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1. Nové odd ělení knihovny  
 
V lednu 2009 zahájila knihovna provoz v nově otevřené internetové čítárně a 
studovn ě v přízemí knihovny. Tento prostor byl vybudován během podzimu 2008.  
Čítárna byla vybavena novým nábytkem, speciálními regály na časopisy a regály na 
knihy, stolky, židlemi a čtyřmi počítači pro veřejnost. Do čítárny byly přesunuty 
časopisy z oddělení pro dospělé čtenáře a také regionální literatura a průvodce. 
Návštěvníci mohou využívat počítače k připojení na internet i tisk dokumentů z PC 
nebo kopírování. 
V průběhu roku dostal tento prostor vzhledem ke svému využití název Galerie @ , 
neboť od jara zde proběhlo několik výstav.  Záměrem je využívat tento prostor 
k prezentaci různých výtvarných činností nejdeckých spoluobčanů. 
V březnu se naše knihovna prezentovala ve vysílání českého rozhlasu, také 
v březnovém čísle knihovnického časopisu Čtenář byly kladně hodnoceny webové 
stránky knihovny. 
 
2. Akce knihovny  
 
V roce 2009 se v knihovně uskutečnila spousta akcí pro děti i dospělé čtenáře, a to i 
přes to, že téměř půl roku byl částečně omezen provoz kvůli dlouhodobé nemoci 
jedné knihovnice. Na podzim odešla knihovnice z dětského oddělení na jinou pozici 
(vedoucí odboru kultury – zástup za MD) a až do konce roku byl provoz v dětském 
oddělení omezen pouze na půjčování. Až na začátku roku 2010 začala pracovat 
knihovnice v dětském oddělení na ¾ úvazku. 
Většina akcí byla připravena pro děti, ale nezapomněly jsme ani na dospělé čtenáře. 
 
 
V dětském odd ělení  se na jaře uskutečnily besedy pro děti ze základní školy na 
náměstí na téma Čapkování v knihovně, besedovat přijela spisovatelka dětských knih 
Ivona Březinová, herci brněnského divadla představili dětem scénické čtení z knihy 
Příhody včelích medvídků. 
Již 3. ročník regionální soutěže  dětských knihoven Hry bez hranic  se uskutečnil na 
statku Bernard v Královském Poříčí (tématem byla řemesla) a družstvo nejdeckých 
perníkářek vybojovalo 6. místo. 
 Na konci školního roku byla vyhlášena nejpilnější čtenářka dětského oddělení. 
V červnu byla vyhlášena k 110. výročí regionální železnice Krušnohorský semmering 
výtvarná soutěž Nejdecká mašinka .  
Také proběhlo několik výtvarných dílen – Valentýnské vyrábění, jarní vyrábění a na 
podzim výroba lampionů do Martinského průvodu. 
Pro děti byly v průběhu roku připraveny  testy a vědomostní soutěže na různá 
témata. 



K již 11. krušnohorskému jarmarku vyhlásila knihovna výtvarnou soutěž, tentokrát 
pod názvem SNĚHULÁKOVINY . Tato soutěž měla velký ohlas a celkem se jí 
zúčastnilo 17 dětských kolektivů se svými sněhuláky. Kromě této soutěže byl 
v knihovně v rámci jarmarku připraven doprovodný program – děti psaly přáníčka 
Ježíškovi, starší děti ze ZŠ Karlovarská připravily vánoční čtení Děti čtou dětem pro 
malé návštěvníky knihovny. Své umění prezentovali umělečtí řezbáři z partnerského 
města Johanngeorgenstadt. 
 
V Galerii @ se v průběhu roku uskutečnilo několik výstav. Na jaře to byla výstava 
paličkované krajky, v květnu až červnu výstava výtvarných prací studenta FAMU a 
autora animovaného filmu NAUS, který se promítal na festivalu v Cannes, Lukáše 
Glasera, dále výstava fotografií paní Hany Šlapové a na závěr roku opět paličkovaná 
krajka, tentokrát se zimní tématikou. 
 
Pro dosp ělé čtenáře se uskutečnily besedy se spisovateli – na jaře se spisovatelkou 
knih pro ženy a dívky Irenou Fuchsovou a v říjnu s Michalem Vieweghem. 
V týdnu knihovnen (říjen) byla vyhlášena nejpilnější čtenářka oddělení pro dospělé 
čtenáře. 
 
Také na pobo čce knihovny byly pro děti připraveny různé soutěže a vědomostní 
testy, na podzim se uskutečnily besedy pro 1. stupeň na téma Světové pohádky. 
 
Ve výlohách knihovny se postupně během roku vystřídalo několik výstavek, např. 
výkresy ze soutěže Knihovna snů, fotografie a informace o soutěži Hry bez hranic, 
výstava historických fotografií Nejdku, prezentace nejdeckých skautů a v závěru roku 
prezentace sdružení, které pracují s dětmi – Dětská radost, Zvoneček, Beruška a 
Pionýři. 
 
 3. Statistika  
 
V roce 2009 se zaregistrovalo do knihovny 812  čtenářů, z toho 303  dětí do 15 let. 
Celkem si čtenáři vypůjčili 36.423  knih a časopisů.  
Internet využilo v knihovně 822 návštěvníků, webové stránky knihovny navštívilo 
6.927 návštěvníků. 
Celkem knihovnu navštívilo 14.893 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a 
návštěvníci akcí). 
Knihovna zakoupila 855 svazků nových knih, odebírala 82 exemplářů časopisů. 
Odepsáno bylo 320 svazků opotřebovaných a zastaralých knih a časopisů. 
 
4. Hospoda ření knihovny  
 
Z celkového rozpočtu knihovny bylo na nákup knih a časopisů určeno po zkrácení 
110.000,- Kč. Na akce, besedy se spisovateli a odměny za soutěže 15.000,- Kč. 
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