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

ZÁŘÍ 2022                                                                                                         

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

Prázdniny jsou již dávno za námi, chladný podzim se ukázal v plné síle, ale nezoufejte - i tyto 
dny mají něco do sebe a trávit je můžete třeba s dobrou knihou anebo čtením našeho 
knihovnického newsletteru. V zářijovém čísle se dočtete, co je v knihovně nového, 
seznámíme vás s výsledky dotazníkového šetření nebo se můžete inspirovat novou trasou         
k Toulkám. Nechybí ani slavné a významné dny, fotografie z akce nebo pozvánky na ty 
říjnové.  

Přejeme Vám příjemné počtení! 

Vaše Městská knihovna Benešov 

                         Číslo 9.
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Sledujte nás na sociálních sítích:      

Úprava ceníku MKB 
Od 1. října dochází k několika změnám v ceníku 
MKB, které se týkají stávajících i nových služeb. 

Pravděpodobně nejzajímavější položkou je zavedení 
poplatku za tisk na 3D tiskárně. V téčku si můžete 
vytvořit návrh dle svojí fantazie, který Vám 
následně vytiskneme. Cena je stanovena pouze za 
použitý materiál ve výši 1Kč/1g. Tisk má ovšem 
nějaká pravidla. Více se dočtete na našich 
webových stránkách, záložka Služby. 

Nově je také možné laminovat dokumenty formátu 
A3 - 30Kč/ks. 

Vzhledem k přechodu na nový systém zabezpečení 
technologií RFID je do každé knihy vlepen čip            
s touto technologií. Neočekáváme, že by čtenáři 
tyto čipy nějakým způsobem ničili nebo odlepovali, 
ale přesto jsme zavedli poplatek ve výši 10 Kč za 
poškození uvedeného čipu. 

Vzhledem k časové náročnosti zpracování rešerší 
došlo k navýšení poplatku za tuto službu a to 50 Kč 
za zpracování rešerše a 5 Kč za rešeršní záznam. 

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
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.knihovna-benesov.cz/knihovna/cenik-sluzeb
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/
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Pasování na rytíře Řádu čtenářského  
V září jsme se opět proměnili    
v Království pohádkových 
příběhů a během několika dnů 
jsme pasovali všechny letošní 
druháčky na rytíře a rytířky 
řádu čtenářského. 

Tato tradiční akce je vnímána 
jako vyvrcholení projektu Už 
j sem č tená ř vyh lá šeného 
S v a z e m k n i h o v n í k ů                  
a  informačních pracovníků ČR. 
Děti se během roku v knihovně 
s e t k á v a j í s e s p i s o v a t e l i , 
navštěvují vzdělávací lekce 
v knihovně apod. 

Jako každý rok musely děti v den pasování v knihovně opět splnit úkol a složit čtenářský slib. 
Letos poprvé svůj slib skládaly 
ve slavnostní atmosféře paní 
královně . Př i závěrečném 
pasování všechny děti dostaly 
rytířský glejt, poukázku s naším 
maskotem Bookym na roční 
registraci v  knihovně zdarma, 
buton na batoh a krásnou 
knížku. Pro každý ročník akce je 
napsána a ilustrována nová 
kniha, výhradně určena pro 
účastníky projektu, a nelze ji        
v běžné knihkupecké s í t i 
minimálně tři roky koupit. 
V  tomto roce je to kniha 

spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.  

Dětem se u nás moc líbilo, a proto věříme, že se brzy za námi vrátí a stanou se našimi novými 
pravidelnými čtenáři. 
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Zimní semestr VU3V 
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je jednou z  forem celoživotního vzdělávání 
organizované Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze a MKB je 
již od roku 2011 jedním z konzultačním středisek VU3V. V každém školním roce probíhají dva 
semestry, jarní a zimní. V úterý 27. září jsme tedy společně zahájili v oddělení studovny zimní 
semestr. Každý kurz obsahuje 6  videopřednášek, které jsou promítány dataprojektorem na 
plátno. Společná výuka probíhá 1x za 14 dní, a to v úterý od 10:00 hodin. Posluchač po 
splnění podmínek pro účast studia získá osobní přihlašovací údaje a výukové materiály jsou 
pak k dispozici po celé období konání kurzu.  

Kapacita kurzu v MKB je 24 posluchačů a i v letošním roce jsme mezi námi přivítali nové 
posluchače. Výukové téma tohoto semestru je Arménie blízká i vzdálená - tento přednáškový 
cyklus blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá 
etnika a národnostní menšiny. Už první přednáška nám potvrdila, že jsme s posluchači vybrali 
výborně zpracované a zajímavé téma. I pro tento semestr nadále platí, že docházka nebude 
kontrolována, takže není třeba vést prezenční listinu, posluchači mají možnost studovat také 
distanční formou studia. Jedinou studijní povinností bude plnění průběžných testů a  testu 
závěrečného. I  sami posluchači si budou tedy moci v  rámci svého konzultačního střediska 
zvolit, zda budou nebo nebudou na případná společná setkávání docházet. 
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Výsledky dotazníkového šetření 
Během letních prázdnin (od 11. července 2022 do 31. srpna 2022) probíhalo dotazníkové 
šetření. Cílem  bylo zjistit, jak si knihovna stojí ve své činnosti a jak nás  vnímají čtenáři             
a uživatelé knihovny a co je třeba zlepšit.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 
332 osob různého věku, pohlaví 
nebo vzdě lání . Dotazník by l 
přístupný všem prostřednictvím 
webového formuláře Google Forms   
a mohl se vyplňovat také písemně ve 
vybraných odděleních knihovny. Ve 
zveřejněné zprávě se dočtete celkové 
výsledky dotazníku a možnosti 
řešení podnětů a připomínek, na 
které jsme byli upozorněni.  

Vezměte, prosím, na vědomí, že ne 
vždy můžeme dospět k maximální 
s p o k o j e n o s t i s e s l u ž b a m i                  
a provozem naš í knihovny u 
každého návštěvníka. Děláme ale 
vše proto, aby byl každý čtenář a 
návštěvník spokojen. 

Všem respondentům děkujeme, že se šetření zúčastnili a doufáme, že se nám povede v co 
největší míře udělat knihovnu lepším místem pro všechny naše uživatele. Nezapomínejte, že se 
na nás můžete kdykoli obrátit se svými připomínkami a nápady. Každý návrh vítáme!  

V návaznosti na dotazníkové šetření byly již provedeny některé úpravy - byly upraveny některé 
informace na webových stránkách nebo posílena  propagace blogů a služeb na sociálních 
sítích. 

Více informací najdete na této stránce: https://www.knihovna-benesov.cz/sluzby/
dotaznikove-setreni 
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Nabídka programů 
pro školy 

Na webu knihovny najdete aktuální nabídku 
programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Žáci se během 
našich pořadů naučí orientovat v knihovně,  
v literatuře, naučí se 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. 

Toulky Osečany - Sedlčany 
V dnešních Toulkách se vyprávíme na 
Sedlčansko. Navštívíme Osečany se zajímavou 
budovou zámku a rozsáhlým hospodářským 
dvorem stojící na skalnatém ostrohu nad 
meandrem potoka Masník. Podél romantického 
kamenitého koryta potoka se pak vydáme 
procházkou až do Sedlčan. Dominantou a 
zároveň nejstarší památkou města je kostel sv. 
Martina. Za návštěvu stojí  i Městské muzeum 
na náměstí s regionální expozicí.  Další 
zajímavostí této trasy je nedaleký větrný mlýn 
Příčovy, od kterého je hezký výhled do okolní 
krajiny. Trasa je hezkou procházkou krajinou s mnoha historickými i technickými 
zajímavostmi. Je dlouhá 15,5 km a v místech podél potoka Mastníku je cesta hůře schůdná, 
není proto vhodná pro cyklisty nebo kočárky. 
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                                                                           EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

Evropský týden mobility je každoroční 
iniciativa Evropské komise pro udržitelnou 
městskou mobilitu od roku 2002. Vyzývá 
evropské obce a města, aby věnovaly týden 
udržitelné dopravě. Pravidelně se koná třetí 
týden v září a končí mezinárodním dnem bez 
aut. Evropský týden mobility 2022 zastřešuje 
téma "Lepší dostupnost", které poukazuje na 
navázání vzájemných kontaktů po několika 
měsících omezení a limitů. Výzva "Kombinuj 
a jeď" je slogan, kterým pořadatelé vyzývají 
k zapojení se do iniciativy, která upozorňuje 
na neudrž i telný nárůst individuální 
automobilové dopravy ve městech a inspiruje  
k možným řešením. 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 

Evropský den jazyků je den podpory 
jazykového vzdělávání v Evropě. Jeho 
organizaci má na starosti Evropské centrum 
pro moderní jazyky, které sídlí v Grazu 
(Štýrském Hradci). Hlavní cíle EDJ jsou zvýšit 
povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového 
vzdělávání, propagovat jazykové a kulturní 
bohatství Evropy a povzbudit celoživotní 
jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni. Na 
území Evropy se v současnosti vyskytuje 
zhruba 225 domorodých jazyků. Většina 
evropských jazyků je pak indoevropského 
původu. Podle statistik hovoří přibližně 150 
milionů Evropanů rusky, následuje němčina 
(asi 95 milionů), angličtina a francouzština  
(65 mil.). 
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SVĚTOVÝ DEN TURISTIKY 

Světový den cestovního ruchu, nazývaný také 
Světový den turistiky, vznikl jako připomínka  
k přijetí stanov Světové organizace cestovního 
ruchu v roce 1979. Důvodem vzniku stanov         
i tohoto dne není jen cestování jako takové, 
ale připomíná, že cestování není jen 
volnočasová aktivita, ale i významné odvětví 
ekonomické i společenské a kulturní. Také          
v našem okolí můžeme objevit mnoho 
turistických zajímavostí. Pro inspiraci navštivte 
náš knihovnický blog Toulky s knihovnou, kde 
najdete 30 výletních tras s přírodními                 
i historickými zajímavostmi, fotografiemi           
a mapkou výletu. 

SVĚTOVÝ DEN SRDCE 

Světový den srdce 29. září vyhlašuje každoročně Světová federace srdce. Tento den je 
zaměřený na prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění, ale také na nové možnosti 
léčby. Zdravé srdce je základem dobré 
tělesné kondice, a je proto rozhodně na 
místě věnovat mu patřičnou pozornost             
a péči. Základem by měla být eliminace 
kouření, fyzická aktivita, přiměřená tělesná 
hmotnost i krevní tlak a psychická pohoda.  
A k srdci přidáme ještě několik zajímavostí. 
Mužské srdce váží kolem 350 gr, ženské asi 
300 gr. Velké je asi jako zatnutá pěst. Pokud 
měříme tlukot srdce, ozve se ročně skoro        
38 milionkrát, ženské srdce bije rychleji. 
První úspěšnou operaci srdce provedli lékaři 
v roce 1896, transplantaci pak v roce 1967,  
u nás to bylo o rok později. 
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MEZINÁRODNÍ DEN PŘEKLADATELŮ 

Mezinárodní den překladatelů je mezinárodně 
uznávaný významný den slavený 30. září, ve 
svátek svatého Jeronýma, autora latinského 
překladu Bible zvaného Vulgata a patrona 
překladatelů a tlumočníků. Celý překlad mu 
trval 23 let. Datum je ustanoveno od roku 
2000. Tento den se organizují akce na 
podporu těchto profesí. Organizace česká 
Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá tzv. 
Jeronýmovy dny s odbornými přednáškami         
a semináři. Odhadem se na celém světě 
vyskytuje okolo 7 tisíc jazyků. 

FRANTIŠEK HRUBÍN 

17. září 1910 se v Praze narodil František Hrubín. Básník, prozaik, scenárista, dramatik               
a p ř e k l a d a t e l k n i h p ř e d e v š í m                    
z francouzštiny. Jeho básnická tvorba ho 
nejprve řadila do kategorie lyriků, 
tvůrců milostné poezie, později byl 
nazýván básníkem obav. Kromě tvorby 
pro dospělé čtenáře psal také verše           
a pohádky pro děti. Hrubín byl spojen       
s krajem Posázaví. V Lešanech prožil 
léta 1914-1922 a chodil zde do školy. 
Sem se vracel po celý život, posázavská 
krajina mu byla velkou inspirací, 
najdeme ji v několika dílech, Romance 
pro křídlovku, Zlatá reneta především 
pak v Lešanských jesličkách. Psal                
i filmové scénáře, nejznámnějšími filmy 
natočenými podle jeho scénářů jsou 
právě Romance pro křídlovku, Zlatá 
reneta nebo pohádka Pyšná princezna. 
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Týden knihoven 2022 
Srdečně v šechny zveme na 
každoroční akci Týden knihoven, 
která probíhá v knihovnách po celé 
Č e s k é r e p u b l i c e . C í l e m j e 
propagovat činnosti knihoven, 
u p o z o r n i t n a n o v é s l u žb y                
a zajímavé aktivity a také ukázat 
k n i h o v n u j a k o p ř í j e m n o u                  
a užitečnou alternativu trávení 
volného času. V neposlední řadě je 
cílem také podpora společenského 
významu knihoven a prestiž čtení. 

Letošní ročník se koná od 3. do        
8. října a jako obvykle pro vás 
máme připravený program pro 
všechny generace - přednášky pro 
dospělé, zahájení klubů pro děti        
a budeme také swapovat. 

Máme po vás připravený také 
pestrý doprovodný program. 
Věříme, že oceníte čtenářskou 
amnestii - pokud přijdete v prvním 
říjnovém týdnu do knihovny, 
budou vám prominuty poplatky za 
upomínky a nové registrace. Jestli 
máte naši knihovnu rádi, zapojte se do fotografické soutěže, kterou na začátku října 
vyhlásíme. Během celého týdnu máte jedinečnou možnost si zahrát unikátní rodinnou hru 
Povidláci, jejíž vznik byl inspirován místní pověstí. A aby toho nebylo málo, přivítáme vás           
v netradičních kostýmech.   
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