AKCE  PŘIPRAVUJEME?  
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