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

VÁNOCE 2022                                                                                                         

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

Vítáme vás u posledního letošního čísla našeho knihovnického newsletteru. Jsme rádi, že jste 
po celý rok navštěvovali nejen knihovnu, ale také akce, které pravidelně pořádáme.  

V tomto čísle se dočtete o novinkách v knihovně, ale také o všech akcích, které jsme pro vás v 
listopadu a prosinci připravili. Na stránkách newsletteru najdete novou výletní trasu Toulek s 
knihovnou, významné dny a literární výročí. A samozřejmě nechybí ani přehled 
připravovaných lednových akcí. 

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2023!  

Vaše Městská knihovna Benešov 

                         Číslo 11.-12.
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Sledujte nás na sociálních sítích:      

Vánoční provozní doba 
knihovny 

Ke konci roku a během vánočních svátků bude 
platit v knihovně vánoční provozní doba. Více si 
můžete prohlédnout na plakátu níže. 

Od ledna 2023 bude v knihovně rozšířena 
provozní doba - v pátek bude přístupné téčko a 
všechna oddělení budou dostupná až do 15 hod.  
Více informací se dozvíte na dalších stranách 
newsletteru nebo na webu a sociálních sítích.  
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Modernizace knihovny technologií RFID  
a selfcheck stanicí 

Stejně jako se vyvíjí moderní technologie, nejsou pozadu ani technologie zaměřené na ochranu 
majetku, zboží nebo v našem případě knihovního fondu. Tou nejnovější je RFID technologie 
(Radio Frequency Identification), kterou jsme v letošním roce pořídili do naší knihovny díky 
projektu Modernizace knihovny technologií RFID a selfcheck stanicí. Na tento projekt jsme 
získali dotaci od Ministerstva kultury. Celkové náklady na projekt byly 752.620 Kč, výše dotace 
byla 509.000 Kč.  

Realizace projektu byla rozdělena do několika etap. Nejdřív bylo nutné nalepit tagy, nebo-li 
čipy do knih. Poté následovala instalace softwaru a čtecích zařízení na obslužné pulty a 
nakonec byly u vchodu do oddělení pro dospělé a do dětského oddělení instalovány 
bezpečnostní brány. Poslední fáze se týkala umístění selfcheck stanice, samoobslužného 
zařízení s dotykovým displejem, na kterém si čtenáři v  oddělení pro dospělé sami mohou 

vypůjčit knihy a časopisy, rychle a bez čekání. 
Na tomto zařízení je také možné vytisknout 
stvrzenku se seznamem výpůjček a datem 
vrácení nebo si prohlédnout své čtenářské 
konto a prodloužit si výpůjčky. 

Přínosem celého projektu je zjednodušení a 
urychlení procesu výpůjček, které ocení 
předevš ím už ivatelé knihovny. Doš lo 
k podstatně většímu zabezpečení knihovního 
fondu, snížení ztrát a odcizení jednotlivých 
položek z  knihovního fondu a k efektivní 
správě celého fondu. Další velmi důležitou 
výhodou je vytvoření nového místa a to 
b e z k o n t a k t n í h o pů j č o v a c í h o m í s t a 
prostřednictvím selfcheck stanice. 

Věříme, že naši čtenáři zrychlení procesu 
půjčování ocení a že se brzy naučí maximálně 
využívat samoobslužné zařízení, kde se sami a 
rychle odbaví bez čekání ve frontě. 
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Porady v Regionálním centru 
Městská knihovna Benešov v 
rámci výkonu regionálních 
funkcí pořádala v listopadu 
porady pro profesionální i 
neprofesionální pracovníky 
obsluhovaných knihoven 
regionu Benešov. Knihovnice 
se dozvěděly jak zajímavosti 
ze světa knihovnictví, tak 
a k t u á l n í d ě n í v n a š í 
knihovně. Na závěr porad se 
r o z p r o u d i l a d i s k u s e o 

zajímavostech z jednotlivých knihoven. Paní knihovnice si předávaly zkušenosti s pořádáním 
akcí, zpracováním fondu a dalšími informacemi z knihovnické praxe. 

Vánoční výzdoba 
knihovny 

Stejně jako v průběhu roku, tak i o Vánocích 
se nám o výzdobu postarali studenti Vyšší 
odborné školy a Střední zemědělské školy 
Benešov. Zapomenout ale nesmíme ani na 
kolegyně, díky kterým knihovnu zdobí 
andělé a jiné ozdoby z papíru. 
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Provozní doba knihovny od 1. ledna 2023 
Od ledna bude platit platit nová otevírací doba knihovny. V pátek bude nově přístupné téčko a 
všechna oddělení budou otevřená do 15 hod.  
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Čtenářský klub pro dospělé 
Čtenářský klub pro děti již nějakou dobu funguje a tak 
jsme se rozhodli ve spolupráci s knihkupectvím Daniela 
pořádat také čtenářský klub pro dospělé. 

Úvodní schůzka čtenářského klubu se uskuteční ve 
středu 16. ledna 2023 od 18:00 ve studovně. Smyslem 
klubu bude čtení vybraných knih napříč různými žánry 
a společné povídání o jednotlivých příbězích.  

Pro více informací sledujte naše webové stránky a 
sociální sítě, kam v brzké době uveřejníme další 
informace. Těšíme se na vás na úvodní schůzce!  

Zimní semestr VU3V 
V úterý 6. prosince jsme společnou přednáškou uzavřeli zimní semestr Virtuální univerzity 
třetího věku. Téma tohoto semestru Arménie blízká i vzdálená posluchačům detailně 
přiblížilo  Arménii z historického, kulturního i politického pohledu. Před přednáškou se 
posluchači univerzity mohli podívat do téčka v rámci připravovaného projektu téčko pro 
seniory. Čekala je ukázka moderních technologií jako jsou Xbox, 3D tisk , ale i deskovek nebo 
komiksů. Na začátek února už připravujeme nový jarní semestr VU3V, tentokrát s uměleckým 
tématem Umění rané renesance v Itálii. 
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Ke čtenářské gramotnosti s komiksem  
V rámci projektu Mluvíme v bublinách pro školy ve Středočeském kraji, navštívila ve čtvrtek 
10. listopadu 2022 dětské oddělení naší knihovny spisovatelka a lektorka Klára Smolíková. 

Projekt je pořádán Vzdělávacím 
institutem středočeského kraje za 
podpory Evropských strukturálních 
a investičních fondů a během 
listopadu se konal nejen u nás 
v  Benešově, ale také v  dalších 
čtyřech městech Středočeského 
kraje. Od čtvrtečního rána až do 
dvou hodin odpoledne provedla 
pan í Smo l íková v  dě t ském 
oddělení učitele okolních škol 
i n t e n z i v n í m k o m i k s o v ým 
workshopem. Nejprve proběhla 
ukázková hodina lektorky s dětmi. 

Paní Smolíková pracovala s  žáky ze Základní školy Dukelská a určitě nejen pro ně byla 
aktivita velkým přínosem. Paní Smolíková se komiksu a jeho využití ve výuce věnuje poměrně 
dlouho, spolupracuje s  dalšími autory a ilustrátory, takže je lekce velmi propracovaná. Na 
komiksovou besedu po přestávce navázal seminář pedagogů s lektorkou. Během této aktivity 
se zúčastněné učitelky dozvěděly, jak mohou rozvíjet čtenářství pomocí komiksu.  

V  rámci projektu každý pedagog 
obdržel balíček pracovních listů pro 
práci s  komiksem a metodiku. 
S  odstupem tří týdnů od úvodního 
w o r k s h o p u , p a k p r o b ě h n e 
konzultační webinář s  lektorkou a 
na závěr se uskuteční workshopy 
přímo na školách, kde bude paní 
Smolíková pracovat se žáky přímo ve 
třídě za přítomnosti pedagoga.  

Jsme rádi, že jsme mohli pro tuto 
přínosnou akci poskytnout prostory a 
těšíme se na další spolupráci. 
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Téčko pro seniory nově od ledna 2023 
Od ledna otevíráme vždy jednou měsíčně téčko také seniorům. Ti si zde mohou vyzkoušet 
moderní technologie jako je Xbox, 3D pero, roboty nebo virtuální realitu. Kdo těmto 
„hračkám“ moc nefandí, může si zahrát nějakou deskovku, fotbálek, něco pěkného si vyrobit 
nebo prostě jen přijít a popovídat si. 
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Projekt KAFÁRNA na středních školách 
V letošním roce se v rámci projektu KAFÁRNA uskutečnila série besed, která se věnuje české, 
ale i světové literatuře v širším kontextu.  

Začátkem září proběhla beseda na 
půdě vlašimského gymnázia. Žáci 
maturitního ročníku se v rámci 
besedy s názvem Současná česká i 
s v ě t o v á l i t e r a t u r a a n e b 
Rozmanitost v knihách, dozvěděli, 
jaké knihy v současné době hýbou 
světem, co je nyní v literatuře 
trendy a jaké knihy udávají směr.  

Beseda provedla žáky současnou 
českou a světovou literaturou a zaměřila se na současné literární trendy, které ve světě panují. 
Důraz je kladen na současné české autory a zajímavé autory ze světa, kteří píšou i netradičně.  

V listopadu pak proběhla další ze série besed, tentokrát na benešovském gymnáziu, kdy si žáci 
vyzkoušeli netradiční interpretaci vybraných děl z české literatury v rámci besedy Interpretace 
zajímavých textů českých básníků se zaměřením na literaturu 19. století a 1. poloviny 20. 
století. Žáci se pokoušeli interpretovat známé dílo českého naturalismu Kuře melancholik od 
Josefa Karla Šlejhara a nahlédli tak i „za dílo“, které nemá v české literatuře obdoby.  

Pokud byste i vy měli zájem o některou z besed, ozvěte se nám na e-mail  
kafarna@knihovna-benesov.cz.  
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TOULKY  
Křepenice – Drbákov 

V dnešních Toulkách se vydáme k Sedlčanům. Projdeme se jedním z nejpůvabnějších míst 
středního Povltaví, Národní přírodní rezervací Drbákov - Albertovy skály. V nedalekých 
Křepenicích pak uvidíme tvrz známého rybníkáře Jakuba Krčína. Území přírodní rezervace je 
jedním z nejzachovalejších přirozených ekosystémů kaňonů středního toku Vltavy. Z důvodu 
ochrany přírody a zároveň bezpečnosti návštěvníků na prudkých svazích je pohyb v rezervaci 
povolen pouze po vyznačené stezce. Okružní naučná stezka o délce 7,3 km s 11 zastaveními 
zde byla otevřena v roce 2009. Ta se podrobněji věnují jednotlivým přírodním společenstvím 
chráněného území i historii založení stezky. 

V letošním roce jsme připravili devět nových výletních tras, které najdete na webových 
stránkách knihovny v rubrice Kultura - Toulky.  
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Sbírka paměť národa 
I letos se naše knihovna v listopadu zapojila do sbírky ke Dni válečných veteránů. Zakoupením 
květu vlčího máku se příspívá na přímou pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu 
prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa. Sbírku pořádá společnost Post Bellum a 
výtěžek sbírky jde také na to, aby se jejich příběhy zdokumentovaly a abychom na ně 
nezapomněli. 

Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu, u příležitosti konce první světové 
války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě první světové 
války a staly se proto symbolem tohoto svátku.  
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SVĚTOVÝ DEN POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI 
Světový den počítačové gramotnosti se slaví od roku 
2001 z iniciativy OSN. Má poukázat na nové 
technologie a upozornit na skupinu lidí, kteří nemají 
možnosti tyto technologie používat. Prudký rozvoj 
technologií nám usnadňuje život a  otevírá nové 
možnosti, ale zároveň s  sebou přináší i rizika 
a  hrozby. Je třeba se technologie učit používat 
bezpečně. V  roce 2000 používalo na světě internet 
400 milionů lidí, dnes má k němu přístup 4,5 miliardy.  

MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
Mezinárodní den zdravotně post ižených s i 
připomínáme 3. prosince. Cílem tohoto dne je zařadit 
handicapované lidi do společnosti, do běžného života a 
poskytnout jim možnost vzdělávání i pracovního 
uplatnění. Tento den vznikl v  roce 1981 za účelem 
zvýšení informovanost i š i roké veřejnost i o 
problematice, se kterou se postižení lidé setkávají. Čím 
více se o nich bude vědět a mluvit, tím větší podporu 
při řešení jejich problémů lze získat.  

MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNÍKŮ 
V roce 1985 prohlásila OSN 5. prosinec Mezinárodním 
dnem dobrovolníků. Samotné dobrovolnictví má 
dlouhodobou tradici a je součástí vyspělých 
společností, do dobrovolnictví se více zapojují školy i 
firmy napříč všemi obory. O práci dobrovolníků je často 
slyšet při humanitárních a přírodních katastrofách. 
Do  knihovny nám dobrovolníci chodí pomáhat 
například při organizování SWAPU a Semínkovny, při 
čtení v nemocnici na oddělení následné péče nebo při 
organizování dětských klubů. Za jejich pomoc všem 
děkujeme. 
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K. H. MÁCHA 
Karel Hynek Mácha byl český básník a prozaik, 
představitel českého romantismu a zakladatel moderní 
české poezie. Proslavil se především sbírkou Máj, 
jednou z nejvydávanějších českých knih. Mácha byl 
vášnivý cestovatel. Chodil většinou pěšky a vyhledával 
zejména krásy přírody a romantická místa spojená 
s historií. Při svém putování navštívil nedaleké Kožlí, 
Zlenice, Zbořený Kostelec, Starou Dubou, Jemniště a 
Líšno. V roce 1832 v Benešově přednesl vlastenecký 
projev a seznámil se s Marinkou Stichovou, za kterou 
chodil do myslivny na Želetinku.  

KAREL NOVÝ 
Karel Nový byl český prozaik a publicista, vlastním 
jménem Karel Novák. Narodil se v Benešově v rodině 
pekaře. Studium na benešovském gymnáziu 
nedokončil, ale seznámil se zde s  Vladislavem 
Vančurou, se kterým ho pojilo dlouholeté přátelství. 
Literární tvorba Karla Nového obsáhla mnoho žánrů: 
od fejetonů a drobných próz až k rozsáhlým románům, 
od knih pro mládež až k divadelním hrám a filmovým 
scénářům. Jeho tvorba bývá řazena do kritického 
realismu. Své práce po roce 1945 často přepracovával 
a přitom je jazykově modernizoval. Řada jeho knih 
byla přeložena do cizích jazyků. 

 
JOSEF LADA 
Narodil se v nedalekých Hrusicích v  rodině ševce. V 
raném dětství přišel o oko, což se   projevilo na jeho 
charakteristickém plochém, kresebném stylu s využitím 
silných obrysů a linií. Působil jako karikaturista, 
ilustrátor a také jako spisovatel. Byl rovněž autorem 
výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám, operám a 
filmům. Byl jedním ze zakladatelů tzv. moderní 
pohádky. V  jeho kresbách ožívá malířovo dětství a 
rodná vesnice. V  Hrusicích se můžete vydat na 
naučnou stezku kocoura Mikeše. 
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Šifry  
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