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Služby knihovny 

Městská  knihovna  je  organizační  složkou  odboru  kultury  Města  Nejdek.  Je  evidovaná  u 
Ministerstva kultury ČR po evidenčním číslem 1450/2002.

Knihovna poskytuje své služby všem čtenářům i návštěvníkům, hlavní náplní je půjčování knih 
a časopisů. Dále mohou čtenáři a návštěvníci využívat počítače k připojení na internet i k tisku 
dokumentů z PC nebo kopírování. Čtenáři si také mohou nechat obalit knihy nebo učebnice.

Službou, která je hodně využívána je tzv. MVS (meziknihovní výpůjční služba) – objednávání 
knih a dokumentů (hlavně naučných), které nemá naše knihovna ve svém fondu. Dalšími službami 
jsou  prodlužování  výpůjční  doby,  rezervace  knih,  zasílání  předupomínek  a  upozornění 
prostřednictvím e-mailu a internetu.

Knihovna má vlastní webové stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje aktuální informace o 
akcích knihovny, fotografie, je zde také umístěn on-line katalog. Čtenáři si tak mohou z domova 
prodloužit vypůjčené dokumenty, rezervovat knihy a dozvědět se vše o knihovně.

Akce knihovny

V roce 2013 se v knihovně opět uskutečnila spousta akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé 
čtenáře.

Čítárna knihovny slouží hlavně jako půjčovna časopisů, průvodců a knih s regionální tématikou, 
čtenáři mohou využívat připojení k internetu, tisk nebo kopírování dokumentů. 
K dispozici je 63 titulů časopisů různého zaměření – o bydlení, zahrádkářské, cestovatelské, tituly 
se zaměřením na zdraví a zdravý životní styl a jeden titul denního tisku – regionální Karlovarský 
deník.
Čítárna slouží také jako výstavní prostor – Galerie @.

Galerie @  -  i v roce 2013 zde proběhlo několik výstav fotografií, obrazů, map a  výtvarných 
prací nejdeckých dětí.

Leden – únor/ 
výstava historických map Mapy českých zemí a Karlovarska   v proměnách času

Březen – duben/ 
v rámci projektu Okno do Afriky výstava fotografií cestovatelů  Andrey Kaucké a René 
Bauera

Květen – červen/ 
výstava fotografií Hanky Kalivodové – Focení mě baví

Červenec – srpen/ 
 výstava dětských obrázků k výtvarné soutěži Lesy kolem nás



Září – říjen/ 
Výstava olejomaleb Dalibora Stacha

Listopad 
Výstava obrázků a fotografií  Bezpečnost našich dětí především

Prosinec
Tradiční výstava paličkovaných krajek – tentokrát Ledové květy Krušnohoří.

Kromě výstav se v Galerii@ v roce 2013 v rámci projektu Okno do Afriky, který byl 
připraven spolu s infocentrem, uskutečnily dvě cestovatelské besedy, které byly velmi 
hojně navštíveny nejdeckými občany. Závěr projektu proběhl v kině, kde vystoupila 
hudební skupina TiDiTaDe – africké rytmy bubnů s tancem, o Africe vyprávěl nejdecký 
evangelický farář Bob H. Ogola (rodák z Keni) a byly odměněny děti, které namalovaly 
nejhezčí obrázky ve výtvarné soutěži Jak vidím Afriku. 
Kromě cestovatelských besed A. Kaucké a R. Bauera, které se uskutečnily v knihovně, 
besedoval v kinokavárně se žáky 2. stupně ZŠ mladý cestovatel Jan Svatoš, který také 
procestoval Afriku. 

Další akce v     Galerii@  

Leden  - beseda s léčitelem Petrem Pawelkou

            - autorské čtení karlovarské knihovnice Ludmily Křivancové z knihy Papiňák

V květnu se uskutečnil den otevřených dveří – praktické ukázky paličkování, které 
připravily nejdecké členky o.s. Krušnohorská krajka, prodejní výstavka paličkovaných 
krajek.

V červnu proběhlo v čítárně finálové kolo čtenářské soutěže ZŠ náměstí.

Září - přednáška Mgr. A. Komorouse Skryté výživě natruc, aneb, jak jít proti trendům 
         výživy

Listopad - vernisáž a přednáška k výstavě Bezpečnost našich dětí především 
               – ve spolupráci s MěP

Prosinec – 14. krušnohorský jarmark – výstava k výtvarné soutěži – Lucerničky
                  Křest knihy nejdeckého rodáka F. Achtnera   Jaké to bylo kdysi v Nejdku 
                  ( spolu s o.s. JoN)

Dětské oddělení

V dětském oddělení jsou po celý rok připravovány různé akce pro děti – výtvarné dílny, 
soutěže, testy a hlavně besedy pro žáky nejdeckých mateřských a základních škol. Děti 
z MŠ se při besedách hravou formou seznamují s knihovnou, pro děti ze ZŠ jsou besedy 
připravovány na různá témata ( např. spisovatelé a ilustrátoři dětských knih, dobrodružná 
literatura, besedy o Africe k projektu Okno do Afriky)

V roce 2013 slavily úspěch nejdecké děti v regionální soutěži Hry bez hranic aneb 
knihovnice dětem – v konkurenci 13 družstev zvítězily v soutěži, která byla tentokrát na 



téma Harry Potter a Palác princů

Vybrané akce dětského oddělení

Únor / výtvarná dílna Zvířátka z džungle
           besedy s MŠ

Březen/ výtvarná dílna Ahoj Afriko
              výtvarná a literární soutěž k projektu o Africe – Jak vidím Afriku
               Besedy Ilustrátoři knih pro děti ze ZŠ nám.
               Besedy pro MŠ o Africe

Duben/ Projekt Afrika – besedy, výtvarné dílny a vyhodnocení soutěže v kině
             Výběr a příprava dětí na soutěž Hry bez hranic

 Květen / účast na soutěži Hry bez hranic v Ostrově n/Ohří – téma Harry Potter a 
               Palác  princů – 1. MÍSTO 

Červen / finálové kolo čtenářské soutěže ZŠ nám.

Červenc – srpen/ 
prázdninové výtvarné dílny (malování na kameny a vařečky, výroba dekorací z různých 
materiálů – papíru, přírodnin, vystřihování, lepení …)

Říjen / akce k Týdnu knihoven – kvízy, besedy pro ZŠ, vyhlášení výsledků 
            soutěže  Lesy  kolem nás, výtvarná  dílna Halloween

Listopad/  výtvarná  dílna lampiony
                 Besedy  dobrodružná literatura pro ZŠ nám.
                 LiStOVáNí z knihy U. Bolta Můj příběh: 9.58 ( L. Hejlík)
       

Prosinec/  výtvarná soutěž k jarmarku Jarmark města podpoříme, světýlko mu 
                  vyrobíme
                  Beseda se spisovatelem J. Opatřilem o knize Dobrodružství Kapříka 
                  Metlíka

Další akce knihovny a spoluúčast na nich:

Každoročně se zúčastňujeme akcí pořádaných pro děti o.s. Dětský svět – Indiánský den a 
Martinský lampiónový průvod.

Pobočka knihovny v     areálu ZŠ Karlovarská  

Na pobočce knihovny se pravidelně uskutečňují na jaře a na podzim besedy pro žáky ZŠ, 
v roce 2013 to byly v dubnu besedy o Africe ( proběhly v kinokavárně s promítáním africké 
pohádky). 



Povídání o Africe, ukázky knih a poslech pohádky bylo připraveno i pro děti z MŠ Lipová.
V květnu se uskutečnila akce Krajkování v knihovně – dětem z družiny předvedly své 
umění paličkářky z o.s. Krušnohorská krajka, mnohé děti si také paličkování samy 
vyzkoušely.
Na podzim proběhly besedy na téma Dobrodružná literatura.
Knihovnu pravidelně navštěvují děti z družiny, které si zde nejen čtou a prohlížejí knihy, ale 
také plní úkoly různých testů, kvizů a soutěží.

Výlohy knihovny

Ve výlohách knihovny byly v uplynulém roce postupně vystaveny výtvarné práce 
nejdeckých dětí – např. výkresy k soutěži Jak vidím Afriku, k výtvarné soutěži Lesy kolem 
nás a obrázky dětí z preventivních akcí s MěP – Bezpečnost našich dětí především. Dále 
prezentace ze soutěže Hry bez hranic, kterou děti v roce 2013 vyhrály a nebo reprodukce 
historických fotografií Nejdku (velmi oblíbené téma, u výloh se zastavovalo spoustu 
obyvatel i návštěvníků města). 

Statistika

V roce 2013 se do knihovny zaregistrovalo 653 čtenářů, z toho 257 dětí do 15-ti let.
Celkem si vypůjčili 29.998 svazků knih a časopisů.
Internet v knihovně využilo 411 návštěvníků.
Webové stránky knihovny navštívilo 9.230 uživatelů.
V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 377 požadavků 
na výpůjčky knih, které knihovna nemá ve svém fondu.
Uskutečnilo se 103 kulturních a vzdělávacích akcí ( besedy, knihovnické lekce, výstavy, 
výtvarné dílny, soutěže).
Knihovnu navštívilo celkem 14.936 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci 
akcí).
Knihovna odebírala 63 titulů časopisů.
Bylo zakoupeno 473 svazků nových knih.
Z projektu Česká knihovna obdržela knihovna ,,, nových knih.
Odepsáno bylo 473 svazků zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů.

Hospodaření knhovny

V roce 2013 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a časopisů 
100.000,- Kč.
V rámci projektu Česká knihovna, který podporuje nákup nekomerčních titulů české 
literatury,. bylo zažádáno v 1. kole o 48 knih v částce 9.759,- Kč a ve 2. kole bylo ještě 
zažádáno dalších 28 knih v částce 5.563,-  Kč. Většinu knih již knihovna obdržela a byly 
zapsány do fondu knihovny.

Příjmy knihovny tvoří registrační poplatky, sankční poplatky ( upomínky, placené ztráty 
knih, odprodej vyřazených knih a časopisů, kopírování a tisk dokumentů) – v roce 2013 
činily příjmy knihovny celkem 75.685,- Kč.

V Nejdku  4. dubna 2014
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