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1. Novinky v knihovn ě v roce 2008  
 
V uplynulém roce  se knihovna opět snažila zkvalitnit služby svým čtenářům a 
návštěvníkům. Zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu příspěvek na 
vybudování nového oddělení – internetové čítárny. Toto oddělení se začalo 
budovat v říjnu a bylo otevřeno v lednu 2009. 
V únoru byly zpřístupněny webové stránky knihovny, na kterých jsou umístěny 
základní informace o knihovně, knihovní a výpůjční řád, ceník a také aktuality 
a fotogalerie z akcí knihovny. Dále je zde odkaz na on-line katalog knihovny, 
který umožňuje čtenářům zjistit, jaké knihy má knihovna ve svém fondu, zda 
jsou právě k dispozici a také informace o svých výpůjčkách.   
V říjnu byla nově spuštěna internetová stanice také na pobočce knihovny 
v areálu ZŠ Karlovarská.  
 

2. Služby knihovny  
 

Kromě výpůjčních služeb – tedy půjčování knih a časopisů z vlastního fondu 
nabízí  knihovna také možnost objednání dokumentů z jiných knihoven 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, rezervace vypůjčených knih  

           a kopírování . 
Byl zakoupen nový modul knihovnického systému Clavius – EMVS, který 
umožňuje zasílání upomínek, upozornění a oznámení o rezervaci 
prostřednictvím e-mailů.  
Prostřednictvím on-line katalogu, který je umístěn na internetu si čtenáři 
mohou nejen zjistit, zda má knihovna určitý titul ve svém fondu a zarezervovat 
si jej, ale také si mohou zjistit stav svých výpůjček a prodloužit si výpůjční 
dobu. 
 
 

3. Akce knihovny  
 

Městská knihovna připravuje celoročně program hlavně pro dětské 
návštěvníky a čtenáře. Ve spolupráci se základními školami připravují 
knihovnice knihovnické lekce a také besedy na různá literární témata. 
V loňském roce se uskutečnily besedy se spisovatelkou dětských knih Ivonou 
Březinovou, tradiční besedy pro mladší děti s výtvarníkem a ilustrátorem 
dětských knih Adolfem Dudkem a akce Listování – scénické čtení dětských 
knih připravené herci brněnského divadla. 



Na pobočce knihovny proběhly besedy Čapkování v knihovně – o rodině 
Čapkových, pokračovaly besedy na téma Lesní pedagogika, které připravil 
ing. Šedivý z Lesů České republiky. 
Už druhým rokem se družstvo dětí zúčastnilo knihovnických Her bez hranic 
(tentokrát na téma pravěk), soutěž proběhla v květnu v Nové Roli. 
Během roku se uskutečnilo několik výtvarných dílen, které mají velký úspěch a 
hojnou účast. Nejvíce účastníků mají jarní – velikonoční dílna a podzimní 
výroba lampionů do Martinského průvodu.  
V říjnu – v Týdnu knihoven – proběhla burza odepsaných knih, amnestie pro 
hříšníky, internet zdarma. 
Již tradičně pořádá knihovna soutěž ke Krušnohorskému vánočnímu jarmarku, 
v loňském roce malovaly děti pohlednice se zimní tematikou, vítězné pohledy 
byly vytištěny a dají se koupit v infocentru a v knihovně. 
 

4. Statistika  
 

V roce 2008 se registrovalo 810 čtenářů (z toho 306 dětí do 15 let),  kteří si 
vypůjčili celkem 38.987 knih a časopisů. Celkem knihovnu navštívilo 13.984 
návštěvníků ( čtenáři, uživatelé internetu, účastníci akcí). 
Internet využilo celkem 1.600 čtenářů a návštěvníků. 
Knihovna zakoupila 1.307 svazků nových knih, odebírala 94 exemplářů 
časopisů. 
Odepsáno bylo 1.535 svazků opotřebovaných a zastaralých knih a časopisů, 
které byly nabídnuty k prodeji. 
 

5. Hospoda ření knihovny  
 
Z celkového rozpočtu knihovny bylo na nákup knih a časopisů určeno  
230.000 ,- Kč, na akce, besedy a odměny za soutěže 15.000,- Kč.  
Na vybudování nového oddělení - Internetové čítárny schválilo zastupitelstvo 
města částku 300.000,- Kč. 
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V Nejdku 15. května 2009 
  
 
 
 

 
 
 


