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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. Novinkou od léta 2016 je i zasílání upozornění, předupomínek a upomínek prostřednictvím sms zpráv. 

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. 

 

Akce knihovny  

Čítárna  

Čítárna knihovny slouží hlavně jako půjčovna časopisů, regionální literatury, průvodců a map. Čtenáři mají k 

dispozici je 57 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. 

Každou středu se v čítárně scházejí členky z.s. Krušnohorská krajka a vytvářejí krásné paličkované krajky, které 

zde pravidelně v rámci krušnohorského jarmarku vystavují. 

Nejvýznamnější akcí, která se v roce 2016 v čítárně knihovny uskutečnila, byla 7. března návštěva prezidenta ČR 

p. Miloše Zemana. V čítárně knihovny se pan prezident sešel se zastupiteli města a představiteli nejdeckých škol a 

podniků. Při této příležitosti byla vymalována vstupní chodba knihovny a opraveny vstupní dveře knihovny. 

Výstavy v Galerii@ v roce 2016 



Už tradičně se v čítárně – galerii uskutečnilo během roku 2016 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 2016 se uskutečnilo 8 výstav.  

Leden-únor 

Výstava oděvní tvorby studentky Kateřiny Kozákové – Dotkni se módy 

Březen – duben  

Výstava obrazů Alice Kopečkové z Klabavy u Plzně pod názvem Střípky poznání 

Květen – červen  

Výstava výtvarných a literárních prací žáků nejdeckých škol Jak vidím Asii a fotografie nejdeckých cestovatelů 

Poznal jsem jiný svět k projektu Okno do Asie 

Červenec – srpen 

Výstava k česko-německým vztahům na Nejdecku, kterou připravilo sdružení JoN – Jde o Nejdek 

Září – říjen 

Výstava fotografií Ireny Hejtmánkové z Nejdku Kouzlo světla a barev 

Listopad – prosinec 

Výstava paličkovaných krajek nejdeckých paličkářek Krajkované zvonění a vyšívaných obrazů p. Marie 

Soukopové z Kraslic 

 

Přednášky a další akce nejen v čítárně knihovny 

Kromě výstav se v Galerii@ usklutečnily i další akce -  

v únoru to byla  přednáška stylistky Hany Oliverius na téma Móda není diktát. 

V květnu se uskutečnilo finálové kolo čtenářské soutěže žáků 1. stupně ZŠ nám. pod názvem Čtení pro Karla ( 

vzhledem k 700. výročí narození Karla IV.) 

K  projektu Okno do Asie se uskutečnilo několik besed – pro žáky obou ZŠ to byly v kinokavárně cestovatelské 

besedy s manželi Vackovými s názvem Japonsko na kole, v čítárně knihovny to byly dvě besedy : 

Thajsko – příroda a tradice - povídání s Lucií Slezákovou. 

S batohem po Japonsku – povídání o zemi vycházejícího slunce s ochutnávkou čajů připravili manželé Jiří a 

Vlastimila Vítkovi. 

Závěrečné vyhodnocení projektu a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže proběhlo 22. června v kině. Součástí 

programu byly ukázky bojových umění, které předvedli členové Samurai Fight Clubu z Chodova, a také ukázka 

asijských tanců a módní přehlídka kimon, kterou připravila agentura Trn v oku. 

V září navštívil knihovnu hudební publicista Jan Rejžek, který pro posluchače připravil poutavý hudebně-

poslechový pořad s názvem Kaleidoskop. 

V říjnu proběhla přednáška a prezentace české přírodní kosmetiky s názvem Voňavý podvečer v knihovně na 

téma přírodní kosmetika a aromaterapie, které připravila p. Jitka Seidlová. 



V čítárně a v blízkém okolí knihovny se také v říjnu konaly Jestřábovy hry. Tuto akci pořádalo společně 

s knihovnou Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Děti si zahrály hry, které se odehrávají v knihách J. Foglara, byly 

vystaveny knihy a četly se ukázky z knih oblíbeného spisovatele. 

V listopadu se uskutečnil recitál a autorské čtení zpěvačky a spisovatelky Vladivojny La Chia. 

V rámci Krušnohorského jarmarku se v čítárně knihovny konalo několik doprovodných akcí – nejdecké paličkářky 

ze sdružení Krušnohorská krajka a děvčata z kroužku paličkování při ZŠ nám. Karla IV. předváděly návštěvníkům 

ukázky paličkování. 

Uskutečnil se zde také křest vzpomínkové knihy Muž ze Svitav v Nejdku, kterou připravil spolek JoN. 

 

Dětské oddělení 

Po celý rok jsou pro děti připravovány různé akce – soutěže, testy, výtvarné dílny a vyrábění, ale především 

besedy pro žáky nejdeckých škol a školek. Děti z MŠ se hravou formou seznamují s knihami a knihovnou, pro 

žáky ZŠ jsou připraveny besedy na různá, hlavně ale literární témata. Dětské oddělení tak v průběhu roku 

postupně navštívili žáci 1. a 2. stupně ZŠ nám., kteří si nejen vyslechli zajímavosti o knihách, ale aktivně se 

zapojili do besed a plnily různé úkoly.  

V březnu se uskutečnila Jarní dílnička, mladší školní děti si po besedě o Velikonocích vyrobily i velikonoční 

dekorace. 

K projektu Okno do Asie se uskutečnila výtvarná dílna Panda. 

V květnu se již tradičně družstvo dětí zúčastnilo dalšího ročníku knihovnické soutěže Hry bez hranic aneb 

Knihovnice dětem. Soutěž se konala v Nové Roli a tématem bylo meziplanetární setkání.  

V rámci projektu Okno do Asie vyhlásila knihovna výtvarnou a literární soutěž pro žáky ZŠ a ZUŠ pod názvem Jak 

vidím Asii. Děti opět vytvořily spoustu krásných obrázků a napsaly pěkná literární dílka. Výstavu všech prací si 

v čítárně knihovny postupně navštívily děti z obou nejdeckých škol. 

Na letní prázdniny byly pro děti připraveny Prázdninové dílny – děti si při nich vyráběly různé dekorace z papíru i 

jiných materiálů, malovaly na kameny nebo si mohly zahrát stolní hry.  

V rámci týdne knihoven byla opět připravena výtvarná dílna a literární vědomostní test. 

V Krajské knihovně si převzaly odměny děti, jejichž obrázky uspěly v soutěži pořádané Krajskou knihovnou K. 

Vary a Lesy ČR – Lesy kolem nás.  

V rámci Krušnohorského jarmarku vyhlašuje knihovna pravidelně výtvarnou soutěž pro děti z nejdeckých školek, 

základních škol a ZUŠ. Tentokrát měla název Jarmark města podpoříme, stromeček mu ozdobíme. Děti ozdobily 

celkem 15 soutěžních stromečků, které hodnotili návštěvníci jarmarku. 

Výlohy knihovny 

V průběhu roku se ve výlohách knihovny vystřídalo několik zajímavých výstav, které měly příznivý ohlas nejen u 

návštěvníků knihovny, ale i obyvatel města. 

Na jaře to byla výstava dokumentující činnost skautského oddílu Kompas Nejdek, v letních měsících byly 

vystaveny výtvarné práce dětí z obou základních škol a ZUŠ k soutěži Lesy kolem nás – tentokrát na téma Co 

roste v lese – lesní herbář a fotogalerie ze soutěže Hry bez hranic. 

Na podzim to byla retrovýstava s názvem To jsme měli doma…kterou připravil sběratel Tomáš Strejček z Nejdku.  

V prosinci byly vystaveny fotografie zahrad ulice Komenského manželů Kemrových z Nejdku pod názvem Naše 

krásná ulice. 



 

Pobočka knihovny v areálu ZŠ Karlovarská 

Pobočka knihovny je otevřena v průběhu školního roku vždy v úterý a navštěvují ji především školní děti. Pro ně 

jsou také připravovány pravidelné jarní a podzimní besedy. V roce 2016 se v květnu uskutečnily besedy v rámci 

projektu Okno do Asie pro žáky 1. stupně ZŠ. Starší žáci navštívili výstavu, která se v rámci tohoto projektu 

konala v knihovně na náměstí a v infocentru. 

V září byly na pobočce předány odměny vítězům výtvarné soutěže Lesy kolem nás. 

V říjnu besedoval s žáky 2. a 3. tříd mladý spisovatel Jan Opatřil, který si pro děti připravil autorské čtení ze svých 

knih o kapříkovi Metlíkovi. 

Knihovnu pravidelně navštěvují děti ze školní družiny, které zde tráví volný čas čtením, prohlížením knih, ale také 

plní úkoly různých testů, soutěží, hádanek a kvízů. 

 

Statistika 

V roce 2016 se do knihovny zaregistrovalo 535 čtenářů, z toho bylo 186 dětí.  
Celkem si čtenáři vypůjčili 23.807 svazků knih a časopisů.  
Internet v knihovně využilo 182 návštěvníků, webové stránky knihovny navštívilo 12.252 uživatelů.  
V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 170 požadavků na výpůjčky knih, které 
knihovna nemá ve svém fondu.  
Uskutečnilo se 93 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce, výstavy, výtvarné dílny, soutěže).  
Knihovnu navštívilo celkem 12.632 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci akcí)  
Bylo zakoupeno 908 svazků nových knih, knihovna odebírala 57 titulů časopisů.  

Z projektu Česká knihovna 2016 knihovna obdržela zdarma 55 nových knih.  
Odepsáno bylo 1.332 svazků zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů.  
 
 
 
 
Hospodaření knihovny  
 
V roce 2016 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a periodik 160.000,- Kč, nakoupeno 
bylo za 157.920,- Kč.  
 
Z projektu Česká knihovna 2016, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury, bylo zažádáno o 57 
knih v částce 9.835,- 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 61.175,- Kč.  
 
 
Dotace  
 
V roce 2016 podala knihovna žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3 z rozpočtu Odboru umění, literatury a 
knihoven Ministerstva kultury ČR na podporu upgrade AKS Clavius z formátu UNIMARC na MARC 21. Knihovna se 
žádostí uspěla a obdržela celkem 47.000,- Kč. V průběhu roku tak byla všechna data převedena na nový formát, 
byly rovněž zakoupeny i dva nové PC do čítárny knihovny. 
Celkové náklady na projekt činily 68.065,- Kč, částka 21.065,- Kč byla uhrazena z rozpočtu města. 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Nejdku 26. Června 2017      


