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Vážení a milí čtenáři, 

v novém čísle se dočtete o zajímavých událostech,
které v říjnu v knihovně proběhly. Po dvou letech
přestávky se mohl znovu konat celorepublikový Týden
knihoven, ve kterém jsme pro čtenáře připravili
netradiční akce. 

Pravidelné informace o provozu a novinkách    
v knihovně doplnily články o zahájení Virtuální
univerzity třetího věku a o slavnostním předávání
knihovnických cen Středočeský Kramerius. Nechybí
ani literární výročí, zajímavé říjnové dny a přečtete si
také o nové výletní trase na našem toulavém blogu.

Na závěr se dozvíte, jaké zajímavé akce pro vás
chystáme v nadcházejícím listopadu.

Přejeme vám příjemné podzimní dny. 

ÚVODNÍK
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AUDIOKNIHY NOVĚ I V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
Dětské audioknihy se od října půjčují přímo v  oddělení pro děti. Vybírat můžete      
z více než 150 CD a chystáme pro vás také několik nových nahrávek.  V současné
době je poplatek za půjčení CD 20 Kč/ks na jeden měsíc. 

NOVÉ HRY
Zájem o půjčování deskových her je velký a vybírat si teď můžete také ze 7 nových
deskovek. Hry pro děti do 10 let si můžete půjčit v dětském oddělení. Další hry
najdete v oddělení pro dospělé čtenáře. Na webových stránkách knihovny v  nabídce
služby/společenské hry najdete  všechny hry roztříděné podle věkových kategorií   
 a také jejich stručný popis. Hry lze rezervovat také v našem on-line katalogu.

NOVINKY  V  MKB

KNIHOVNA - MÍSTO PRO STUDIUM       
 I ZÁBAVU
Knihovna nabízí žákům a studentům
ideální  místo pro učení, doučování       
i podmínky  pro tvorbu prezentací       
a referátů. Je  také místem pro relaxaci       
a zábavu. Vyberte si prostory studovny,
čítárny nebo  novou T-zónu, kde můžete
využít počítače, skener i tiskárnu. V celé
knihovně se můžete připojit k wi-fi. 

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


INFORMACE Z MKB

Po dlouhém ročním období distančního studia Virtuální univerzity třetího věku jsme
mohli v úterý 5. 10. 2021 přivítat posluchače ve studovně knihovny na první
zahajovací přednášce nového zimního semestru. 
Ve studijním kurzu Mistři evropského barokního malířství se posluchači postupně
seznámí s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich
životem a dílem, které se nesmazatelně zapsalo do světových dějin umění. Kapacita
kurzu se opět velmi rychle naplnila nejenom studenty, kteří pokračují ve studiu, ale
také novými zájemci. Cílem Virtuální univerzity třetího věku je umožnit
posluchačům zájmové vysokoškolské studium v regionu bez ohledu na vzdálenost od
sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých prezenční seniorské vzdělávání probíhá.  
Neméně důležitý význam má také vytvoření příjemného prostředí pro setkávání      
a sociální kontakt posluchačů. Bohužel v současné době nemůžeme upřesnit, zda
všechny lekce budou probíhat prezenční formou společnými přednáškami nebo zda
se studium znovu změní na distanční. Výuku organizuje Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze, která nám zasílá aktuální informace      
a doporučení podle platných nařízení Vlády ČR. 
Přejeme našim posluchačům i příznivcům celoživotního vzdělávání pevné zdraví      
a hezké studijní zážitky.

 

VIRTUÁLNÍ  UNIVERZITA  TŘETÍHO
VĚKU  
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Ve středu 6. října 2021 proběhlo v prostorách Středočeské vědecké knihovny       
v Kladně předání ocenění Středočeský Kramerius pro nejlepší neprofesionální
knihovnice a knihovníky Středočeského kraje za rok 2020 a 2021. Oceněné  vždy za
svůj region vybíraly metodičky z pověřených knihoven. Slavnostní ceremoniál se
konal za přítomnosti zástupců Středočeského kraje, představitelů obcí, jejichž
knihovny byly oceněny, metodiček z pověřených knihoven a dalších hostů. 

Za region Benešov byly oceněny paní Miroslava Kocourková z Obecní knihovny
Pyšely za rok 2020 a za rok 2021 paní Kamila Koháková a paní Helena Doležalová      
z Obecní knihovny v Přestavlkách u Čerčan.

Městskou knihovnu v Pyšelích převzala v roce 2015 paní Miroslava Kocourková       
a od té doby se knihovna stala vyhledávaným kulturním místem v obci nejen seniory,
ale také mladými čtenáři a dětmi. Za relativně krátkou dobu svého působení paní
Kocourková pozvedla úroveň knihovny nejen výraznou aktualizací fondu       
a zkulturněním prostor knihovny, ale také se jí podařilo navázat spolupráci s místní
školou a školkou, Klubem seniorů, a dalšími organizacemi v obci. Paní knihovnice se
podílí také na spoustě kulturních a společenských akcí a v neposlední řadě pracuje  
 v Kulturním informačním centru, které je nedílnou součástí knihovny.

STŘEDOČESKÝ  KRAMERIUS
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Obecní knihovna v Přestavlkách u Čerčan se do zrekonstruovaných prostor
přesunula v roce 2014, kdy ji převzala paní Kamila Koháková. Paní knihovnice ve
spolupráci s obecním úřadem, Regionálním centrem Benešov a svými kamarádkami
knihovní fond zaktualizovala a zpřístupnila jej čtenářům a vytvořila tak fungující
knihovnu, do které se rádi vrací nejen stálí čtenáři, ale také se jí daří získávat
čtenáře nové. V roce 2018 nastoupila do knihovny také paní Helena Doležalová, která
zde nyní působí jako čtecí babička. Děti motivuje čtením a poutavými příběhy       
k většímu zájmu o knihy a dění kolem nich, povídá o tradicích a zvycích a zábavnou
formou tak vychovává novou generaci čtenářů, která se jistě bude do knihovny ráda
vracet.
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Soutěž Středočeský Kramerius probíhá již od
roku 2012. Každý oceněný obdrží nejen
diplom, dárkový koš a další drobné dárky, ale
také je jeho knihovna propagována v celé
knihovnické komunitě, regionálním tisku       
a dalších médiích. Pevně věříme, že ocenění
Středočeským Krameriem je pro knihovnice
zasloužená odměna za velkou spoustu práce,
kterou ve svých knihovnách odvedly       
a pozvedly tak čtenářskou gramotnost ve
zmiňovaných obcích. Zároveň věříme, že toto
ocenění bude jak motivací k novým nápadům 
 a dalšímu rozvoji jmenovaných knihoven, tak
také inspirací pro ostatní knihovnice       
z regionu a celé republiky. 



VÝZNAMNÉ DNY

Mezinárodní den kávy
První říjnový den patřil kávě. Káva je
na druhém místě nejprodávanějšího
zboží na světě. Nad šálkem dobré kávy
podpořme její pěstování a prodej 
 podle zásad fair trade. Objev kávy se
datuje do 9. století v Etiopii. Do Čech
se dostala v 16. století. Zajímavostí je,
že plody stromu kávovníku jsou
považovány za ovoce.
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Mezinárodní den kuchařů
20. října jsme si připomněli
Mezinárodní den kuchařů, který
oslavují nejen profesionálové, ale
všichni, které vaření baví. Svátek bývá
spojovaný  s dobrým jídlem a pitím, ale
je také připomenutím problematiky
nedostatku potravin v chudých
oblastech na celém světě. V knihovně
najdete širokou nabídku kuchařských
knih s tradičními i zajímavými recepty.

Mezinárodní den úsměvů
Úsměv sluší každému - oslavili jsme
mezinárodní den úsměvu a zpříjemnili
si den sobě i svému okolí.
Děti se smějí určitě více než dospělí         
a nepotřebují k tomu zvláštní důvod.
Připojme se tedy k nim. Smích má na
naše tělo mnoho pozitivních účinků,
odbourává stres, chrání před infarktem
a zlepšuje činnost mozku.



VÝZNAMNÉ  DNY

28. říjen
Den vzniku samostatného
československého státu je státním
svátkem, který slavíme jako
připomenutí výročí 28. října 1918.
Tento den zástupci Národního výboru
československého zveřejnili provolání
o vzniku Československa a vydali
zákon o zřízení samostatného státu.
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Den UNICEF
Dětský fond Organizace spojených
národů je největší světovou organizací,
která se zabývá ochranou        
a zlepšováním životních podmínek dětí
a podporu jejich rozvoje. Byl založen 
11. 12. 1946. Český výbor pro UNICEF
vznikl jako nevládní nezisková
organizace v roce 1991.



Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ

TOULKY  S  KNIHOVNOU  
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Švédská akademie věd dne 
8. října vyhlásila laureáta
Nobelovy ceny za literaturu
pro rok 2021.  Nositelem této
ceny se stal spisovatel ze
Zanzibaru Abdulrazak
Gurnah. Švédská akademie
ocenila jeho přístup k tématu
kolonialismu. Věříme, že se 
 v Česku brzy dočkáme
překladu některého z jeho
děl.

NOBELOVA  CENA  2021  

Na toulavém blogu knihovny
najdete novou výletní trasu.
Vydáme se do okolí Vlašimi 
 a navštívíme nejvýznamnější
poutní místo Podblanicka,
Hrádek. Podél řeky Blanice      
a cestou Měsíčním údolím se
projdeme podzimní krajinou.
Připomínáme, že na blogu
Toulky s knihovnou už máme
22 výletních tras s historií
míst a staveb, zajímavostmi 
 a příběhy z blízké i vzdálené
minulosti. 

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/10/domasin-hradek-mesicni-udoli-vlasim.html


TÝDEN KNIHOVEN
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První říjnový týden patřil jako obvykle celorepublikové akci Týden knihoven, do
které jsme se s naší knihovnou také zapojili. 
Hned první den byla odstartována druhá řada podcastů Kafárenské rozhovory,
tentokrát s rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, panem prof. 
Bohumilem Jirouškem. 

TÝDEN  KNIHOVEN  

Večer jsme si poslechli zajímavou přednášku
pana Radka Kozla o houbách a jejích léčivých
účincích, měli jsme možnost ochutnat čaj         
z rezavce šikméno nebo-li čagy. 
Když se ve středu setmělo, hledaly děti kešku
v potemnělé knihovně. Na cestu jim svítilo
pouze světlo ze svíček a díky tomu bylo
hledání zajímavější a napínavější. Kešku je
možné nyní hledat během běžné otevírací
doby, ovšem za denního světla a bez napětí,
které bylo možné zažít během noční kešky.
Závěr týdne patřil swapu, akci, která si
pomalu, ale jistě, získává stále více příznivců. 
Celý týden jste také mohli vidět kolegyně          
a kolegy ve stylovém oblečení. 



TÝDEN KNIHOVEN
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Týden knihoven v oddělení pro děti
Ani dětské oddělení se nezapomnělo zapojit do Týdne knihoven. Knihovnice
proměněné na Šebestovou a Pipi Dlouhou punčochu vykouzlily nejeden úsměv na
dětských tvářích. Ve středu 6. 10. proběhly ukázkové hodiny všech našich klubů –
čtenářského, deskových her i tvořivého. Zahráli jsme si společně s dětmi několik
deskových her, vyrobili si malovaný závěs s básničkou „Jak zacházet s knihou“ a na
čtenářském klubu si děti vyzkoušely práci s textem a knihami. Kapacita klubů se
rychle plnila, máme již jen pár volných míst na tvořivý a čtenářský klub, protože
hodně dětí, které se zajímaly jen o jeden klub, se nakonec rozhodly, že se přihlásí       
i na ty ostatní.
 
Mnoho dětí, které se přišly podívat
na naše kluby, zde s námi zůstalo až
do šesti hodin, kdy se pokusily
společnými silami s ostatními nalézt
knihovnickou kešku ve „večerní 
 knihovně.“
Ve čtvrtek si dětští čtenáři mohli po
celé odpoledne vyzkoušet jaké to je
být knihovníkem při akci „Malý
knihovník naruby“. Děti půjčovaly
knihy a dokonce si jich pár vytvořilo
i čtenářské průkazky. Všichni jsme
si veselý týden velmi užili a těšíme
se na další rok.  



PŘIPRAVUJEME
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