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Služby knihovny 

 Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek. Je evidovaná u 
Ministerstva kultury ČR pod 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 4 PC v internetové čítárně k připojení na internet i 
k tisku dokumentů z PC nebo využít službu kopírování dokumentů. 

Hodně využívaná je také tzv. MVS (meziknihovní výpůjční služba) – vypůjčení knih a dalších 

dokumentů (hlavně naučných), které nemá naše knihovna ve svém fondu, z jiných knihoven. 

Dalšími službami, které naše knihovna nabízí je prodlužování výpůjční doby, rezervace knih a zasílání 
předupomínek nebo upozornění prostřednictvím e-mailu a internetu a také možnost nechat si obalit 

knihy a učebnice. 

Knihovna má vlastní webové stránky http://nejdekkarlovyvary.knihovna.info/, na kterých pravidelně 

zveřejňuje aktuální informace o akcích knihovny, plakátky a pozvánky na akce, fotografie nebo 
upozornění na změnu otevírací doby knihovny. Na webových stránkách je také umístěn on-line 

katalog, takže čtenáři si mohou z domova prodloužit vypůjčené dokumenty, rezervovat knihy a 
dozvědět se vše o knihovně. 

Knihovna se pravidelně zúčastňuje celostátních akcí, které vyhlašuje profesní knihovnická organizace 

SKIP. V březnu je to Březen - měsíc čtenářů a v říjnu pak týden knihoven. 

Městská veřejná knihovna a čítárna v Nejdku vznikla na podzim roku 1945, první česká kniha 
byla do přírůstkového seznamu knihovny zapsána 28. Listopadu. 

U příležitosti 70. výročí vzniku české knihovny navštívili knihovnu radní města, kteří si prohlédli celou 

knihovnu a seznámili se zázemím knihovny a s jejím provozem. 

 

Akce knihovny 

Čítárna 

Čítárna knihovny slouží hlavně jako půjčovna časopisů, regionální literatury, průvodců a map. 
K dispozici je 59 titulů časopisů různého zaměření – cestovatelské, o bydlení, zahrádkářské, tituly 

zaměřené na zdraví a zdravý životní styl nebo ruční práce. Knihovna odebírá jeden titul denního tisku 
– regionální Karlovarský deník, dále regionální měsíčník Krušnohorský Erzgebirge Luft a Nejdecké listy. 

Od roku 2009 slouží čítárna jako výstavní galerie. 

 

 

 

 

http://nejdekkarlovyvary.knihovna.info/


Galerie @ 

Už tradičně se v čítárně – galerii uskutečnilo během roku 2015 několik zajímavých výstav, přednášek, 

besed a dalších akcí pro děti i dospělé. Výstavy bývají zahajovány vernisáží s kulturním programem, 

který připravují sami vystavovatelé nebo jej připraví děti a učitelé z hudebního oboru ZUŠ Nejdek. 
Tyto vernisáže si získaly velkou oblibu a jsou hojně navštěvovány. Většinu výstav pak v rámci výuky 

výtvarné výchovy navštěvují žáci nejdeckých škol. V roce 2015 se uskutečnilo 8 výstav. 

Leden – únor 

Výstava mandal p. Elišky Petrovské – Setkání s mandalou 

Březen – duben 

Výstava Háčkohraní – ruční práce šikovných nejdečanek (hračky, oblečení, dečky, polštářky a další 

háčkované dekorace) 

Květen – červen  

Výstava fotografií nejdeckého rodáka Jiřího Haluzy Jižní Amerika na vlastní oči a výstava dětských 
výtvarných prací na téma Jak vidím Jižní Ameriku 

Červenec – srpen 

Výstava výtvarných prací dětí nejdeckých škol k soutěži Lesy kolem nás 

Září – říjen 

Výstava obrázků a obrazů p. Zuzany Onderové – Úsměvy – čí? Kočičí a drobných dřevěných plastik 

Ladislava Bolka. 

Listopad  

Výstava obrázků a fotografií dětí z nejdeckých škol k preventivním akcím MěP Nejdek s dětmi – Jdu 

do školy, jdu ze školy, výstavka koláží z krajek, které děti vytvořily v rámci soutěže Hry bez hranic 

aneb Knihovnice dětem – Památky a stavby Karlovarského kraje v kolážích z krajek. 

Prosinec 

Výstava paličkovaných krajek nejdeckých paličkářek na téma Kamarádi v krajce, výstava betlémů ze 

sbírky p. Zdeňky Macháňové  

Od ledna se nejdecké paličkářky ze z.s. Krušnohorská krajka pravidelně jednou týdně scházejí 

v čítárně knihovny. 

 

Další akce nejen v Galerii@ 

Kromě výstav se v Galerii@ uskutečnily i další akce – v únoru to byla přednáška o aromaterapii 

s PharmDr. Eliškou Fejksovou.  

V červnu se zde uskutečnilo finálové kolo čtenářské soutěže pro žáky 1.stupně ZŠ náměstí . 

V rámci cestovatelského projektu Okno do jižní Ameriky to byla cestovatelská beseda p. Jiřího Haluzy. 
V kině se pro žáky 2.stupně nejdeckých ZŠ uskutečnila beseda s filmovým dokumentaristou Petrem 

Horkým a promítání filmu o Eduardu Ingrišovi. 

Závěrečnou akcí projektu Okno do jižní Ameriky bylo hudební a taneční vystoupení v rytmu 
brazilského karnevalu skupin Tradicion a Carisma Musica Latina v Klubíčku v kulturním domě. 



V říjnu se uskutečnilo autorské čtení spisovatelky Moniky Rozárky z její knihy Muena – hluboké učení 

lásky. 

Další literární beseda proběhla v listopadu – svoji novou knihu Za ztracenou slávou západního 

Krušnohoří představil regionální historik Stanislav Burachovič. 

 

Dětské oddělení 

V dětském oddělení jsou připravovány po celý rok různé akce pro děti – soutěže, testy, výtvarné dílny 

a hlavně besedy pro žáky nejdeckých škol a školek. Děti z MŠ se hravou formou seznamují 
s knihovnou, pro žáky ze ZŠ jsou připraveny besedy na různá, nejen literární témata. 

V březnu se uskutečnily pro žáky 1.stupně ZŠ nám. besedy na téma Velikonoce spojené s vyráběním 

velikonočních dekorací. 

Pro žáky 2.stupně ZŠ nám. se uskutečnily besedy na téma dobrodružná literatura a báje a pověsti. 
Knihovnu v průběhu roku navštívily děti z nejdeckých školek, které se hravou formou seznámily 

s knihovnou. 

V květnu se nejdecké družstvo zúčastnilo dalšího ročníku soutěže Hry bez hranic aneb knihovnice 

dětem. Soutěž se konala v Kraslicích a spolu se soutěžním družstvem vyjely i 2 nejdecké paličkářky, 
které dětem předváděly toto umění. 

V rámci projektu okno do Jižní Ameriky vyhlásila knihovna výtvarnou a literární soutěž s názvem Jak 

vidím Jižní Ameriku. Děti namalovaly krásné obrázky, vytvořily keramická zvířátka a napsaly spoustu 
poutavých příběhů.  

V týdnu knihoven navštívil Nejdek po delším čase opět ilustrátor dětských knih Adolf Dudek, který 

tentokrát předvedl své malířské umění dětem z mateřských škol. 

V prosinci proběhly besedy o vánocích s vyráběním vánočních dekorací pro žáky 1. stupně ZŠ náměstí 
Karla IV. 

 

Pobočka knihovny v areálu ZŠ Karlovarská 

Pobočka knihovny je otevřena ve školním roce (od září do června) každé úterý a navštěvují jí převážně 

děti. Pro ně jsou také připravovány pravidelné jarní a podzimní besedy. V roce 2015 se v květnu 
uskutečnily besedy pro žáky 1.stupně o Jižní Americe v rámci projektu Okno do Jižní Ameriky. Besedy 

byly spojené s promítáním cestopisného dokumentu a pohádky. 

Podzimní besedy byly věnovány autorovi dětských knih Jiřímu Žáčkovi. 

Knihovnu pravidelně navštěvují děti ze školní družiny, které zde tráví volný čas čtením a prohlížením 
knih, ale také plní úkoly různých testů, hádanek a kvízů. 

V průběhu školního roku jsou pro děti připravovány soutěže a testy na různá témata. 

Knihovnu také navštěvují děti z MŠ Lipová 

Výlohy knihovny 

Ve výlohách knihovny se v průběhu roku střídají reprodukce historických fotografií Nejdku s dalšími 
výstavkami. Byla zde vystavena část prací k projektu Okno do Jižní Ameriky, prezentace ze soutěže 

Hry bez hranic a v létě výtvarné práce k soutěži Lesy kolem nás. 

Na podzim proběhla retrospektivní výstavka k 70. výročí vzniku české knihovny v Nejdku. 



Statistika 

V roce 2015 se do knihovny zaregistrovalo 625 čtenářů, z toho bylo 239 dětí.  

Celkem si čtenáři vypůjčili 26.912 svazků knih a časopisů. 

Internet v knihovně využilo 199 návštěvníků, webové stránky knihovny navštívilo 12.092 uživatelů. 

V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 294 požadavků na výpůjčky 

knih, které knihovna nemá ve svém fondu. 

Uskutečnilo se 110 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce, výstavy, výtvarné dílny, 
soutěže).  

Knihovnu navštívilo celkem 13.974 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci akcí) 

Bylo zakoupeno 697 svazků nových knih, knihovna odebírala 59 titulů časopisů. 

Z projektu Česká knihovna 2015 knihovna obdržela zdarma 56 nových knih. 

Odepsáno bylo 863 svazků zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů. 

 

Hospodaření knihovny 

V roce 2015 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a periodik 150.000,- Kč, 
nakoupeno bylo za 147.990,- Kč. 

Z projektu Česká knihovna 2015, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury, bylo 

zažádáno o 62 knih v částce 12.687,- 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), vstupné na akce a činily  72.650,- Kč. 

 

Dotace 

V roce 2015 podala knihovna žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3 z rozpočtu Odboru umění, 
literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR na obnovení technického a programového vybavení. 

Knihovna se žádostí uspěla a obdržela celkem 41.000,- Kč, ze kterých byly pořízeny 2 nové PC do 
čítárny a byl zakoupen nový modul knihovnického systému Clavius, který umožňuje vytvářet kvalitnější 

knihovnické záznamy. Celkové náklady na projekt činily 60.100,- Kč, částka 19.100,- Kč byla uhrazena 
z rozpočtu města. 

 

 

 

 

V Nejdku 10. července 2016 

 

 

 



   

 

 


