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ÚVODNÍK
Vážení a milí čtenáři!
Ještě než se přeneseme do léta, doby dovolených a prázdnin, připomeneme vám v novém
vydání Newsletteru dění v knihovně během tohoto měsíce - proběhl dvoudenní letní swap
a také bazar vyřazených knih, CD a DVD. Velký ohlas měla přednáška Jak sestavit rodokmen
a slavnostní promoce pro posluchače Univerzity třetího věku. Nechybí ani provozní
informace, pravidelné rubriky Toulky s tipy na výlety, Podcasty nebo významná a literární
výročí. Přijďte si do knihovny půjčit nejenom knihy na léto, ale vybírat můžete z široké
nabídky deskových her, map a průvodců nebo třeba zajímavých audioknih vašich oblíbených
autorů.
Přejeme vám krásné prožití léta!
Vaše Městská knihovna Benešov
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Červen v knihovně
Školní rok končí, prázdniny jsou před námi a
většinu z nás čeká období dovolených a výletů. Kdy
jindy než na dovolené sáhnout po nějaké pěkné
knize - ať už v tištěné podobě, elektronické nebo
audioknize. Kromě knih si na dovolenou v naší
knihovně můžete půjčit také mapy, průvodce nebo
deskové hry, takže o zábavu bude určitě postaráno.
Pro čtenáře e-knih máme důležitou zprávu aplikace eReading k 28.6.2022 skončila. Od tohoto
data budou mít eVýpůjčky novou, jednodušší
aplikaci Palmknihy. Podrobnější informace najdete
na našich webových stránkách, v záložce Služby.

Redakční rada a korekce:
zaměstnanci MKB
Editace, design, zodpovědná osoba:
David Veselý
Vychází vždy v posledním týdnu
v daném měsíci.
Archiv předchozích čísel ZDE.
Vytvořeno v programu Pages (Apple Inc.)

——————————————————
Sledujte nás na sociálních sítích:

Pro jistotu upozorňujeme, že od pátku 1.7. platí
upravená letní provozní doba - tu najdete na
následující stránce.
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INFORM ACE Z KN IHOVNY
Provozní doba knihovny v létě
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Dotazníkové šetření
Od 11. července naše knihovna spouští dotazníkové šetření. Formulář bude možné vyplnit až
do 31. srpna a bude se bude skládat z několika okruhů:
A) statistické údaje o respondentovi
B) vybavenost knihovny
C) informovanost a propagace MKB
Pro více informací sledujte naše webové stránky a sociální sítě. Budeme rádi, když se šetření
zúčastníte a pomůžete nám ke zkvalitnění služeb knihovny.

Půjčování DVD a CD
V oddělení studovny v 1. patře knihovny jsme pro čtenáře vytvořili příjemný prostor pro
vybírání a půjčování DVD a CD, která jste si dříve mohli zapůjčit v audiovizuálním oddělení.
Výpůjční doba těchto dokumentů je jeden měsíc, bez omezení počtu výpůjček a zdarma bez
poplatku.
Půjčené dokumenty se vrací vždy do oddělení studovny, která je otevřena, kromě soboty, stejně
jako oddělení pro dospělé čtenáře. Upozorňujeme, že DVD a CD nelze vracet do biblioboxu.
Pro lepší vybírání
jsme DVD rozčlenili
na
česká
a zahraniční, ty jsou
pak dále rozdělené
na kategorie
r o d i n n é f i l m y,
komedie, klasické
filmy, akční, fantasy
a hudební filmy
a záznamy koncertů.
Celkem máme ve
výběru více než 350
DVD a několik
speciálních kolekcí slavných filmů. Dále ve studovně nabízíme průřez hudebními žánry na více
než 2 500 CD nosičích. Ty jsou rozdělené na zahraniční interprety a skupiny, dále na české
a slovenské CD. Vybírat můžete z rozsáhlého fondu klasické hudby a dalších žánrů. Pohádkové
a dětské příběhy na DVD a CD najdete v oddělení pro děti v přízemí knihovny.
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Vzdělávání pro seniory v knihovně
Stejně jako v předchozích letech proběhl v knihovně letní semestr Virtuální univerzity třetího
věku. Po dvou letech pandemických omezeních jsme měli možnost všech šest přednášek tohoto
semestru uspořádat ve studovně knihovny, což většina posluchačů uvítala. Někteří využívali
i nadále možnost absenčního studia z pohodlí domova. Toto studium je jednou z forem
celoživotního vzdělávání organizované Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity v Praze. Nejedná se však pouze o získání nových vědomostí, ale stejně důležitá je
i možnost společného setkávání. Po úspěšném absolvování tohoto semestru jsme ve spolupráci
s Městem Benešov uspořádali 6. června v obřadní síni MěÚ promoci pro absolventy Univerzity
třetího věku. Posluchači, kteří splnili studijní požadavky a vystudovali celkem šest semestrů,
získali Osvědčení o absolutoriu. Slavnostní promoce byla velmi milým setkáním a hezkým
ukončením tohoto studijního období. Příjemnou atmosféru doplnil hudební doprovod na
klávesy a violoncello v podání Základní umělecké školy Josefa Suka Benešov.

Další formou vzdělávání pro seniory v knihovně byl projekt Digitální odysea, který má za cíl
formou seminářů a kurzů naučit správně a bezpečně ovládat chytré telefony a tablety. Tento
projekt vzdělávání v digitální oblasti vznikl díky Nadaci Vodafone a Moudré Sovičky z.s. První
z těchto seminářů Jak na chytrý telefon jsme uspořádali právě pro posluchače Univerzity
třetího věku. Během půldenního semináře lektor velmi srozumitelně a názorně vysvětloval, jak
využívat všechny funkce a navazující aplikace. I na podzim bychom chtěli v této spolupráci
pokračovat a nabídnout podobné semináře i široké veřejnosti. A už nyní připravujeme zahájení
zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku - tentokrát posluchače čeká zeměpisné
téma, historické a přírodní památky Arménie.
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Veletrh Svět knihy očima knihovnic
Letošní ročník veletrhu
Svět knihy pořadatelé
pojali odlišně. Spoustu
stánků bylo venku,
některé akce ve
venkovních stanech.
Vzhledem k hezkému
počasí bylo procházení
venkovních stánků
příjemné, zato účast
na přednáškách ve
stanu, kde bylo dusno,
byla
poněkud
n á r o č n á . N á s
knihovnice velice
potěšila vysoká účast
lidí na veletrhu, zvláště pak mladých lidí, kteří
o knihy a čtení jevili evidentní zájem. Na
veletrhu bylo opravdu z čeho vybírat… spousty
nádherných knih, audioknih, stolních her,
časopisů. Přednášky byly na různá témata,
takže si mohl vybrat každý. Knihovnice nejvíce
zajímalo povídání spisovatele Aleše Palána,
v oddělení scifi/fantasy pak Fantastické seriály
a Děsivá a opuštěná místa v ČR.
Z veletrhu jsme si přivezly nejen dobrý pocit
z toho, že knihy stále „frčí“, ale i kontakty na
spisovatele, nakladatelství a spoustu inspirace.
A samozřejmě si každá z nás domů odvážela
minimálně jednu knihu pro sebe.
Pokud jste na veletrhu ještě nikdy nebyli, určitě
si nenechte tento zážitek v příštím ročníku ujít.
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Školení - asertivita
V červnu proběhl v naší knihovně
pod záštitou Středočeské vědecké
knihovny v Kladně seminář
Prevence a řešení náročných
komunikačních situací a asertivita
v práci knihovníka s lektorkou
I n g . Pe t r o u Pa l a s o v o u .
Zajímavého a poučného semináře
se zúčastnily jak knihovnice, tak
zástupkyně spřátelených
organizací MUD a KIC. Paní
lektorka sklidila zasloužený
potlesk za výbornou prezentaci
v dnešní době velmi aktuálního
tématu.

Léto s naší knihovnou

Zastavte se u nás, než vyrazíte na dovolenou a půjčte si něco ke čtení, k poslechu nebo na
hraní - výběr je opravdu veliký.
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SWAP - Výměna věcí
Bylo, nebylo. Nedávno tomu.
Tak by mohlo začít vyprávění
o swapu, který máme zdárně
za sebou. 17. a 18. června
2022 se v prostorách naší
knihovny uskutečnila další
z lokálních výměn oděvů, bot,
věcí do domácnosti a hraček.
Myšlenka ekologičtějšího
využití nepotřebných věcí
z domácností a šatníků
pochází ze zahraničí, ale je
vidět, že ani nám není šetrnější
nakládání s věcmi cizí.
Jsme moc rádi, že se výměn
účastníte ve stále větším počtu. Zároveň bychom vám chtěli poděkovat za vzornou disciplínu,
se kterou jste se tentokrát zhostili zadání: „Přineste jen letní věci“. Hodně to zrychlilo vybírání,
a i třídění věcí bylo snazší. Hezké oblečení,
hračky a drobnosti do kuchyně nosíte
k výměnám pravidelně. Ale tentokrát se
objevily i kuriozity v podobě tří podkov pro
štěstí, kolekce nádherně zdobených váz,
kabelek pro malé parádnice, oblečku na
jezevčíka nebo živých pokojových rostlin. Je
dobře, že jste při vyklízení zbytečností popustili
uzdu fantazii, protože si všechno našlo nové
majitele s obdivuhodnou rychlostí.
Tahle akce je prostě jedním slovem skvělá.
Přináší radost nejenom lidem, kteří už věci
nepotřebují, ale je jim líto funkční nebo hezký
kousek vyhodit. Ale samozřejmě také těm, co si
u nás najdou nějakou svou „srdcovku“. Přáli
bychom vám vidět radost nad dobrým úlovkem.
Mladší účastníci ji neváhají dát najevo
radostným poskakováním z nožičky na
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nožičku. Poskakovali by leckdy i ti starší, ale přirozený ostych jim brání projevit se naplno. Vy
máte radost, my máme radost, a to se v dnešní nejisté době cení dvojnásob.
Ptali jste se, jak naložíme s věcmi, o které nikdo neprojeví zájem. Diakonie Broumov nás
požádala o pomoc kvůli nedostatku oděvů. Takže část nerozebraného oblečení a bot si
odvezou oni. Věci, které jste přinesli až ke konci akce, kdy zbylo málo času na jejich
objevování, jsme pro vás uložili na příště.
Další swap plánujeme na podzim a už teď se na setkání s vámi moc těšíme.

Semínkovna
Letošní jarní zahradnická
sezóna se v knihovnické
Semínkovně vydařila.
Myšlenka svobodného
sdílení a výměna semínek
z vlastního pěstování
a zahradničení si získává
stále více příznivců.
Semínkovna má své stálé
místo ve studovně
a čítárně v 1. patře
k n i h o v n y. N a b í d k a
semínek květin a zeleniny
byla opravdu bohatá,
a proto jsme její prostor
rozšířili pro pohodlnější
vybírání semínek.
Nabízeli jsme semínka
40 druhů rostlin, největší zájem byl o dýně, cukety, ačokču a zelené fazolky. Z květin si
prvenství udržel stejně jako vloni měsíček zahradní, následovaly cínie, echinacea
a lichořeřišnice.
A tak jako se v knihovně knihy půjčují a vracejí, tak i při sklízení semínek myslíme na výměnu
a sdílení. Připojte se k této iniciativě i vy a sázejte, sklízejte a sdílejte, abychom mohli nabídku
rostlin dále rozšiřovat a obměňovat. Pokud se vám naše knihovnická Semínkovna líbí
a rostlinky od nás pěstujete, budeme rádi za vaše postřehy a nápady nebo poslání fotek
vypěstovaných rostlin.
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TOU LKY S KN IHOVN OU
Dnes jsme vybrali zajímavé výletní trasy a tipy na výlety, které by mohly být inspirací pro letní
putování naším krajem. Od roku 2020, kdy vznikl náš "toulavý" blog, jsme zveřejnili už
29 výletních tras.
Všechny trasy najdete na webových stránkách knihovny v rubrice Kultura. S novou grafickou
podobou webu knihovny v lednu letošního roku získaly i Toulky přehlednější podobu. V této
nové podobě najdete 5 tras a dalších 24 výletů je v původní verzi blogu, také v rubrice Kultura
– Toulky. Každou trasu vždy projdeme, takže zjistíme, jak dobře udržované jsou turistické
značky, kde je trasa méně vhodná třeba pro cyklisty nebo rodinu s kočárkem nebo co s cestami
udělala kůrovcová kalamita. Kraj Posázaví, Podblanicko, Benešovsko a Vlašimsko je ideálním
místem pro výlety.

Do blízkého okolí Benešova vás zavede trasa z Poříčí nad Sázavou a malebným údolím
Konopišťského potoka. Nejbližší okolí si připomeneme historickými zajímavostmi míst Chvojen
a Kožlí.
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Další trasa nás povede z Lštění přes Dubsko až k hradu Stará Dubá. Cesta z Mrače do Soběhrd,
Petroupimi a Benešova nás překvapí až horskými zákoutími nedaleko Mezihoří s krásnými
výhledy do krajiny. Z Mnichovic projdeme krajinou Josefa Lady do Hrusic a Senohrab. Také do
okolí Postupic a Jemniště nás zavedou dvě výletní trasy. Jedna z nejhezčích našich řek, Sázava
a její malebná údolí, nám nabízí mnoho výletů. Z Českého Šternberka se projdeme k soutoku
Sázavy s Blanicí až do Soběšína nebo můžeme jít ze Zruče nad Sázavou až do Kácova.
Krajinou podél řeky dojdeme z Ledečka do města Sázava se starobylým klášterem. Hezké
výhledy na řeku nám nabídne trasa ze Sázavy do Stříbrné Skalice. Krhanice, Lešany
a Kamenný přívoz nám připomenou spisovatele Františka Hrubína a Jana Morávka, pro které
byla posázavská krajina celoživotní inspirací. Z Týnce nad Sázavou se projdeme kamenným
mořem ve Vlčí rokli až do Prosečnice nebo se můžete podívat do okolí Jílového s bohatou
historií těžby zlata. Další trasa vede přes obec Hradištko a zaniklou osadou Sekanka nad
soutokem Sázavy a Vltavy s výhledy na obě řeky.
Do krajiny Podblanicka nás zavede procházka z Kondrace na Blaníky. Z Domašína se můžeme
vydat na jedno z nejvýznamnějších poutních míst Podblanicka Hrádek a Měsíčním údolím
dojdeme do Vlašimi. Zajímavá přírodní lokalita je Jinošovské údolí a Loreta v Bolini.
Romantickou krajinou pod Blaníky nás povede trasa z Načeradce do Pravonína.
Za hranicemi benešovského okresu stojí
za projití trasa z Mladé Vožice přes
zříceninu hradu Šelmberk do Kamberka.
Jednou z nejčtenějších tras je procházka
v okolí Sedlčan na romantický Červený
Hrádek až do Kosovy Hory.
Doufáme, že se nám tímto blogem daří
připomenout a znovu objevit zajímavá
místa našeho kraje, které jsou mnohdy
poněkud opomíjená. Na cestách ale
potkáváme i místa, která se už zachránit
nepodařilo nebo necitlivá rekonstrukce
smazala původní stopy.
Znáte další zajímavost k navštíveným
místům? Máte nápad na novou trasu pro
Toulky nebo jste po cestě zaznamenali
změnu od doby zveřejnění Toulek?
Neváhejte
a
napište
na
studovna@knihovna-benesov.cz.
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VÝZ NAM NÉ A SLAVNÉ DNY
DEN NEJLEPŠÍCH PŘÁTEL
V roce 1935 se americký kongres
rozhodl věnovat právě 8. červen jako
oslava a připomenutí přátelství. Je to
veselý a zábavný den, přátele lze
oslavovat kterýkoli den v roce, ale proč
si nezvolit právě jeden sváteční?
Důležitá je vzájemná upřímnost, důvěra
a schopnost empatie. Někdo má to
štěstí, že má dobré kamarády
v podstatě od školky či základky
a přátelství vydrží celý život.
"Jediný způsob, jak mít přítele, je být
přítelem." Jan Werich

SVĚTOVÝ DEN HUDBY
Svátek hudby a muzikantů byl
vyhlášen ministrem kultury
Francouzské republiky v roce 1982.
Motivem bylo přimět lidi, aby sami
hudbu provozovali – prvotním
popudem měla být nespokojenost
s tím, že mladá generace podle
Langa málo hraje na hudební
nástroje. Svátek hudby byl pojat jako
hudební happening, jehož hlavní
scénou jsou městské ulice, náměstí,
parky, zahrady a další veřejnosti
volně přístupné prostory.
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AUTISTICKÝ DEN HRDOSTI
Od roku 2005 je 18. červen dnem
Autistické hrdosti. Poruchu autistického
spektra (PAS) má 75 milionů lidí, to je
jedno procento světové populace.
Největším problémem lidí s autismem
jsou osamělost, izolace a nedostatek
sociálních kontaktů. Často tito lidé
končí ve velkých zařízeních. Lidé
s autismem jsou součástí naší
společnosti a i oni si zaslouží podmínky
pro důstojný život.

DEN DÁRCŮ KRVE
Cílem tohoto dne je poděkovat dárcům
krve a uvědomit si potřebu bezpečné
krve a transfúzních přípravků i zásadní
význam
dobrovolného
bezpříspěvkového dárcovství krve pro
zdraví lidí na celém světě. Má být také
pobídkou všem, aby usilovali
o dárcovství krve bez finanční motivace
a aby morálně oceňovali
bezpříspěvkové dárce krve.
Letošní motto zní: Darování krve je
p r o j e v e m s o l i d a r i t y, p ř i p o j s e
a zachraňuj životy.
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VLADISLAV VANČURA
V červnu si připomínáme
spisovatele Vladislava Vančuru.
Narodil 23. 6. 1891 a 1. 6. 1942
byl za odbojovou činnost popraven
n a c i s t y. J e k l a s i k e m č e s k é
literatury, psal divadelní hry
a scénáře a byl také režisérem.
Češtinu používal originálním
způsobem, na vlně poetismu se
nese jeho román Rozmarné léto.
K nejznámnějším dílům patří
i prozaická balada Markéta
Lazarová nebo dětská kniha
Kubula a Kuba Kubikula. Část
dětství prožil v Benešově, kde se na místním gymnáziu se seznámil s Karlem Novým. Právě
pobyt v Benešově se odráží v románech Pekař Jan Marhoul a Tři řeky, kde se Benešov nazývá
Skalička a najdeme v něm řadu místních detailů.

VLADIMÍR JANOVIC
Básník, esejista a překladatel se
narodil 8. 6. 1935 v Praze. Mládí
prožil v Benešově. Po maturitě
na gymnáziu vystudoval
matematiku na Přírodovědecké
fakulty v Brně. Většinu života
pracoval v literárních časopisech
a nakladatelstvích. Vyučoval
také na středních školách
matematiku a angličtinu. Za
básnickou skladbu Dům
tragického básníka a za
přetlumočení veršů Sandra Penny
ve výboru Zvláštní radost žít obdržel v roce 1986 v Palermu Zlatou olivu Mediteránní ceny.
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Jak sestavit rodokmen
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