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

DUBEN 2022 ČÍSLO 4.

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

Připravili jsme pro vás dubnové vydání pravidelného Newsletteru. Je souhrnem informací, 
zajímavostí a fotografií, které připomenou, co se v uplynulém měsíci v knihovně dělo. Jaro 
jsme v knihovně přivítali výzdobou, nově uspořádanou Semínkovnou ve studovně nebo 
jarním rodinným tvořením v téčku. Nechybí ani nový díl Toulek, připomenutí dubnových 
významných dní a zajímavých literárních osobností. A také se dočtete, co zajímavého pro vás 
připravujeme na květen.  

Přejeme Vám příjemné čtení a listování.  

Vaše Městská knihovna Benešov 
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Sledujte nás na sociálních sítích:      

Duben v knihovně 
S jarními dubnovými dny se prodlužuje den               
a pěkné počasí nás víc a víc láká ven do přírody.        
A tak jsme i my vyrazili na jednu venkovní akci, 
kterou byl Den Země.  Ten byl uspořádán v rámci 
projektu Zdravé město Benešov. Na Masarykově 
náměstí plnili žáci 5. tříd benešovských základních 
škol několik úkolů. Na našem stanovišti si děti 
vyrobily z vyřazených knih eko-krabičku a tím našly 
obaly ze starých knih nové uplatnění.  

Vybíráte, co zasejete na své zahrádky a balkóny? 
Nebo vám semínka zbyla z loňské úrody a chcete je 
vyměnit za jiná? Přijďte si pro inspiraci a nová 
semínka do naší knihovnické Semínkovny, kterou 
najdete ve studovně u výpůjčního pultu. 

Chcete-li nás potkat jinde než v knihovně, navštivte  
letošní Benešovský jarmark. Najdete nás na 
Malém náměstí, hned vedle aktivit Domu dětí            
a mládeže. Nejen že vám představíme novou 
pohádkovou stezku pro děti, ale můžete si s námi 
vyrobit něco od srdce. 

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.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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https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
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.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
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Velikonoční výzdoba 

Děkujeme studentům a paní 
profesorce z Vyšší odborné a Střední 
zemědělské školy v  Benešově za 
hezkou jarní a velikonoční výzdobu, 
kterou nám v knihovně připravili.  

Pro čtenáře jsme také vybrali 
zajímavé knihy o velikonočních 
tradicích, zvycích a inspiraci pro 
jarní tvoření. 
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Pohádková cesta  
Městská knihovna Benešov připravila pro děti 
Pohádkovou cestu s  Českým Honzou městem 
Benešovem. Zahájení proběhne 1. května 2022 na 
Benešovském jarmarku a stezku si bude možné projít  
až do konce června.  

Na stezce bude děti čekat několik zastavení s úkoly. Po 
zdárném splnění úkolu se pomocí QR kódu vždy dozví, 
kde hledat další zastavení. K projití cesty bude potřeba 
smartphone s  fotoaparátem, případně se čtečkou QR 
kódů, s přístupem na internet a záznamový arch, do 
kterého budou děti vyplňovat správné odpovědi. 
Záznamový arch bude hned od začátku května                
k vyzvednutí v  benešovské knihovně v  dětském              
i dospělém oddělení nebo si jej můžete stáhnout na 
www.knihovna-benesov.cz. 

Po zdárném splnění všech úkolů děti malá odměna 
nemine! Stačí zanést vyplněný záznamový arch k nám do knihovny.  

Přejeme všem dětem, ať si Pohádkovou cestu s Českým Honzou užijí a těšíme se na všechny 
úspěšné luštitele, kteří si k nám přijdou pro odměnu!  

Den bez počítače 
Pojďme si vyzkoušet, že volný čas se dá trávit i jinak 
než sezením u počítače. Proto jsme se rozhodli, že 
každou středu zůstanou počítače v dětském oddělení 
vypnuté. Děti si mohou místo toho vybírat mezi 
knížkami, komiksy nebo časopisy, povídat si                    
s kamarády nebo si třeba zahrát zábavné deskovky, 
kterých máme v knihovně velký výběr. 
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Vzdělávání seniorů v knihovně 
Letošní letní semestr Virtuální univerzity třetího věku se po dvou letech mohl uskutečnit 
formou veřejných přednášek ve studovně MKB. Část posluchačů využila možnost studovat 
formou distanční výuky, ale s většinou posluchačů jsme se potkávali na společných 
přednáškách v knihovně. Letošní téma Leonardo da Vinci - universale uomo, bylo velice 
zajímavé a podrobně se zabývalo životem a dílem tohoto významného renesančního umělce.  

Poslední přednáška proběhla 19. dubna a teď už čeká posluchače závěrečný test                         
s 24 otázkami. Studenti, kteří úspěšně absolvovali šest semestrů VU3V získávají Osvědčení         
o absolutoriu. Toto Osvědčení se bude předávat na slavnostní promoci 6. června v Obřadní síni 
MěÚ, a to za uplynulé dva roky, kdy se společné akce nemohly pořádat.  

Na VU3V navazoval projekt Vzdělávání pro seniory od Nadace Vodafone a Moudré Sovičky 
z.s., který se uskutečnil 26. dubna ve studovně knihovny, právě pro studenty VU3V. Tento 
projekt má za cíl formou semináře pomoci správně a bezpečně ovládat chytré telefony, tablety 
a počítače. Rádi bychom do budoucna organizovali i další semináře pro širokou veřejnost. 
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Den vzdělanosti 
V dubnu si připomínáme Den vzdělanosti.           
7. dubna roku 1348  založil Karel IV. pražskou 
univerzitu, která byla jednou z prvních vysokých 
učení ve střední Evropě. V době svého založení 
měla 4 fakulty - svobodných umění, lékařskou, 
právnickou a teologickou. V současnosti na 
Univerzitě Karlově studuje přes 40 tisíc 
studentů na 17 fakultách. Patří k nejvýznamnější 
vysoké škole u nás. Založení univerzity je 
symbolem rozkvětu vzdělanosti a právě tu má 
tento den připomínat. 

Leonardo da Vinci 
Před 570 lety se 14. dubna narodil významný 
renesanční umělec Leonardo da Vinci. Vedle 
malířství se věnoval sochařství a architektuře. 
B y l p ř í r o d o v ě d c e m , s p i s o v a t e l e m                          
a hudebníkem. S touto osobností se v knihovně 
na přednáškách letního semestru potkávali také 
posluchači Virtuální univerzity třetího věku. 

Světový den knihy a autorského práva 
Světová organizace UNESCO vyhlásila 23. duben 
Světovým dnem knihy a autorského práva. Nápad 
má svůj původ ve španělské Katalánii, kde se tento 
den daruje růže každému, kdo si koupí knihu. Má 
také pomáhat objevovat radost z četby                      
a připomenout práva autorů a spisovatelů. 
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Josef Topol 
V dubnu si   připomínáme významného 
dramatika Josefa Topola, který se narodil         
1. dubna 1935 v Poříčí nad Sázavou                   
a vystudoval benešovské gymnázium. Byl 
spoluzakladatelem Divadla za branou, kde 
působil jako dramaturg a režisér. Byl ovšem 
znám i jako překladatel děl Williama 
Shakespeareho nebo Antona Pavloviče 
Čechova. Věděli jste, že pseudonym tohoto 
spisovatele byl Jetel? Mezi jeho známá 
dramata patří například Půlnoční vítr, Kočka 
na kolejích nebo Dvě noci s dívkou. 

Hans Christisan Andersen 
Mezinárodním dnem dětské knihy je od roku 
1967  2. duben. V roce 1805 se tento den narodil 
dánský spisovatel a pohádkář Hans Christian 
Andersen, který je znám jako autor mnoha 
pohádek. Napsal jich celkem 156 a při psaní 
čerpal ze své vlastní fantazie namísto lidové 
tradice a vyprávění. Většině z nás se vybaví Malá 
mořská víla, Ošklivé káčátko, Ledová královna 
nebo Císařovy nové šaty. Andersen byl ale také 
malířem a psal deníky, které po jeho smrti 
vycházely.  

Alois Musil 
Alois Musil je považován za jednoho               
z největších orientalistů a arabistů přelomu 
19. a 20. století. Napsal 1400 odborných 
článků a publikoval 70 knih. Zemřel              
12. dubna 1944 v Otrybech nedaleko 
Českého Šternberka. Jeho nejzajímavějším 
dílem je jedenáctidílný cyklus Dnešní orient, 
který vycházel v letech 1932 - 1941. 
Musilova vědecká práce na poli arabistiky 
dosáhla velkého mezinárodního uznání. 
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Mezinárodní den kosmonautiky 
12. dubna 1961 se uskutečnil první pilotovaný 
let do vesmíru. Jako připomenutí začátků 
průzkumů i úspěchů se 12. duben slaví jako 
Mezinárodní den kosmonautiky a letectví.  
Také v knihovně najdete zajímavé tituly            
k těmto tématům - časopis Letectví                     
a kosmonautika, který je nejdéle vycházející 
odborný časop i s v oborech l e tec tv í                   
a kosmonautiky u nás. První číslo vyšlo v roce 
1921. Časopis Vesmír vychází už od roku 
1871. Popularizuje vědu a přináší informace        
o dění nejen ve světě vědy, ale také o přírodě  
a společnosti. 

Mezinárodní den památek a sídel 
Mezinárodní den památek a sídel vyhlásilo 
UNESCO v roce 1982. 18. duben se tak stal 
malým svátkem pro všechny, kdo mají rádi 
památky všeho druhu. 

Inspiraci na zajímavá místa a sídla z našeho 
regionu najdete na "toulavém" blogu Toulky 
s knihovnou.  

Den Země 
Den Země je každoroční celosvětová událost 
organizovaná 22. dubna a je zaměřená na 
propagaci a podporu ochrany životního 
prostředí. Nejenom při svátku Dne Země 
bychom si měli připomínat důležitost ochrany 
planety, životního prostředí a snahu každého  
z nás chovat se každý den k přírodě 
ohleduplně. 
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chovat se každý den k přírodě ohleduplně. 

Pro jarní procházky jsme pro vás připravili na našem "toulavém" blogu novou trasu, tentokrát 
se vydáme do Podblanicka. Procházku začneme i skončíme v obci Kondrac, kde se nachází 
hodnotný románský tribunový kostel sv. Bartoloměje. Odtud půjdeme Chráněnou krajinou 
oblastí Blaník, které dominují vrcholy Velkého a Malého Blaníku. Cestou se můžeme podívat 
do městečka Louňovice pod Blaníkem, které je bohaté na historické události. Trasa je dlouhá 
přibližně 14 km, s prohlídkou Louňovic 16 km. 

Doufáme, že se nám "toulavým" blogem daří připomenout a znovu objevovat zajímavá místa 
našeho okolí, která jsou mnohdy poněkud opomíjená. 

Znáte další zajímavost k navštíveným místům? Máte nápad na trasu pro Toulky? 
Neváhejte a napište na studovna@knihovna-benesov.cz. 
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Rodinné tvoření v téčku 
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Lékárenství na Benešovsku 

Beseda s Ladislavou Chateau 
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