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

ČÍSLO	I.

Úvodník 
Vážení a milí čtenáři!  

Vítáme vás u prvního letošního vydání knihovnického newsletteru. Připravili jsme souhrn 
toho, jaký byl rok 2022 v knihovně a co se nám podařilo. Nechybí ani aktuální provozní 
informace, novinky v knihovně, významná a literární lednová výročí a také nová trasa Toulek                     
s knihovnou. Nezapomněli jsme ani na připravované únorové akce a přednášky. 

Připomínáme, že od ledna jsme prodloužili páteční otevírací dobu do 15 hod. (včetně téčka) 
a první sobotu v měsíci je otevřené také dětské oddělení. Již teď jsme zaznamenali kladné 
ohlasy na tyto “malé” změny, a to nás těší. 

Vaše Městská knihovna Benešov 

LEDEN	2023
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Jaký byl rok 2022 v Městské knihovně 
Benešov? 

Zjednodušeně můžeme říct, že loňský rok byl pouze s minimem covidových omezení                  
a restrikcí, a tak jsme se mohli naplno věnovat provozu knihovny. 

Hned v  lednu jsme spustili nové webové stránky, které jsou funkční, přehlednější a plné 
zajímavých a aktualizovaných informací. Čtenáři mají přístup do svého konta z  jakékoliv 
záložky. Jako bonus je součástí virtuální prohlídka knihovny, díky které může kdokoliv 

nahlédnout do našich prostor 
bez fyzické přítomnosti. 

Na jaře jsme otevřeli téčko – 
prostor pro teenagery a tvoření, 
který je určen předevš ím 
puberťákům. Ti zde mohou 
počkat na autobus, zahrát si 
deskovky nebo fo tbá lek , 
vyzkoušet si programování na 
3D tiskárně (kterou se nám 
podařilo získat darem), zahrát 
Xbox, virtuální realitu nebo si 
prostě jen povídat s kamarády.  

Loňský rok byl pro nás velmi 
úspěšný z  pohledu dotací. 

Realizovali jsme projekt Mediální vzdělávání v Městské knihovně Benešov určený pro základní 
školy, na který jsme dostali dotaci z nadace OSF. Z  rozpočtu Středočeského kraje z Fondu 
kultury a obnovy památek jsme získali hned dvě dotace na projekty S  knížkou do života 
určený pro nejmenší děti s cílem vytvořit vztah ke knihám a čtení už od útlého věku. V rámci 
druhého projektu Dětské oddělení – prostor pro malé i velké byly pořízeny nové stoly a židle, 
dále skříně, koberec a hi-fi sytém do dětského oddělení. Největší získaná dotace je od 
Ministerstva kultury, z  podprogramu Informační centra veřejných knihoven na projekt 
Modernizace knihovny technologií RFID a selfcheck stanicí, jehož cílem je zjednodušení            
a urychlení procesu výpůjček, podstatně větší zabezpečení knihovního fondu, snížení ztrát         
a odcizení jednotlivých položek. Díky tomuto projektu je zajištěna efektivní správa celého 
fondu a především došlo k  vytvoření nového místa a to bezkontaktního půjčovacího místa 
prostřednictvím selfcheck stanice. Zapomenout nesmíme ani na dotaci z Programového rámce 
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PRV SCLLD z  výzvy Místní akční skupiny Posázaví č. 6 na projekt Dovybavení Městské 
knihovny Benešov. Díky tomu jsme mohli dovybavit téčko moderními technologiemi a také 
interiérovým zařízením. 

Jelikož se funkce knihoven mění a stávají se také vzdělávacím centrem, rozšiřujeme i my 
nabídku vzdělávacích akcí. Stávající nabídku programů pro MŠ a ZŠ jsme rozšířili o přednášky 
pro SŠ.  

I nadále organizujeme Virtuální univerzitu třetího věku. Nově jsme těmto studentům nabídli 
kurz Moudrá sovička financovaný z nadace Vodafone, díky kterému se senioři naučili pracovat 
s  chytrými telefony. Díky 
velkému zájmu byl kurz 
opakován. V  loňském 
roce jsme rozšířili nabídku 
klubů pro děti. Kromě 
čtenářského, tvořivého        
a klubu deskovek jsme 
nově otevřeli šachový 
k l u b , k l u b 3 D t i s k u              
a r o b o t i k y a M íČ e k 
(Milujeme Čtení Knížek).  

Knihovny současné doby 
s e s t á v a j í t a k é 
k o m u n i t n í m i c e n t r y, 
v  r á m c i k t e r ý c h s e 
organizují mimo jiné akce 
pro veřejnost. Loni jsme se 
zapojili do environmentální kampaně a historicky poprvé se knihovna účastnila Benešovského 
jarmarku. Velmi úspěšnou akcí byla Noc literatury, kde jsme si poslechli vybrané ukázky 
v podání Zuzany Vejvodové nebo Honzy Musila. Povedené byly akce o Ludmile Vaňkové nebo 
historicky zaměřené přednášky v podání Tomáše Zouzala (Co to byl dvůr SS-hof), Daniela 
Štěpánka (Vzpomínky na tábor) nebo Petra Šraiera (Žili tady s námi). Nesmíme zapomenout 
zmínit také Týden knihoven nebo Den pro dětskou knihu.  

Pro čtenáře jsme zavedli možnost předregistrace prostřednictvím webových stránek, díky které 
si mohou knížky objednat a rezervovat okamžitě po jejím odeslání. Uživatelé téčka si mohou 
nechat za mírný poplatek vytisknout svůj návrh na 3D tiskárně.  

Díky naší práci jsme byli nominováni do soutěže Městská knihovna roku. Na stupních vítězů 
jsme nestáli, ale dostali jsme se mezi 8 nejlepších knihoven v  rámci celé republiky. I tak 
považujeme toto umístění za projev toho, že knihovna se ubírá tím správným směrem. 
Zároveň je to pro nás motivace být ještě lepší. 

Strana	 																																																																																																																																																																									4



Newsle&er	MKB	 Leden	2023

Regionální centrum Městské knihovny 
Benešov v roce 2022 

Protipandemická opatření již pomalu ustoupila, a tak se i regionální centrum vrátilo do 
běžného provozu. Navštívili jsme 81 ze 111 obsluhovaných knihoven, rozvezli 206 souborů            
a v nich celkem 12.348 knih. Během cest po knihovnách jsme za celý rok ujeli 4.526 km. 
Zpracovali jsme celkem 1.507 nových knih do výměnných fondů, které jsou postupně 
rozváženy do knihoven. 

Oproti loňskému roku se pro knihovnice a knihovníky v  naší knihovně podařilo uspořádat         
3 porady a 1 kurz zaměřený na asertivitu pro práci knihovníka. Zároveň také funguje on-line 

vzdělávání, které zajišťuje Středočeská 
vědecká knihovna v Kladně. Zájemci si 
m o h l i p o s l e c h n o u t n a p ř í k l a d 
p ředná šku Sever ská l i t e ra tura 
v  českých překladech, Sci-fi a fantasy 
l i t e ra tu ra , Současná amer i cká 
literatura, Základy práce s digitálními 
knihovnami nebo přednášku o projektu 
Bookstart - S knížkou do života. 

Začátek roku byl pro regionální 
cen t rum j iž t rad ičně obdob ím 
zpracování statistických výkazů od 
obsluhovaných knihoven. Poté jsme se 
pustili do plánování cest do „našich“ 
knihoven, rozváželi výměnné soubory, 
pomohli s  několika aktualizacemi 
v  knihovnách a pomáhali knihovnám 

s  regionálním knihovním systémem Tritius REKS. Také jsme předali ocenění Středočeský 
Kramerius pro neprofesionální knihovnice ze Stříbrné Skalice, zúčastnili se workshopu pro 
metodiky v Brně a předávání Knihovny roku v pražském Klementinu. 

Nedílnou součástí naší činnosti je také správa výměnného fondu, který rozvážíme knihovnám. 
Během loňského roku jsme dokončili aktualizaci novější části fondu a pustili se do aktualizace 
starší části. Celkem se za loňský rok vyřadilo a nabídlo ostatním knihovnám či k  prodeji 
čtenářům více než 17 tisíc knih. 

V novém roce 2023 věříme, že se nám již podaří uskutečnit všechny plány a že nenastanou 
žádná omezení. Na leden naplánovanou revizi výměnného fondu jsme již zvládli, teď nás 
čekají samozřejmě statistické výkazy, opět začneme rozvážet výměnné soubory a plánovat 
vzdělávací akce pro naše obsluhované knihovny. 
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Virtuální realita 
Nově   mohou návštěvníci téčka každé pondělí 
vyzkoušet virtuální realitu. Virtuální realita 
přináší na počítače, herní konzole či mobilní 
telefony unikátní 3D simulaci prostředí.  
V knihovně máme pro VR pohodlné a skladné 
b r ý l e s  v y s o k ým r o z l i š e n í m a  p á r 
anatomických ovladačů. Podmínkou je platná 
registrace v naší knihovně. Doporučený věk 
výrobcem je minimálně 13 let. Ve světě her je 
virtuální realita zárukou zážitků z fiktivních 
světů, závodišť i bitevních polí. 

Originální desková hra Povidláci 
Milujete hraní deskových her a myslíte si, že už není hra, kterou byste neznali? Možná přeci 
jen takovou máme u nás v knihovně. Unikátní hra Povidláci, kterou nemají nikde jinde na 
světě, vznikla v  rámci velkých oslav 800. výročí Benešova plánovaných na rok 2020. Ty se 
nakonec bohužel kvůli koronavirovým opatřením nekonaly v  plánovaném rozsahu, ale hru 
máme stále k dispozici a vy si ji můžete k nám přijít zahrát. 

Proč se hra jmenuje Povidláci a co má   vlastně společné právě s  Benešovem? Většina 
benešovských určitě zná   „Pochod za povidlovým koláčem“, málokdo už ale bude znát Pověst 
o povidlácích. Třeba jí ale znají děti, které k nám chodí pravidelně do knihovny se školou na 
besedy a my si o pověstech, které se týkají Benešovska, vyprávíme. Právě na základě pověsti     
o třech benešovských sousedech neboli o povidlácích tato hra vznikla. Hru vyrobil pan Jiří 
Šebesta, jehož životní náplní je vyrábět originální hry, plné fantazie a nezapomenutelných 
zážitků. Na rozdíl od běžných her používá přírodní materiály, jako je dřevo, kov, kamení, 

kožešina, nebo třeba i jelení parohy. 
Všechny tyto vlastnosti najdete i u hry 
Povidláci, která je určena pro čtyři hráče 
a má perfektně zpracovaná pravidla           
a krásné herní komponenty.  

Tak neváhejte, přijďte do dětského 
oddělení s  celou rodinou. Kdykoliv 
během otevírací doby vám hru zapůjčíme 
a díky tomu můžete zažít nevšední 
zážitek, strávíte příjemný čas s  dětmi 
v  knihovně a zároveň se zábavně 
naučíte něco nového.  
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Novinky v oddělení pro dětské čtenáře 
S novým rokem dochází ke dvěma změnám v dětském oddělení. Každý čtenář ve věku 6+ 
musí mít svou průkazku - věřte, že to přináší spoustu výhod. Nově také čtenáři ve věku 13+ 
mohou navštívit oddělení pro dospělé a studovnu (po předchozím souhlasu rodičů). 

E-knihy 
Pokud si u nás půjčujete e-knihy, nezapomeňte 
na aktualizaci aplikace.  

Mobilní aplikace Palmknihy slouží ke snadnému 
č t e n í e - k n i h a p o s l e c h u a u d i o k n i h                          
z knihkupectví Palmknihy a e-výpů jček 
z  knihoven. Umožnuje ale také čtení vlastních 
e-knih.   

Po přihlášení k vašemu účtu Palmknihy se celá 
vaše knihovnička automaticky do aplikace načte. 
Ušetříte si tedy spoustu přesouvání souborů.  
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Fotosoutěž 
Na podzim loňského roku, během akce Týden knihoven, jsme vyhlásili fotosoutěž Jak vidím 
svoji knihovnu. Až do prosince jste mohli zasílat svoje postřehy prostřednictvím fotografií. Ze 
zajímavých příspěvků do soutěže jsme vybrali fotky od paní Lenky Prudké, které jsme moc rádi 
předali malý dárek. Ještě jednou děkujeme za příjemné a pozitivní fotografie a věříme, že 
návštěva knihovny bude nejen pro paní Prudkou a její rodinu příjemný zážitek. 

Čtenářský průkaz  
v mobilu 

V současné době používají někteří z vás své 
čtenářské průkazy ofocené v mobilu. Ty se někdy 
nepodaří správně načítat, proto doporučujeme pro 
její stažení do   telefonu využít aplikaci STOCARD. 
V této aplikaci můžete mít i další věrnostní karty 
nebo průkazky. Stažení je jednoduché a krátké. 
Rádi vám s nastavením aplikace a naskenováním 
čtenářského průkazu pomůžeme.  
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Týdeník Jiskra 
Ve studovně knihovny najdete archiv vydání 
týdeníku Jiskra. Ten vznikl 1. 4. 1960               
v souvislosti se správní reformou, kdy byly 
zrušeny bývalé okresy a nahrazeny okresy 
většími. Sloučily se tedy okresy Benešov, 
Vlašim a Votice, z nichž každý vydával své 
vlastní noviny. Předchůdcem byly Vesnické 
noviny. V letech 1997 – 2010 vydával Jiskru 
Mgr. Jiří Horák z Prahy. Od roku 2010 – 
2016 týdeník vydávala společnost Jiskra 
Benešov, s.r.o. V knihovně máme kompletní 
svázané ročníky od roku 1968 do roku 2016, 
kromě vydání z let 1969 – 1971. 

Nejpůjčovanější knihy a hry roku 2022 
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Nové časopisy v MKB 
Pro letošní rok jsme pro dětské i dospělé čtenáře rozšířili nabídku časopisů. Podle pečlivého 
porovnání statistik půjčování periodik jsme časopisy, které se již přestaly půjčovat, obměnili 
novými tituly. Například měsíčník CZ test je zaměřený na podporu českých výrobků                     
s podrobnými testy potravin. Zdravému životnímu stylu a praktickému používání bylinek se 
věnuje Bylinky Revue. Nejen pro turisty a cestovatele jsou určené časopisy Kam po Česku a Na 
Cestu. Investigativní články nabízí měsíčník Reportér. Zajímavé články z oborů dějin umění         
a archeologie památek najdete v časopise Památky středních Čech. Inspiraci a nápady pak           
v časopisech Proměny bydlení, Krásný domov nebo Tvoříme s dětmi. Aktuální čísla najdete ve 
studovně v 1. patře knihovny, kde si časopisy můžete prohlédnout a přečíst. V dětském 
oddělení si můžete nově vypůjčit například časopisy Amos, Hvězdička a Království zvířat. 
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Čtenářská výzva 
Pokud nevíte, kterou knihu vybrat ke čtení, může vám být inspirací čtenářská výzva od 
Databáze knih. S konkrétními tituly vám rádi poradíme. 
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Noc s Andersenem 2023 
V roce 2023 po dlouhé pauze se naše knihovna opět přidává          
k ostatním přespávacím místům po celé republice. Letošní ročník 
se koná 31. března a již začátkem února se můžete ke spaní            
v knihovně začít hlásit. Přihlášky a další informace najdete na 
našem webu nebo budou k dispozici v dětském oddělení. V tomto 
roce pro vás připravujeme Noc s Andersenem aneb Noc draků, 
spaní proto bude rozhodně zábavné a dobrodružné, takže se 
určitě máte na co těšit.  

Nezapomeňte, prosím, že kapacita je omezená, proto s námi může nocovat pouze 15 dětí.  

Těšíme se, že to konečně vyjde. 

Toulky s knihovnou 
Nová výletní trasa nás dovede blíže k Praze. Z Nové Hospody se vydáme do Kostelce u Křížků, 
který leží v údolí na úpatí Požárského lesního hřebenu v Přírodním parku Hornopožárecký les 
a Přírodní rezervace 
G r y b l a . P a t ř í d o 
mikroregionu Ladův 
kraj a leží na naučné 
stezce Krajinou barona 
R i n g h o f f e r a . 
Nejvýznamnější místní 
památkou je kostel         
sv. Martina. Základní 
k á m e n r o m á n s k é 
rotundy v jeho místech 
položil podle pověsti již 
v roce 992 biskup sv. 
V o j t ě c h . D a l š í 
významnou památkou 
je židovský hřbitov, 
založený v roce 1702 se 
s o u b o r e m 2 5 6 
dochovaných náhrobků. 
Dále pů jdeme podél 
obory Březka a přírodní památky Skalsko až k Nové halířské štole směrem k Jílovému u Prahy. 
Výletní trasa měří 9,5 kilometru a je hezkou procházkou s přírodními a historickými 
zajímavostmi. 

Strana	 																																																																																																																																																																									12

https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/blog-toulky/blog-toulky/toulky-s-knihovnou/toulky/nova-hospoda-kostelec-u-krizku-skalsko


Newsle&er	MKB	 Leden	2023

Jaroslav Hašek 

V lednu si připomínáme sto let od úmrtí spisovatele, 
publicisty a novináře Jaroslava Haška. Zemřel 3. ledna 
1923 v Lipnici nad Sázavou ve věku 39 let a prožil velmi 
bouřlivý a bohémský život. Byl také legionářem                    
a vojákem v 1. světové válce. Nejsilnějšími stránkami 
Haškovy tvorby byly od počátku humor a ironie. Dílo, 
které Haška proslavilo po celém světě, jsou nedokončené 
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, které 
sešitově vycházely od roku 1921. Asi nejznámějším 
ztvárněním Josefa Švejka jsou ilustrace Josefa Lady a film 
režiséra Karla Steklého z roku 1956. 

Karel Čapek 

Před 132 lety, 9. ledna 1890, se narodil v Malých 
Svatoňovicích Karel Čapek. Je považován za jednoho          
z nejvýznamnějších českých spisovatelů, dramatiků            
a fejetonistů. Pracoval v redakci Lidových novin                  
a zároveň byl dramaturgem a režisérem Vinohradského 
divadla. Byl prvním předsedou československého 
Penklubu. A také nadšený zahrádkář, fotograf a sběratel. 
V jeho tvorbě najdeme ideje humanismu, tolerance             
a mnohotvárnosti lidské osobnosti a také literární 
fantastiku a utopii. 

Mezinárodní den vzdělávání 

Tento den věnovaný vzdělávání je každoročně 
připomínán 24. ledna s důrazem na důležitost vzdělávání 
a také to, že právo na vzdělávání nebývá v některých 
částech světa samozřejmostí. Podle UNICEF na světě stále 
ještě nemůže chodit do školy 59 milionů dětí. Více než 
polovina dětí, které nenavštěvují školu, žije v subsaharské 
Africe. Organizace dále odhaduje, že polovina dětí 
nenavštěvujících základní školu žije v zemích zasažených 
konfliktem. Díky neziskovým organizacím můžete 
podpořit vzdělávání dětí z nejchudších zemí světa, ale         
i žáky a studenty v Česku. 
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Světový den Braillova písma 

Louis Braille se narodil 4. ledna 1809. Jako student 
navštěvoval Národní institut pro nevidomé v Paříži.         
V té době byly knihy vytvářeny pomocí zvýšeného 
tisku, který byl těžko vyrobitelný a čitelný. Braille 
experimentoval se způsoby, jak vytvořit abecedu, která 
by byla snadno čitelná pomocí konečků prstů. Systém 
písma, který vynalezl ve svých patnácti letech, se 
vyvinul z kódu tajné vojenské abecedy určené ke čtení 
zpráv za tmy. Braillovo písmo není jazyk, ale kód, 
pomocí kterého lze psát a číst všechny jazyky. Pomocí 
slepeckého písma mohou nevidomí lidé číst a studovat 
psané slovo.  

Mezinárodní den objímání 

Mezinárodní den objímání je tradicí, za kterou stojí 
Američan Kevin Zaborney z Cara v Michiganu. Svátek 
vznikl 29. března 1986, ale datum oslavy svátku bylo 
určeno později. Zaborney byl toho názoru, že 
Američané jsou příliš zdrženliví a rozpačití, pokud jde 
o veřejné projevy lásky. Rozhodl se to změnit a Den 
objímání se postupem času rozšířil po celém světě. 
Tento den nám má připomenout, jak důležité je se            
s druhými objímat. Zdánlivě obyčejné objetí má totiž 
neobyčejnou sílu. Dlouhé a pevné sevření v náruči 
vyvolává příjemné pocity, uzdravuje a prohlubuje vztah 
s druhým člověkem. 

Audioknihy v knihovně 

Nemůžete ze zdravotních důvodů číst? Máte rádi mluvené slovo? Rádi při jízdě autem nebo 
při práci něco posloucháte? Je kniha, kterou si chcete 
přečíst, vypůjčená? Vyberte si audioknihu v oddělení 
pro dospělé i dětské čtenáře. Nabízíme česká                   
i zahraniční díla, nechybí klasika, povinná četba a také 
knižní novinky napříč všemi literárními žánry 
namluvená populárními osobnostmi. Průběžně 
dokupujeme další tituly, na své si přijdou jak děti, tak 
dospělí čtenáři. Audioknihy půjčujeme zdarma na 
jeden měsíc a oproti knihám a časopisům výpůjčku 
nelze prodloužit. 
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Čtenářský klub pro dospělé 

Lednové tvoření 
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Život na houpačce 
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