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

ŘÍJEN 2022                                                                                                         

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

Další podzimní měsíc nám rychle uběhl a my jsme pro vás připravili nové vydání newsletteru 
s výběrem a přehledem říjnového dění v knihovně. A byl to opravdu pestrý měsíc. Hned            
v prvním týdnu proběhl tradiční Týden knihoven plný zajímavých akcí, přednášek a tvoření.  
V říjnu jsme také zahájili všech šest dětských klubů. V newsletteru nechybí ani zajímavé           
a historicky významné dny, nová trasa Toulek a také provozní informace. V tomto vydání 
najdete také upoutávky na akce, které bude možné navštívit během listopadu.  

Přejeme Vám příjemné počtení! 

Vaše Městská knihovna Benešov 

                         Číslo 10.
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Sledujte nás na sociálních sítích:      

Selfcheck stanice nově v 
MKB 

V rámci našich projektů se snažíme knihovnu 
modernizovat a vylepšovat. A právě proto jsme 
pořídili selfcheck stanici - samoobslužné výpůjční 
zařízení s dotykovým displejem, díky kterému si 
můžete sami vypůjčit knihy a časopisy domů  
snadno, rychle a bez čekání.  

Čtenář si zde může také vytisknout stvrzenku se 
seznamem výpůjček a datem vrácení. Najdete zde i 
přehled o čtenářském kontu a možnost prodloužení 
výpůjček. Selfcheck je umístěn v  oddělení pro 
dospělé. 

  

https://test.agionet.cz/knihovna-benesov-2021/kontakty
https://test.agionet.cz/knihovna-benesov-2021/kontakty/david-vesely
https://www.knihovna-benesov.cz/sluzby/newsletter
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
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Rešerše 
Zpracování rešerše je jednou ze služeb, kterou bychom vám chtěli podrobněji představit. 
Rešerše je soupis literatury k vybranému tématu, na které máte napsat nějaké pojednání nebo 
připravit referát, prezentaci, přednášku nebo odbornou práci. Provést rešerši znamená 
prohledat dostupné informační zdroje. Rešerši můžeme zpracovat podle požadavků buď z 
knih a časopisů dostupných ve fondu MKB nebo z odborných databází a dalších informačních 
zdrojů, ke kterým má knihovna přístup.  

Shromáždění a prostudování vybrané literatury je předpokladem k vytvoření přehledu o stavu 
poznání v oboru a o tématu vaší práce. Pro zpracování rešerše je nejdůležitější volba klíčových 
slov pro vyhledávání, druhy dokumentů a také jejich časové vymezení. Termín vypracování 
závisí především na rozsahu a náročnosti. Při  objednání rešerše doporučujeme osobní 
návštěvu ve studovně knihovny, kde rešerše zpracováváme. Tato služba je zpoplatněna dle 
aktuálního ceníku služeb MKB. 
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Vzdělávání v MKB 
Současná knihovna je nejen přirozeným a ideálním místem pro komunitní činnost, setkávání, 
ale také místem celoživotního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Právě vzdělání 
v  knihovně je jedním ze tří pilířů celorepublikové Koncepce rozvoje knihoven. Také 
v  benešovské knihovně se 
snažíme připravovat pestrou 
nabídku možností, jak získat 
nové a zajímavé informace, 
n a p ř í k l a d n a b e s e d á c h , 
přednáškách a v  rámci výstav 
ve všech odděleních knihovny. 
Ty t o a k c e j s o u u r č e n é 
samozřejmě i pro širokou 
veřejnost, nejenom pro čtenáře 
knihovny. Pro školy mateřské, 
základní, školní družiny a také 
pro všechny ročníky gymnázia 
a středních škol nabízíme více 
než třicet vzdělávacích lekcí. 
Žáci se během pořadů naučí orientovat v knihovně, v literatuře a pracovat s knihou a dalšími 
informačními zdroji. Stejně jako v minulých letech jsou pořady v knihovně koncipovány jako 
zábavné, a hlavně interaktivní hodiny. Součástí lekcí zejména pro předškolní děti a žáky na 1. 
stupni jsou pohybové prvky a dramatické hry. Na druhém stupni se žáci naučí kritickému 
myšlení, orientovat se v novém textu, schopnosti se učit a prezentovat nové poznatky. Ve všech 

lekcích se dále zaměřujeme na 
práci ve skupině a aktivní 
spolupráci s knihovnicí. Lekce pro 
MŠ a žáky do 6. tříd se konají 
v oddělení pro děti. Pro žáky od 
7. tř íd a studenty SŠ jsou 
programy připravené v „téčku“ – 
novém oddělení pro teenagery. V 
r á m c i p r o j e k t u KA F Á R N A 
nabízíme několik témat besed pro 
žáky 2. stupně ZŠ a studenty 
středních škol. Těmito programy 
chceme studentům, učitelům i 
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rodičům ukazovat, jak úžasný a pestrý je svět literatury a také jak se neztratit ve světě 
informační a mediální gramotnosti. Další formou hravého a zábavného vzdělávání jsou dětské 
kluby. Čtenářský, tvořivý a hraní deskových her otevíráme pravidelně každý rok. Nově jsme od 
října připravili pro děti od 10 let Klub robotiky a 3D tisku a také Šachový klub. Pro malé 
čtenáře od 3 do 6 let a jejich rodiče nabízíme Klub MíČeK (Milujeme čtení knížek), se kterým 
se zapojujeme do mezinárodního projektu Bookstart. 

Nezapomínáme ani na seniory. V  knihovně nám každé září začíná nový školní rok pro 
posluchače Virtuální univerzity třetího věku. Výukové téma tohoto semestru je Arménie blízká 
i vzdálená, výborně zpracované téma v šesti přednáškách v širokých historických, kulturních i 
hospodářských souvislostech. V  rámci vzdělávání seniorů jsme již podruhé uspořádali ve 
studovně seminář Jak na chytrý telefon a tablet v  rámci projektu Digitální odysea, který 
připravuje Nadace Moudrá sovička ve spolupráci se společností Vodafone. Během 
čtyřhodinového semináře lektor učí jak správně ovládat a používat chytrý telefon a jak se 
bezpečně pohybovat na internetu.  

V rámci neformálního vzdělávání mohou nejenom žáci a studenti využít prostory studovny a 
čítárny pro doučování, přípravu do školy nebo individuální výuku. Samozřejmostí je možnost 
připojit se v  prostorách knihovny na wi-fi nebo využít pracovní místa s  počítači. Také 
nabízíme skenování a tisk do formátu A3. Další podrobné informace najdete na webových 
stránkách knihovny. 
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VIII. workshop pro metodiky v Moravské 
zemské knihovně v Brně 

Ve dnech 18. a 19. října jsme měli tu čest reprezentovat naši knihovnu na VIII. workshopu pro 
metodiky v Moravské zemské knihovně v Brně. Mezi inspirativní témata z různých krajů 
republiky o knihovnictví, dotačních programech a metodické problematice se tak zařadila i 
prezentace našeho projektu KAFÁRNA. Posluchače jsme seznámili jak s historií projektu, tak se 
všemi jeho částmi. Účastníky přednášky zaujala nejen propagace literatury a čtenářství, 
pravidelně vydávaný newsletter knihovny, ale především natáčení podcastů se zajímavými 
osobnostmi převážně z Benešova. Posluchači ocenili tento zajímavý projekt k propagaci 
knihovny a také jeho časovou náročnost velkým potleskem a spoustou dotazů. Moc děkujeme 
za pozvání! 

Zdroj fotografií: SKIP ČR 
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Týden knihoven 2022 
Týden od 3. do 9. října byl ve znamení celorepublikové akce TÝDEN KNIHOVEN. Navštívit jste 
mohli nejrůznější akce, které byly určeny pro malé i velké, v oddělení vás přivítali výjimečně 
knihovníci. Jak bylo vidět, užili jste si to stejně jako my. Celou fotogalerii z jednotlivých akcí 
najdete v odkazu ZDE. 

 

Středočeský 
Kramerius 

Ve středu 5.10.2022 jsme se zúčastnili 
předávání ocenění Středočeský 
Kramerius pro nejlepší neprofesionální 
pracovníky knihoven. Za region 
Benešov byly oceněny paní Irena 
Smolíková, Ivana Urbanová a Věrka 
Drozdová z  Obecní knihovny ve 
Stříbrné Skalici. Tento sehraný tým 
knihovnic společným úsilím dokázal 
vytvořit příjemnou dobře fungující 
knihovnu, která má stabilní čtenářskou 
základnu. Knihovna pořádá spoustu 
akcí jak pro děti tak dospělé a dál své 

služby rozšiřuje, zlepšuje a v  mnohých ohledech by se mohla rovnat profesionálním 
knihovnám. Gratulujeme! 
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 Městská knihovna roku 2022 
Na začátku října jsme se účastnili slavnostního vyhlášení soutěže Městská knihovna roku 2022, 
které proběhlo za účasti ministra kultury Martina Baxy v Zrcadlové kapli Klementina. Na 
stupních vítězů jsme nestáli, ale i tak si vážíme nominace a také toho, že jsme se dostali mezi 
8 nejlepších knihoven v rámci celé České republiky. 
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Podzimní výzdoba 
Někteří si již všimli pěkných podzimních dekorací, které zdobí naši knihovnu. Děkujeme za ní 
studentům a paní učitelce z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov. 

 

 

Poškozené dokumenty 
Přibývá situací, kdy se nám do knihovny vrací 
poškozené knihy a další dokumenty. Žádáme proto 
naše čtenáře, aby na knihy byli opatrnější a s 
vypůjčenými knihami zacházeli obezřetněji. Pokud se 
stane, že knihu nebo jiný vypůjčený dokument 
poškodíte, nahlaste to při vrácení knihovnicím. 
Upozorňujeme, že za poškození vypůjčených 
dokumentů se vybírají poplatky. 
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V dnešní nové výletní trase Toulek se vrátíme do Chocerad a odtud se projdeme k nedalekému 
zámku Komorní Hrádek. Cesta nás vede kolem míst, kde stával Čajchanův hrádek a odtud 
dojdeme k zámeckému areálu Komorního Hrádku. Pro veřejnost se zámek zpřístupňuje pouze 
v září v Den evropského bohatství, kdy je pro návštěvníky připravený bohatý program. 
Podíváme se také k blízké Loretánské kapli z 18. století. Popsaná trasa měří asi 4 km a větší 
část vede lesem, kdy bývá terén místy náročnější. V příštích Toulkách se můžete těšit na trasu, 
která nás zavede do Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály s krásnými skalními 
vyhlídkami na Vltavu. 
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Mezinárodní den úsměvu 
Mezinárodní den úsměvu vznikl v  roce 1999 díky 
americkému výtvarníkovi jménem Harvey Ross Ball. 
Ten dostal v  roce 1963 od jedné pojišťovací 
společnosti žádost, aby pro ně vymyslel vizitku. Za 
10 minut přišel Harvey s nápadem a vytvořil  pro 
společnost prvního smajlíka. Smích má na naše tělo 
mnoho pozitivních účinků, odbourává stres, chrání 
před infarktem a zlepšuje činnost mozku. Připojte se 
nejen na Světový den úsměvu. USMÍVEJTE SE, CO 
TO JDE! 

 
Světový den páteře 
Na 16. října připadá Světový den páteře, který 
vyhlásily Organizace spojených národů a Světová 
zdravotnická organizace jako připomínku klíčové „osy“ 
lidského těla. Bolesti zad patří k nejčastějším 
zdravotním problémům, které trápí až čtvrtinu 
obyvatelstva středního věku. Jedná se o bolest 
dlouhodobého charakteru a je velmi obtížné se jí 
zbavit. Záda je třeba šetřit každý den, třeba rovným 
držením těla, které můžete trénovat tak, že budete 
denně chodit 10 minut s knihou na hlavě.  

 
Mezinárodní den kuchařů 
20. října se slaví Mezinárodní den kuchařů, který patří 
všem profesionálním kuchařům i těm, které vaření 
zkrátka baví. V tento den se obvykle konají akce 
spojené s vařením, pečením, smažením, a i dobročinné 
akce, kde je výtěžek z nakoupených jídel věnován na 
charitu. Je to den gastronomie a také solidarity. Cílem 
tohoto dne je nejen setkání ve spojení s dobrým jídlem 
a charitativními akcemi, ale klade se důraz i na 
problematiku hladovění ve světě.  
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Světový den OSN 
Organizace spojených národů, zkráceně OSN, je 
mezinárodní organizace, jejímiž členy je většina 
mezinárodně uznaných států světa. K červnu 2022 
měla OSN 193 členských států. Název Spojené 
národy navrhl americký prezident Franklin D. 
Roosevelt a poprvé byl použit  v Deklaraci 
Spojených národů z 1. ledna 1942, v níž se zástupci 
26 států jménem svých vlád zavázali pokračovat ve 
společném boji proti mocnostem Osy. Organizace 
spojených národů byla oficiálně založena 24. října 
1945 v San Franciscu na základě přijetí Charty 
Spojených národů 51 státy včetně tehdejšího 

Československa a významné podpory Rockefellerova fondu. Nahradila Společnost národů, 
která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. Každoročně se 
proto 24. říjen slaví jako Den spojených národů. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, 
bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Každý členský stát má své zástupce ve Valném 
shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem. Výkonným orgánem je Rada 
bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a 
bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. 

28. říjen 
Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden z nástupnických 
států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, 
Slezka (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), Slovensko a Podkarpatské Rusi. 
Proces úplného odtržení se začal formovat až během 1. světové války, kdy se ukázala 
neudržitelnost dosavadního vývoje. Největší zásluhu 
na vzniku samostatného státu mělo několik 
klíčových osobností, v čele s T. G. Masarykem, M. R. 
Štefánikem a E. Benešem. Ti založili v Paříži 
prozatímní československou vládu a dosáhli příslibu 
uznání nezávislosti od států Dohody. Oficiální 
označení Československá republika vydržela v 
různých obměnách až do roku 1989, s výjimkou dob 
válečných, kdy byl používán název Česko-Slovenská 
republika a následně v dalších obměnách jako 
socialistická či federativní.  
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Nobelova cena za 
literaturu 

Švédská akademie dne 6. října vyhlásila laureáta 
Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2022. Stala se jí 
francouzská spisovatelka Annie Ernaux. Akademie 
při vyhlášení uvedla, že cena je udělena za „odvahu 
a klinickou ostrost, s jakou odhaluje kořeny, odcizení 
a kolektivní zábrany osobní paměti.“  

Kateřina Tučková 
Státní cenu za literaturu letos získala spisovatelka 
Kateřina Tučková. Porota ji ocenila za román Bílá 
Voda a přihlédla i k její dosavadní literární tvorbě, 
která otvírá málo známá historická a společenská 
témata a pomáhá je zpřístupňovat veřejnosti. 

Angela Lansbury 
Dne 11. října zemřela jedna z nejznámějších 
„televizních spisovatelek“, kterou znají miliony lidí 
po celém světě. Angela Lansburyová, představitelka 
J. B. Fletcherové z nezapomenutelného seriálu To je 
vražda, napsala, zemřela ve věku 96 let.  
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LISTOPADOVÉ AKCE
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Fotosoutěž 
Jste soutěživí? Máte rádi knížky? Rádi fotografujete? Pak máme něco pro vás! Ať už jste 
našimi čtenáři nebo nejste, můžete se zúčastnit knihovnické fotografické soutěže. Vyfoťte 
knihovnu uvnitř, zvenku nebo udělejte momentku ze zajímavé akce v knihovně a pošlete ji e-
mailem do knihovny do 3. 12. 2022. V prosinci z každé kategorie odměníme tři vylosované 
účastníky. 
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Jarmark v mlze 

Piarista Jeremiáš Soudný 
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PROBĚHLO
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Podzimní tvoření 

Co to byl SS-HOF?
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