
ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři! 

Nové, již osmé, číslo našeho knihovnického
newsletteru je tady! 

Se začátkem školního roku jsme pro vás připravili
několik novinek - balení knih a sešitů, kroužkovou
vazbu a laminování dokumentů. Od září mohou
teenageři navštívit T-zónu v audiovizuálním oddělení.
Své děti můžete přihlásit do nových klubů -
čtenářského, tvořivého nebo klubu deskových her.

Přečíst si můžete také o připravované další sérii
podcastů, nechybí Toulky ani významné společenské
a literární výročí.

Přejeme příjemné čtení! 
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PROVOZNÍ INFORMACE 
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S platností od konce prázdnin začala v knihovně platit pro všechna oddělení
nová provozní doba. Připomínáme, že při vstupu je nutné dodržovat aktuální
protiepidemiologická opatření. 

NOVÁ  PROVOZNÍ  DOBA

Knihovna nabízí vzdělávací akce, které jsou určeny pro děti z MŠ, žáky a studenty
ZŠ, SŠ i gymnázií. Novinkou nabídky pro letošní školní rok jsou besedy, které
vznikly v rámci literárního blogu Kafárna. Kompletní nabídku vám zašleme na
vyžádání. 

VZDĚLÁVACÍ  AKCE  PRO  ŠKOLY  



NOVINKY V MKB

NOVÉ KLUBY PRO DĚTI
Dětské oddělení připravilo pro školní rok
2021/2022 nové kluby - čtenářský klub,
tvořivý klub a klub deskových her, které se
budou konat pravidelně vždy ve středu
odpoledne. Čtenářský klub bude dvakrát do
měsíce a mezi ním se prostřídají vždy
ostatní kluby. Do klubů se děti mohou
přihlašovat v průběhu celého září                          
a ukázkové lekce proběhnou během
celorepublikové akce Týden knihoven        
 (6. října od 16 hodin). 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. 

KLUBY  PRO  DĚTI  A  T-ZÓNA
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T-ZÓNA - NOVÝ PROSTOR PRO
TEENAGERY
Další novinkou pro letošní školní rok je    
 T-zóna, která je součástí audiovizuálního
oddělení a je místem pro setkávání,
odpočinek, ale i pro vzdělávání. 
K dispozici jsou zde počítače, televize,
zajímavé knihy, flipchart, keyboard        
 a herní stůl se spoustou her (fotbálek,
stolní tenis a mnoho dalších). Teenageři si
zde mohou také vypracovávat úkoly.
T-zóna by do budoucna mohla fungovat
jako doučovací centrum. Rádi bychom
proto našli dobrovolníky, kteří by mohli
děti doučovat z různých předmětů. 



Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ

Myslíme si, že k radosti nás všech, se mohly děti vrátit prvního září do svých
školních tříd. I my v knihovně jsme na začátek školního roku byli pečlivě připraveni
a hlavně natěšeni. Stejně jako v loňském roce se naše knihovna v prvních školních
dnech mohla proměnit na Království pohádek. Postupně k nám zavítali nynější
druháčci ze základní školy Dukelská, Na Karlově a Jiráskova. Děti byly velmi
šikovné, i přes náročné období se všechny naučily znát písmenka, a proto jsme je
za jejich píli mohli odměnit. Pan král, který bedlivě naslouchal, jestli děti vyluští
správně jeho jméno, pasoval kluky i holčičky na rytíře a rytířky Řádu čtenářského. 

 

Dětem se u nás líbilo, a proto věříme, že se k nám velká část rytířů a rytířek vrátí        
a stanou se součástí našeho království jako naši malí čtenáři a malé čtenářky.

PASOVÁNÍ  MALÝCH  RYTÍŘŮ
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Na památku si děti odnesly rytířský
glejt, krásně ilustrovanou knížku První
školní výlet od Michaely Fišarové, a aby
se mohly pochlubit, že se naučily další
schopnost, tak dostaly hezky barevný
button s nápisem „Jsem superčtenář“. 
A co je hlavní, každý žáček dostal, jako
dárek od Městské knihovny Benešov        
a od zřizovatele knihovny města
Benešov, poukázku na roční registraci             
v dětském oddělení zdarma. 



Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ
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Na našem "toulavém blogu" jsme pro vás připravili dvě nové výletní trasy. 
Vrátíme se do krajiny Posázaví, z Ledečka dojdeme podél řeky do města Sázava   
 a navštívíme výjimečnou památku Sázavský klášter. 
Ve druhé trase se vydáme do Jílového u Prahy a jeho okolí s bohatou historií
těžby zlata. Z nedaleké rozhledny Pepř se nám otevře krásný výhled do širokého
okolí.

TOULKY  S  NAŠÍ  KNIHOVNOU

Světový den cestovního ruchu je
svátkem nejen cestovatelů, ale také
všech, kteří v cestovním ruchu
pracují. Tento den byl vyhlášený    
v roce 1979 Světovou organizací pro
cestovní ruch.

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/09/jilove-u-prahy-okoli.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/08/ledecko-sazava.html


VÝZNAMNÉ DNY
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ZÁŘÍJOVÁ  LITERÁRNÍ  VÝROČÍ

Královna detektivek Agatha Christie by letos
oslavila 131. narozeniny. Je to
nejprodávanější autorka detektivních
románů a její Hercule Poirot nebo slečna
Jane Marplová si podmanili celý svět! 
Ve svých dílech často použila jako nástroj
vraždy jedy, které dobře znala, jelikož
během 2. světové války pracovala jako
zdravotnice v lékárně. 
Mezi její nejlepší knihy patří Deset malých
černoušků, Vražda v Orient expresu nebo
Hodiny. Často se inspirovala známými
básněmi (Zlatá brána otevřená nebo Kapsa
plná žita). 
Napsala také dvě divadelní hry, které se
dodnes hrají (Past na myši a Svědkyně
obžaloby). 

VÝROČÍ  KRÁLOVNY  DETEKTIVEK



VÝZNAMNÉ DNY
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Jaroslav Seifert patří                           
 k nejvýznamnějším představitelům
české kultury. Je jediný český nositel
Nobelovy ceny za literaturu. Zapsal se
do dějin nejen svým dílem, ale             
 i statečným postojem proti
totalitnímu režimu. Kromě rozsáhlé
básnické tvoby je krásná také
básníkova vzpomínková kniha Všecky
krásy světa.

JAROSLAV
SEIFERT

Tento měsíc oslavil své            
 90. narozeniny Ivan Klíma,
spisovatel, scénárista, žijící klasik
české literatury, jeden z nejčtenějších          
a nejpřekládanějších současných
českých autorů. Bývalý disident,
spoluzakladatel Obce spisovatelů            
a v 90. letech také předseda českého
PEN klubu. 

IVAN  KLÍMA

V září jsme si připoměli mezinárodní
den gramotnosti. Ta umožňuje
člověku orientovat se v okolním
světě. Gramotnost neznamená pouze
čtení a psaní, ale celkové  získávání
vědomostí a jejich uplatňování.

MEZINÁRODNÍ
DEN
GRAMOTNOSTI



VÝZNAMNÉ DNY
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Na 5. září připadá Mezinárodní den
charity jako podpora a poděkování
jednotlivcům i organizacím pomáhající
potřebným. Tento den si také
připomínáme úmrtí Matky Terezy,
která svůj život věnovala práci pro
nejchudší a nejzranitelnější.

MEZINÁRODNÍ
DEN  CHARITY

Zakoupením kytičky, darem na sbírkový
účet nebo odesláním DMS umožníte Lize
proti rakovině Praha šířit nádorovou
prevenci, zlepšovat kvalitu života
onkologických pacientů, podporovat
onkologický výzkum a přispívat      
k vybavenosti onkologických pracovišť.
Letošní již 25. ročník celonárodní sbírky
se zaměřil na trojici důležitých orgánů,
které bývají často v ohrožení - ledviny,
močový měchýř, prostata. Letos je
možné zakoupit kytičky také v naší
knihovně - najdete je v oddělení pro
dospělé a dětské čtenáře od 29. 9. do    
 2. 10. 2021.

ČESKÝ  DEN  PROTI
RAKOVINĚ



OHLÉDNUTÍ
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V září před 21 lety zahájila naše knihovna provoz v tehdy nově zrekonstruovaných
prostorách a to včetně informačního centra, které se dříve nacházelo v místě
dnešního odběrového boxu. Rozhodli jsme se tedy připomenout si rekonstrukci
právě tento měsíc. Podívejte se, jak prostory vypadaly dříve a jak dnes. 

KNIHOVNA  PŘED  21  LETY  



PŘIPRAVUJEME
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I letos se naše knihovna zapojí do celorepublikové akce TÝDEN KNIHOVEN.
Během celého týdne na vás čeká několik akcí jak pro dospělé, tak pro děti.

TÝDEN  KNIHOVEN  2021



PODCASTY

Daniela Bendová | knihkupkyně, majitelka Knihy Daniela;
Sandra Nechybová | vedoucí centra MeziČas;
Mgr. Pavel Hoza | pedagog benešovského gymnázia;
MUDr. Elsa Zemánková | pediatrička a genetička;
Mgr. Michal Sejk | vedoucí benešovského archivu;
Mgr. Zdeněk Zahradníček | místostarosta města;
Mgr. Ivana Kárová | vedoucí Odboru školství, kultury a sportu.

Vážení a milí čtenáři, posluchači našich podcastů!

Podcasty s názvem KAFÁRENSKÉ ROZHOVORY jste si ve velkém oblíbili a my jsme
za to velmi rádi! Nejenže nás podporujete, píšete nám hezké zprávy, ale také ve
velké míře rozhovory posloucháte! První série přesáhla neuvěřitelných 2 500
přehrání, a to je pro nás něco nečekaného! Náš plán byl mít během léta tisíc
posluchačů, a to se povedlo překonat za pouhý měsíc. 

Navíc jsme se umístili během července i v TOP 50 podcastech v České republice,
nyní jsme na 4. místě v kategorii knihy a 36. místě v kategorii umění na Apple
podcastech, a to jen díky vám a tomu, že nás posloucháte! 

V první sérii jste si mohli poslechnout rozhovory se sedmi známými osobnostmi    
 z Benešova. Hosty Davida Veselého se v létě stali:

DRUHÁ  SÉRIE  PODCASTŮ  SE  BLÍŽÍ...
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https://anchor.fm/knihovnabenesov


PODCASTY
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Radoslav Bodeček | majitel BÚDY Benešov
Simona Cermanová | majitelka bistra U Samičky
Ing. Jolana Fišerová | průvodkyně k životní spokojenosti
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. | rektor Jihočeské univerzity
Mgr. Jana Sedláčková | kastelánka zámku Konopiště
Markéta Pazderová, DiS. | propagace města Benešova
Ing. Hana Zdvihalová | ředitelka Městské knihovny Benešov

David Veselý | propagace, autor projektu KAFÁRNA 

Již nyní pro vás připravujeme druhou sérii podcastů, která bude opět plná
známých a pro někoho i neznámých osobností, tentokrát nejen těch z Benešova        
a jeho okolí! A na koho se můžete tentokrát těšit? 

Hosté Davida Veselého:

Host Ing. Hany Zdvihalové: 

Nová série našich podcasů startuje již
v pondělí 4. října v pravé poledne!
Poslechnout si nás můžete na známých
platformách Anchor, Apple  a Google
podcast a Spotify! 

Před pár dny jsme vydali i upoutávku
na tuto sérii, kde se dozvíte další
zajímavé informace!  

https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Druh-srie-podcast-se-pomalu-bl-e16t36p


ZREALIZOVANÉ AKCE
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Kafé Patro, četl DS deFormace z knihy Hory peklo ráj;
aula Gymnázia Benešov, četlo Komorní studio Áčko z knihy Nemá, a dobře, že
nemá;
obřadní síň MÚ Benešov, četl DS Svatopluk z knihy Třetí svatba.

Ke konci září proběhl další ročník celorepublikové akce Noc literatury, kterou
organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních
institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím
Labyrint. 
Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu     
 a její myšlenkové a tvůrčí proudy. 
Letošní benešovský ročník proběhl na třech zajímavých místech:

NOC  LITERATURY



ZREALIZOVANÉ AKCE
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V polovině září proběhl v knihovně výprodej knih, CD a DVD. Komu termín
nevyhovoval, nemusí zoufat – knihy, CD a DVD jsme přesunuli do oddělení pro
dospělé.

PRODEJ  KNIH

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

