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ÚVODNÍK
Vážení a milí čtenáři!
Uplynulý květnový měsíc byl bohatý na dění v knihovně. Na 1. máje se knihovna představila
se svým stánkem na tradičním Benešovském jarmarku, kde jsme zahájili Pohádkovou cestu
s Českým Honzou Benešovem.
V květnovém Newsletteru se dále dočtete o dokončeném projektu Mediální vzdělávání
v Městské knihovně Benešov a o aktuálních provozních informacích. Nechybí ani souhrn
významných literárních i společenských výročí a připomenutí osobnosti Josefa Suka.
S Toulkami vás pozveme na dvě výletní trasy a nesmíme zapomenout ani na oblíbené
podcasty.
Příjemné čtení!
Vaše Městská knihovna Benešov
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Květen v knihovně
Celý květen byl pro nás ve znamení několika akcí prvně jsme se aktivně zapojili do Benešovského
jarmarku a stejně tak do festivalu Jaro Josefa Suka.
S Jarmilou Mandžukovou jsme si povídali o jídle,
s Terezou Cimrmannovou o tom, když rodiče
stárnou a nakonec jsme společně zavzpomínali na
Ludmilu Vaňkovou.
Během celého měsíce byla v knihovně k vidění
výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství, která blíže
seznamuje s "životem" lidí v koncetračních
táborech. I když se jedná o náročnou část historie,
neměli bychom na ní zapomínat. Výstavu nám
poskytl Český osvětimský výbor, z.s.
Skoro celý květen probíhala ve všech depozitářích
a také ve studovně revize, nebo-li inventura všech
uložených svazků. Knihovnicím prošlo pod rukama
přes 50 tis. svazků a to doslova - každá kniha se
musela jednotlivě zkontrolovat a načíst přes skener
do knihovního výpůjčního systému. Právě z důvodu
revize skladů jsme nemohli čtenářům půjčovat
knihy z těchto prostor - tímto tedy děkujeme za
pochopení.
Rádi bychom také zmínili úpravu otevírací doby
během letních prázdnin - dospělé oddělení
a studovna budou v provozu 3 dny v týdnu, dětské
a téčko 2 dny v týdnu. Všechna oddělení budou
otevřena v příslušné dny od 8 do 18 hodin kromě
polední přestávky. Kompletní otevírací dobu najdete
na následující straně.
A ještě jedno upozornění - v pátek 10. června
bude knihovna z provozních důvodů zavřena.
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INFORM ACE Z KN IHOVNY
Provozní doba knihovny v létě
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Benešovská knihovna na jarmarku? Proč ne!
Letos jsme se rozhodli, že i my se
aktivně zúčastníme tradičního
Benešovského jarmarku. Byla to pro
nás premiéra, a proto jsme pečlivě
zvažovali, jak ukázat, že knihovna
není jen místo, kde se dají půjčit
knihy. Využili jsme příležitosti a děti
a jejich rodiče jsme informovali
o naší nové pohádkové stezce, která
blíže seznamuje s pohádkami
místního autora Jiřího Horáka –
mimochodem
stezku si můžete
projít až do konce června.
Kromě toho si děti mohly vyrobit pěkný dárek pro maminky a tatínky. Na své si přišli i ostatní,
kteří se zajímají o zahradničení a sázení, a to díky naší víc a víc oblíbené Semínkovně. Někteří
si odnesli i něco pěkného na čtení. Jak bylo vidět, jarmark se vydařil a tak můžeme s klidem
říct, že i pro knihovnu má smysl se účastnit akcí tohoto typu.

tt

Strana 4

Newsle er Městské knihovny Benešov

Květen 2022

Mediální vzdělávání v MKB
Po delší pauze knihovna opět nabízí všechny své kompletní služby, a tak můžeme pořádat
zajímavé besedy a přednášky i v dětském oddělení, kde to opravdu žije. Konečně se konají
pravidelné dopolední čtenářské lekce pro děti z mateřských škol a také pro žáky základních
škol.
Letos se nám podařilo u nás v dětském
oddělení přivítat i starší žáky ze
základních škol a studenty středních škol
a to díky Nadaci OSF a jejímu grantu
Mediální vzdělávání v Městské
knihovně Benešov. Během dubna
a května 2022 jsme tak proto mohli
zrealizovat sérii poutavých workshopů
a zábavných únikových her, které
podpořili mediální gramotnost žáků
a studentů. Studenti, ač do knihovny přišli
v rámci výuky a možná čekali, že čas
u nás jen přečkají, se nakonec plně zapojili. Téma je jim blízké a mladí lektoři je dokázali svým
výkladem upoutat a vtáhnout do diskuze, která by nakonec mohla pokračovat i déle, než ve
vymezeném čase. Skvěle se zapojili
také právě při hraní únikových her,
které vznikly cíleně proto, aby
zábavnou formou seznámily žáky
s problematikou fake news,
dezinformací, kritického myšlení
a bezpečností hesel. Děti dobře
spolupracovaly ve skupinách,
ověřovaly informace a zapáleně
řešily úkoly tak, aby našly
„vakcínu“ pro lidi, kteří bezmezně
věří všemu, co se jim řekne.
Na závěr každého workshopu jsme
dětem rozdali dotazníky, abychom
získali zpětnou vazbu, jestli se jim aktivita líbila a byla pro ně poučná a zajímavá. Velmi nás
také zajímala informace, jak často a jestli vůbec mají ještě čas navštěvovat knihovnu. Hlavně ti
starší přiznávají, že pravidelnými čtenáři už nejsou tak, jako když byli mladší, ale návštěva
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workshopu či luštění úkolů v únikové hře
bylo pro ně zábavné a poučné. To je pro
nás dobrá zpráva - záměr děti podrobněji
seznámit s problematikou dezinformací
a pomoci tak i školám v jejich snaze se
určitě povedl. A proto i my v knihovně
věříme, že nejen díky takovýmto
podobným akcím si naše mladé čtenáře
získáme zpět na “naší stranu“.

Další informace
V pátek 10. 6. bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.
Až se budete balit na dovolenou, přijďte si vypůjčit knihu, časopis, deskovku nebo audioknihu
- z knihovny tak můžete jet rovnou na dovolenou!
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TOULKY S KN IHOVNOU
Toulky Chocerady - Ondřejov
S novou výletní trasou
"toulavého" blogu se znovu
vrátíme k řece Sázavě projdeme se okolím Chocerad.
Kromě řady historických
a uměleckých památek uvidíme
i technické zajímavosti
O n d ř e j o v s k é h v ě z d á r n y.
Rozsáhlý areál s rozlohou 4,6 ha
je upraven jako park s více než
100 druhy zajímavých dřevin.
Koncept areálu s nejstaršími
budovami projektoval architekt
J o s e f Fa n t a n a p o č á t k u
20. století a doplňují je stavby
z meziválečného a poválečného
období. Trasa je dlouhá 15 kilometrů a může být příjemným celodenním výletem hezkou
krajinou Posázaví.

Toulky
Křečovice
V květnu si připomínáme houslistu
a skladatele Josefa Suka. Vydejte
se s naším "toulavým" blogem na
výlet do jeho rodných Křečovic
a okolí, které mu byly velkou
inspirací. V obci a na celé výletní
trase najdete mnoho zajímavostí
i památek a okouzlí vás okolní
krajina.
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VÝZNAMN É DN Y
DEN SVOBODY TISKU
Světový den svobody tisku si připomínáme
3. května. Česká republika je v žebříčku zemí pro
svobodu a nezávislost tisku na 40. místě ze 150
hodnocených zemí. Svoboda projevu a právo
vyhledávat a šířit informace je garantováno v ČR
Listinou základních práv a svobod. Podmínky
fungování periodických médií a práva novinářů
upravuje Tiskový zákon.

DEN ROVNOPRÁVNOSTI OSOB SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Tento den se připomíná od roku 1992 a jeho cílem je
upozorňovat širokou veřejnost, že mezi námi žijí lidé
se zdravotním postižením, kterým je třeba
umožňovat pokud možno běžný život s co
nejmenším počtem omezení. Připomíná princip
rovnoprávnosti a podporuje aktivní zapojení lidem
s postižením do společnosti.

DEN RODINY
OSN vyhlásilo 15. květen Dnem rodiny. Připomíná
tak význam rodiny v našich osobních životech i ve
společnosti, protože na rodině záleží všem - dětem,
dospělým i seniorům. Na tento den navazuje i Týden
pro rodinu, jehož letošním mottem je "Rodina - tým
pro život“.
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VLASTIMIL VONDRUŠKA
Historik, publicista a autor historických
detektivních románů Vlastimil Vondruška
oslavil 9. května své narozeniny. Jeho knihy
patří k nejvíce půjčovaným titulům v českých
knihovnách. Vydal okolo 40 románů, z nichž
některé publikoval pod pseudonymem Jan
Alenský. Přízeň čtenářů si získal sérií knih
z doby Přemysla Otakara II. V 80. letech byl
ředitelem historické části Národního muzea.

VÁCLAV CÍLEK
Český geolog a klimatolog, filosof, esejista,
spisovatel, překladatel taoistických
a zenových textů Václav Cílek se narodil
11. 5. 1955. Přestože se ve své práci zabývá
především popularizací vědy, změnami
klimatu a prostředí, vývojem české krajiny,
najdeme v jeho knihách přesahy směrem
k literatuře, filozofii, teologii, výtvarnému
umění nebo hudbě všech žánrů. Publikoval
asi 300 odborných článků a kolem 400 esejů.

JOSEF SUK
Květen je pro náš region měsícem Josefa Suka.
Te n t o v ý z n a m n ý s k l a d a t e l , h o u s l i s t a
a spoluzakladatel Českého kvarteta se narodil
v nedalekých Křečovicích, kam se celý
život vracel a okolní krajina mu byla velkou
uměleckou inspirací. Na skladatelovu počest se
v Benešově koná od roku 1991 hudební festival
Jaro Josefa Suka. V knihovně jsme v rámci tohoto
festivalu přivítali skladatelova vnuka Jana Suka,
který nám svým vyprávěním a osobními
vzpomínkami připomněl tohoto významného
umělce.
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P ODCAST Y
Závěr třetí série a příprava letních podcastů
V uplynulých třech měsících jste si opět
mohli poslechnout naše podcasty s lidmi,
kteří jsou nějakým způsobem spjati s naším
městem. Tato série byla pro nás zvláštní,
zejména kvůli pandemii koronaviru na
začátku roku, ale nakonec se nám povedlo
natočit většinu podcastů tak, jak jsme měli
v původním plánu a podle statistik jste je
opět ve velkém poslouchali.

si ale poslechnout i
v Českých Budějovicích.

Mezi hosty Davida Veselého byla například
tajemnice Městského úřadu v Benešově
Mgr. Magda Zacharieva, vnuk Josefa Suka
pan Jan Suk, členka ochotnického spolku
d e Fo r m a c e K l á r a G a v e n d o v á n e b o
spisovatelka Veronika Kovářová. Mohli jste
první dva podcasty o studentském životě na Jihočeské univerzitě

Na léto pro vás opět připravujeme zajímavé rozhovory, které budou od července v novém
formátu. Seznam hostů si zatím necháme v tajnosti a vy můžete přemýšlet, kdo usedne jako
host v našich podcastech a bude se s Davidem
Veselým bavit o společnosti, knihách a životě.
Prozradíme, že nová série nepřinese jen nové logo
a formát. Máte se na co těšit!
Pokud vám nějaký podcast utekl, nezoufejte,
všechny podcasty si můžete přehrát na stránkách
naší knihovny. Jsme rádi, že naše podcasty
posloucháte a baví vás.
A ještě poslední věc - jsme velmi rádi za Vaši
přízeň a je úplně neskutečné, že během roku si
naše podcasty pustilo už 30 000 lidí! Opravdu
jsme to nečekali!
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PŘI PRAV UJE ME
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KV ĚTNOVÉ AKCE
Jídlo jaké lék, jídlo jako jed

Přednáška o Josefu Sukovi
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Přednáška o Ludmile Vaňkové

tt

Strana 13

