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N E W S L E T T E R  
Městská	knihovna	Benešov

LEDEN 2022 ČÍSLO 1.

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

S lednovým číslem Newsletteru jsme změnili jeho grafickou podobu, ale obsah i rubriky 
připravujeme stejně jako v loňském roce. Můžete si tedy přečíst důležité provozní informace  
a novinky ze všech oddělení knihovny. Nechybí ani lednové literární osobnosti, významné dny 
a nová trasa Toulek s knihovnou. Zajímá vás vyhlášení dětské literární soutěže, žebříček 
nejpůjčovanějších knih v roce 2021 nebo jaké připravujeme únorové akce? I to najdete na 
stránkách knihovnického časopisu.  

Přejeme vám hezký celý nový rok 2022. 

Vaše Městská knihovna Benešov
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Sledujte nás na sociálních sítích:      

Nejpůjčovanější knihy 
roku 2021  

Na začátku nového roku nás zajímá, které knihy 
byly v loňském roce nejvíce půjčované. V dospělém 
i dětském oddělení u nás jasně vítězí čeští autoři. 

Oddělení pro dospělé čtenáře:  

1. Michaela Klevisová: Dům na samotě 
2. Michaela Klevisová: Kroky Vraha 
3. Michaela Klevisová: Drak spí 
4. Marek Eben: Myšlenky za volantem 
5. Táňa Keleová-Vasilková: Julinčina pekárna 
6. Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel 
7. Petra Dvořáková: Chirurg 
8. Karin Lednická: Šikmý kostel 
9. Alena Mornštajnová: Hana 
10. Marie Lamballe: Hluboká modř moře 

Oddělení pro děti:  

1. Matt Groening: Simpsonovi - Komiksový knokaut 
2. Jim Davis: Garfield přežije nejsilnější 
3. Milan Dvorský: Loupež století 
4. Ljuba Štíplová: Čtyřlístek a záhadná karta 
5. Jaroslav Němeček: Čtyřlístek na nebezpečném 
ostrově 
6. Jaroslav Němeček: Tajemné příběhy Čtyřlístku 
7. Jaroslav Němeček: Znamenité příběhy Čtyřlístku 
8. Ljuba Štíplová: Podivuhodné příběhy Čtyřlístku 
9. Jiří Poborák: Tančící voda 
10. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 
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S novým rokem 
přinášíme několik 

novinek 
Tou první je úprava některých položek v ceníku 
MKB. Byl zvýšen registrační poplatek – dospělý 
čtenář zaplatí 200 Kč, dětský čtenář 100 Kč, studenti 
a senioři 150 Kč. Stále platí, že senioři nad 80 let 
mají registraci zdarma. V souvislosti s tím 
připomínáme, že v knihovně platí průběžný rok, tzn. 
není nutné platit poplatek v lednu jako tomu bylo 
dřív, ale až po uplynutí 1 roku od poslední platby 
tohoto poplatku. Z důvodu částečného uzavření 
knihovny na začátku loňského roku jsme prodloužili platnost registrace o další 2 měsíce. 
Platit poplatek tedy čtenáři budou až 1. března 2022. Příjemnější změnou v ceníku je zrušení 
poplatku za vypůjčení CD, DVD a audioknih, které se tedy půjčují zdarma. Výpůjční doba se 
prodloužila na 30 dní, stejně jako u ostatních půjčovaných dokumentů a najdete je nově            
v oddělení pro dospělé čtenáře, ve studovně a v dětském oddělení. 

Další novinkou jsou 
nové webové stránky, 
které jsou přehledné       
a funkční. Najdete zde 
n ě k o l i k n o v ý c h 
informací, které na 
původních webových 
s t r á n k á c h n e b y l y. 
Největší novinkou je 3D 
virtuální prohlídka 
knihovny, která vás 
p r o v e d e n e j e n 

jednotlivými odděleními, ale podívat se můžete také do našich depozitářů.  

Připomínáme, že je možné každé pondělí a čtvrtek navštívit a využít prostory studovny            
a čítárny, prozatím v maximální délce pobytu 30 min. Kromě reprografických služeb je zde 
možné nechat si zabalit knihy a učebnice běžných i nestandardních formátů. Také nabízíme 
svázání dokumentů kroužkovou vazbou nebo laminovaní dokumentů. 
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Literární soutěž aneb Víte, proč se Benešákům 
říká Povidláci? 

Už jsou to necelé dva roky, co jsme vyhlásili literární soutěž „Víte, proč se Benešákům říká 
Povidláci?“. Zadáním soutěže bylo přepsat pověst o „Benešácích“ v různých literárních žánrech 
– například jako básničku, horor, fantasy, detektivní povídku, apod. Pro někoho je pověst             
o tom, proč se „Benešákům“ říká „Povidláci“  známá, mnozí z vás jste o ní možná ale nikdy 
neslyšeli. Každopádně se účastníci, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií – od desíti až 
do osmnácti let, úžasně rozepsali a rozvinuli tak naplno svou fantazii. Při čtení jednotlivých 
prací jsme se báli, pobavili se, veršovali jsme si anebo jsme pátrali s  detektivy, kdo je 
pachatelem záhadné loupeže. Bylo opravdu velmi těžké vybrat ty nejlepší. Texty byly 
povedené a rozhodování tak bylo náročné. Proto bychom tímto chtěli také poděkovat členům         
a členkám poroty, jmenovitě paní Mgr. Ivaně Kárové nebo paní učitelce Mgr. Vendule 
Dvořákové ze ZŠ Jiráskova, které nám při výběru výherců významně pomohly. Z každé věkové 
kategorie byli vybráni celkem tři výherci, tedy devět žáků a studentů, kteří dostali odměnu          
a diplom.  

Na slavnostní vyhlášení, které 
mělo původně proběhnout již 
v  roce 2020, jsme se všichni 
opravdu moc těšili. Bohužel se 
nám ho nakonec nepovedlo 
uskutečnit ani v  druhém 
naplánovaném termínu při akci 
Den pro dětskou knihu v  roce 
2 0 2 1 , k t e r á m u s e l a b ý t 
s  ohledem na pandemickou 
situaci také zrušena. Rozhodli 
jsme se proto, že odměny 
předáme výhercům jednotlivě, 
než nám úplně odrostou. Každý 
z oceněných dostal na památku 
diplom a jako odměnu drobné 
dárky a audioknihu s  patnácti 
nejlepšími soutěžními pracemi. Všechny texty do audioknihy nádherně načetli paní 
spisovatelka Klára Gočárová s  jejím bohužel nedávno zesnulým manželem režisérem 
Jaroslavem Hanušem. Díky také patří za technické zpracování celé audioknihy a to synovi paní 
Gočárové Jiřímu Gočárovi. 
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Závěrem bychom tedy rádi pogratulovali těmto oceněným: 

Kategorie do 14 let 
1. místo Vanda Houdková, ZŠ Dukelská, pohádka Povidláci 
2. místo Sára Volfová, Gymnázium Benešov, pohádka Jak kuchařka zabránila loupeži 
3. místo Klára Pohunková, ZŠ Dukelská, pohádka Povidláci 

Kategorie 15 až 16 let 
1. místo Martin Hraba, Gymnázium Benešov, detektivní povídka Povidláci 
2. místo Marek Novák, ZŠ Dukelská (od září 2021 již na střední škole), horor Dech beroucí 
pravda o hrůzostrašných povidlácích 
3. místo Barbora Slabihoudová, Gymnázium Benešov, fantasy povídka Povidláci 

Kategorie 17 až 18 let 
1. místo Lucie Klausová, absolventka Gymnázia Benešov, hororová povídka Povidláci 
2. místo David Šach, absolvent Gymnázia Benešov, povídka Vtipálek 
3. místo Barbora Belovická, absolventka Gymnázia Benešov, pohádka Proč se Benešákům říká 
Povidláci 

Všem moc děkujeme za účast, přejeme hodně úspěchů nejen ve škole a věříme, že vy ostatní 
nezanevřete na psaní a na další podobné soutěže a třeba příště odměníme právě VÁS!  

Novinky v dětském oddělení  
S novým rokem máme pro vás i my v dětském oddělení 
několik novinek. Rozšířili jsme nabídku deskových her, 
kde nám chyběly hlavně hry pro menší děti. Pořídili jsme 
proto mnoho her pro děti už od dvou let. Povedlo se nám 
také pořídit další velmi oblíbené Albi knihy z edice 
Kouzelné čtení, které se tak dostanou k  širšímu počtu 
malých čtenářů. Zatímco si maminka vybírá knížky, děti 
se mohou zabavit a hrát si na prodavače a prodavačky 
v našem novém obchůdku.  

Nezapomínáme ani na starší děti a pro ně jsme jejich 
oblíbené Manga komiksy a komiks „Simpsonovi“ 
přehledně srovnali do nového regálu. Velké počítačové 
stoly jsme pak nahradili modernějšími PC stolky. 
Skvělou zprávou určitě také je, že audioknihy pro děti 
půjčujeme od ledna 2022 zcela zdarma. Určitě i u vás 
Ježíšek přinesl spoustu krásných dárků, ale neváhejte      
a přijďte také k nám, určitě to stojí za to! 
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Novinky v oddělení pro dospělé čtenáře 
Od ledna letošního roku jsme   v oddělení pro dospělé 
čtenáře rozšířili nabídku půjčovaných dokumentů. 
Vybírat zde můžete z deskových her pro věkové 
katagorie 10+, regály s "deskovkami" najdete u obou 
výpůjčních pultů.   

Z audiovizuálního oddělení jsme přesunuli knihy                
s hudební tematikou a pestrou nabídku notového 
materiálu a zpěvníků. A také si zde můžete půjčovat 
audioknihy. Od ledna je půjčování audioknih, CD a DVD 
zdarma   a výpůjční dobu jsme prodloužili na 30 dnů. 
Nabídku časopisů jsme rozšířili o nové tituly. Například 
magazín  Knihkupec vám každý měsíc přináší informace 
o knižních novinkách, dění ve světě kultury a umění          
a zajímavé rozhovory. Dalšími novinkami jsou časopisy 
Krásný rok s nápady pro dům a zahradu, Caravan 
camping cars nebo časopisy s moderními střihy                  

a  fotografiemi Ottobre Kids a Women a Burda pletení. Nově jsme také seřadili časopisy podle  
témat pro snadnější vyhledávání. 

Novinky ve studovně  
V letošním roce jsme pro vás připravili novinky také ve studovně a čítárně v 1. patře knihovny. 
Hlavní změnou je možnost půjčovat si zde od poloviny února filmová a hudební DVD a také 
CD s klasickou  a populární hudbou, které nabízelo audiovizuální oddělení. Hudební a filmové 
nosiče si můžete půjčovat zdarma. Výpůjční doba se prodloužila na 1 měsíc, stejně jako             
u všech ostatních dokumentů. Výběr filmů na DVD jsme posuzovali podle hodnocení na 
filmovém portálu ČSFD. Půjčit si můžete také filmové přepisy klasických i moderních románů 
a knih. Další novinkou pro registrované čtenáře je přístup do elektronické databáze 
některých periodik, které najdete v oddělení pro dospělé čtenáře. Časopis dTest nabízí archiv 
článků od roku 2005 a kompletní výsledky testů více výrobků než v tištěné verzi. Přístup do 
elektronického archivu máme také pro časopisy Reflex, Chip, Auto Tip a Svět motorů. Další 
zajímavou novinku nám nabídla Česká tisková kancelář, která ve spolupráci s Evropským 
parlamentem nabízí knihovnám zdarma přístup do Infobanky ČTK se zpravodajstvím                   
o evropských záležitostech. Každý den zde najdete v průměru 100 aktuálních zpráv z Evropy        
s ověřenými fakty a ve věcných a historických souvislostech. Pokud budete chtít některou           
z těchto nových služeb využít, rádi vám ve studovně poradíme a podáme detailní informace. 
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Regionální centrum Městské knihovny 
Benešov v roce 2021 

V  minulém č í s le j sme vám 
přiblížili, jaký pro nás byl loňský 
rok z pohledu celé knihovny. Nyní 
bychom vám rádi přiblížili, jak 
fungovalo regionální centrum, 
které spravuje profesionální                
i nep ro fe s i oná ln í kn ihovny               
v našem regionu. 

N a v z d o r y p a n d e m i i                            
a protiepidemickým opatřením 
jsme během roku stihli navštívit       
8 7 z e 1 1 2 o b s l u h o v a n ý c h 
knihoven, rozvézt 178 souborů         
a v nich celkem 10.628 knih (nárůst oproti loňskému roku o 26 %). Během cest po 
knihovnách jsme za celý rok ujeli 4.689 km. Zpracovali jsme celkem 1.661 nových knih do 
výměnných fondů, které jsou postupně rozváženy do knihoven. 

Ani v  loňském roce se bohužel nepodařilo z důvodu pandemie v naší knihovně uspořádat 
žádnou poradu či vzdělávací akci pro knihovnice a knihovníky. Avšak kolegyně a kolegové 
z  obsluhovaných knihoven získávali aktuální informace průběžně prostřednictvím e-mailů         
a mohli se účastnit on-line školení, která realizovala Středočeská vědecká knihovna v Kladně. 
Zájemci si mohli poslechnout přednášku Sci-fi a fantasy literatura, Nejnovější německy psaná 
literatura a Současná francouzská literatura v českých překladech, probíhal také kurz práce 

v  grafickém nástroji Canva, 
přednáška o projektu Bookstart - 
S knížkou do života a další 
p ř e d n á š k y , n a p ř í k l a d                      
o m o žn o s t e c h d o t a čn í c h 
programů, apod. 

Pokud to epidemická situace 
dovolila, rozváželi jsme výměnné 
soubory, poskytovali konzultace 
a m e t o d i k u k  p r o v o z u 
jednotlivých knihoven, školili 
j s m e k o l e g y n ě k  p r á c i 
v  knihovním systému Tritius 
REKS, pomáhali jsme vyřazovat 
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knihy v obsluhovaných knihovnách apod. Zkrátka, snažili jsme se pomoci všude tam, kde bylo 
potřeba. Nedílnou součástí naší činnosti je také správa výměnného fondu, který rozvážíme 
knihovnám. Během loňského roku jsme provedli jeho nezbytnou aktualizaci převážně                 
v depozitářích, ze kterých jsme vyřadili bezmála 3 tisíce knih. 

Začátek roku je pro regionální centrum obdobím zpracování statistických výkazů od 
obsluhovaných knihoven. Jakmile budou výkazy hotové, pustíme se do plánování cest do 
„našich“ knihoven. Věříme, že se epidemická situace zlepší a bude možné obnovit všechny 
služby, které pro obsluhované knihovny poskytujeme. Těšíme se, že budeme opět moci pro 
naše knihovnice a knihovníky pořádat vzdělávací akce a porady a setkávat se tak jako dřív. 

TOULKY S KNIHOVNOU  
trasa Český Šternberk - Soběšín 

I v tomto roce budeme připravovat 
výletní turistické trasy pro blog 
Toulky s knihovnou. Na nových 
webových stránkách najdete 
všechny trasy v původním formátu 
blogu, další výlety už budeme 
př ipravovat v nové podobě .               
V  přiloženém PDF souboru si také 
budete moci vytisknout pouze text 
Toulek s mapkou. 

V nových Toulkách se vydáme do 
dalšího malebného údolí řeky 
Sázavy. Z Čerčan vy jedeme 
Posázavským pacifikem až do 
Českého Šternberka. Samotná 
j í z d a v l a k e m j e z á ž i t k e m , 

projíždíme krajinou skal, lesů a hezkých výhledů na řeku Sázavu. Trasou kolem hradu Český 
Šternberk půjdeme k soutoku řek Sázavy a Blanice. Trasa otevřenou zimní krajinou nás pak 
dovede do nedalekého Soběšína, odkud se vlakem vrátíme zpět do Čerčan. Trasa měří 
necelých 12 kilometrů, vede většinou po dobře udržovaných cestách a krátký úsek jdeme po 
málo frekventované silnici. Část cesty především kolem soutoku není vhodná pro kočárky nebo 
kola. O víkendech je možné navštívit hrad Český Šternberk se zajímavou prohlídkovou trasou, 
na webových stránkách hradu najdete aktuální informace o prohlídkách. 
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Významná lednová výročí 
Jan Palach 

19. ledna si připomínáme smutné úmrtí studenta 
historie a politické ekonomie Jana Palacha. Dne        
16. ledna 1969 se zapálil v horní části Václavského 
náměstí v Praze na protest proti potlačování svobod 
a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci 
Československa armádami států Varšavské smlouvu 
v srpnu 1968. S rozsáhlými popáleninami byl 
převezen do nemocnice, kde ve věku 20 let po třech 
dnech zemřel. Pohřeb Jana Palacha dne 25. ledna 
1969 se stal velkým protestem proti pokračující 
okupaci. Smuteční průvod, čítající několik desítek 
tisíc lidí, šel z Karolina na tehdejší náměstí 
Krasnoarmějců dnešní Palachovo náměstí. 
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Čtenářská výzva 
Databáze knih 

S novým rokem odstartovala další knižní 
Čtenářská výzva, kterou pořádá Databáze 
knih. Pokud chcete objevit zábavnou formou 
zajímavé knihy, přečtěte si dvacet knih podle 
předem daných témat. Pokud byste si 
nevěděli s výběrem knih rady, můžete se 
podívat přímo na stránky Databáze knih nebo 
vám poradíme v knihovně. 

Jaké téma vás nejvíce zaujalo? A kterého 
tématu se nejvíce bojíte? Vaše postřehy nám 
můžete napsat na Facebooku pod příspěvek! 

https://www.databazeknih.cz/novinky/ctenarska-vyzva-2022-1486
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August Sedláček 

V lednu si připomínáme regionální osobnost 
Augusta Sedláčka, rodáka z Mladé Vožice. 
Středočeský profesor dějepisu se věnoval od mládí 
historii, také genealogii a heraldice. Sedláčkovým 
životním dílem jsou knihy Hrady, zámky a tvrze 
Království českého. Přípravou tohoto podrobného 
díla strávil  20 let, poslední díl vyšel po jeho smrti. 
Kompletní vydání všech 15 svazků máme ve 
studovně MKB i spolu s další zajímavými knihami 
tohoto autora. Sedláček je jedním z historiků, jehož 
jméno je dodnes známé i mimo historickou obec. 

Božena Němcová  

Naši nejznámější českou spisovatelku si 
připomínáme 160. výročím od jejího úmrtí. 
Autorka Babičky, Divé Báry a sběratelka 
národních pohádek zemřela 21. ledna 1862 ve 
svých pouhých 41 letech. Památník národního 
písemnictví připravil výstavu Osobnost - dílo- 
mýtus, která je přístupná v Národní knihovně        
v Klementinu. Výstava chce předevš ím 
současným čtenářům ukázat spisovatelku nejen 
jako národní symbol, ale také jako evropskou 
a u t o r k u . J e j í d í l a p a t ř í s t á l e k těm 
nejpřekládanějším. V knihovně jsme připravili 
výstavku nejen klasických děl, ale také zajímavé 
knihy o autorce - životopisy, korespondenci a další díla této neobyčejné autorky. 

Karel Čapek 

9. ledna si připomínáme narození Karla Čapka, 
výjimečného spisovatele, dramatika, novináře                 
a překladatele. A také nadšeného fotografa, 
zahrádkáře, cestovatele a sběratele. Se životem a dílem 
Karla Čapka, jeho bratra Josefa, Olgy Scheinpflugové       
a Ferdinanda Peroutky se můžete seznámit v zajímavé 
prohlídce v Památníku Karla Čapka ve Strži nedaleko 
Dobříše. Expozici můžete navštívit i virtuálně.                
V knihovně můžete vybírat z mnoha Čapkových děl.  
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Lednové zajímavé dny 
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Světový den manželství 

Na 12. ledna připadá Světový den 
manželství. Zajímavé a pěkné knihy              
o manželství a vztazích můžete najít          
v oddělení pro dospělé čtenáře v naší 
knihovně.

Mezinárodní den vzdělání 

Den 24. leden zvolila OSN Mezinárodním 
dnem vzdě lávání jako př ipomenutí 
důležitosti vzdělávání, které je stále               
v rozvojových oblastech světa nedostupné.

Mezinárodní den objímání 

Nebojte se obejmout své blízké a nemusí 
t o b ý t j e n 2 1 . l e d n a , k t e r ý j e 
Mezinárodním dnem objímání. 

Světový den Braillova písma 

V lednu jsme si připomněli narození 
Louise Brailla, který vytvořil písmo pro 
nevidomé. První kniha v braillově písmu 
vyšla už v roce 1829. Písmo se používá na 
celém světě a dokáže přepsat i notový 
zápis. 
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https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/planovane-akce
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/planovane-akce
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/planovane-akce
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