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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  celkem 4 PC k připojení na internet i k tisku 

dokumentů z PC ( 2 v čítárně a po jednom v oddělení pro dospělé a v dětském oddělení) 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. 

V roce 2017 byla v knihovně provedena technická opatření, která vedla ke zlepšení služeb čtenářům a 

návštěvníkům knihovny. V hlavní budově i na pobočce knihovny byla instalována wi-fi síť, v letních 

měsících došlo k propojení pobočky knihovny s hlavní budovou. Byl pořízen nový server pro knihovnu 

a proveden převod AKS Clavius z DBF na SQL verzi. Tato opatření byla realizována díky grantu z  

programu VISK 3, na který knihovna získala dotaci ve výši 60.000,- Kč. 

V dubnu byla knihovna opatřena novou fasádou a nápisem Knihovna. 

Akce knihovny  

Čítárna  

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

mají k dispozici 56 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. 

Výstavy v roce 2017 

Už tradičně se v čítárně – galerii uskutečnilo během roku 2017 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 obou nejdeckých škol. V roce 2017 se uskutečnilo 8 výstav.  

Leden – únor/   

Ludmila Lang  - obrazy 

Březen – duben/ 

Výstava výtvarných a literárních prací žáků nejdeckých škol Jak vidím severní Ameriku a fotografie 

nejdeckých cestovatelů Poznal jsem jiný svět k projektu Okno do severní Ameriky 

Květen – červen/ 

Výstava fotografií Oka Mžik nejdecké fotografky Blanky Šprocové 

Září – říjen/ 

Výstava výtvarných prací na téma Pajndl - naše rozhledna – společný projekt odboru kultury a 

knihovny 

Umělecká výstava – výstava nejdeckých studentů - fotografií Elis Poláčkové a grafiky a maleb 

Thomase Painese 

Listopad – prosinec/ 

Společná výstava paličkovaných krajek nejdeckých krajkářek na téma Peříčka v krajce a fotografií 

žáka ZŠ Karlovarská a nadějného fotografa Michaela Kovaříka na téma Příroda kolem mne … 

V Galerii@ se dále uskutečnilo několik přednášek a dalších akcí - 

v únoru to byla přednáška o čokoládě značky Jordis, kterou připravila Ing. Marcela Krčálová z Hradce 

Králové. 

Vernisáží a vyhodnocením výtvarné a literární soutěže byl 9. března zahájen projekt Okno do severní 

Ameriky. V rámci projektu se v dubnu uskutečnila pro žáky 6. a 7. tříd obou ZŠ beseda cestovatele 

Petra Nazarova o cestě na jihozápad USA. 

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

Na podzim se uskutečnily přednášky na téma Vliv psychiky na lidské zdraví, beseda s projekcí 

dokumentu Vše o životě po životě s režisérem Daliborem Stachem a přednáška o stylu oblékání a 

módě se stylistkou Danou Beranovou  



V rámci krušnohorského jarmarku předváděly nejdecké paličkářky ze sdružení Krušnohorská krajka a 

děvčata z kroužku paličkování své umění návštěvníkům jarmarku. 

Výlohy knihovny 

Ve výlohách knihovny se během roku vystřídalo několik zajímavých výstav – fotografie k výstavě Naše 

krásná ulice, historické fotografie Nejdku a výstavy dětských výtvarných prací z malířského kroužku při 

ZŠ Karlovarská ul., k soutěži Lesy kolem nás a jedna výloha byla také věnována knihovnickým Hrám 

bez hranic.  

 

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. Žáci obou škol také 

navštěvují výstavy, které jsou instalovány v Galerii@ 

V březnu se v kině konalo představení Staré pověsti české pro žáky 4. a 5. tříd obou ZŠ. S tímto 

představením přijeli herci Eva Hrušková a Jan Přeučil. 

V dubnu navštívili knihovnu žáci 1. stupně ZŠ náměstí, a také ZŠ Pernink, pro které bylo připraveno 

nejen povídání o svátcích jara, ale také Velikonoční vyrábění.  

V letních měsících se v dětském oddělení konaly prázdninové výtvarné dílny – např. Kameňáčci - 

malování na rolavské kameny, výroba letních dekorací a dárečků nebo vystřihovánek do oken.  

V říjnu přijela s dětmi z družin obou škol besedovat spisovatelka z Lokte, paní Zuzana Onderová, která 

představila svoji novou knihu pro děti Čaroděj, Jolanka a dračí vejce. V listopadu besedovala se žáky 

3. tříd obou ZŠ spisovatelka dětských knih Zuzana Pospíšilová, žáci 7. a 8. tříd si poslechli autorské 

čtení hororových povídek mladého spisovatele Jana Opatřila. 

V prosinci byly pro děti připraveny vánoční dílny a besedy s vánoční tematikou, děti z nejdeckých škol i 

školek se zúčastnily výtvarné soutěže ke Krušnohorskému jarmarku, v rámci jarmarku se pak konala 

v muzeu i výtvarná dílna pro děti. 

Hry bez hranic  

V roce 2017 byla pořadatelem již 11. ročníku regionální soutěže Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem 

naše knihovna. Tématem bylo Setkání národů. Přípravy započaly již v zimě, kdy jsme vymyslely téma, 

místo, kde se hry budou konat a soutěžní disciplíny a úkoly. S pomocí mnoha dobrovolníků se v sobotu 

27. května hry uskutečnily. Do knihovny se sjelo 15 čtyřčlenných družstev z knihoven celého kraje, po 

slavnostním zahájení a představení všech družstev na prostranství před kostelem sv. Martina se děti 

rozběhly plnit jednotlivé úkoly na stanoviště, která byla umístěna u kapliček na Křížovém vrchu. Po 

splnění všech úkolů si děti došly na oběd do školní jídelny a čekání na výsledky jim zpříjemnil 

interaktivní hudební program skupiny Cesta rytmu. Děti měly možnost slyšet africké rytmy a samy si 

zatančit a vyzkoušet hru na tradiční nástroje tohoto světadílu. Družstvo nejdeckých dětí v barvách 

České republiky vzorně reprezentovalo naši knihovnu i město a obsadilo 2. místo. 

 



Knihobudky 

V červenci byly u vodní nádrže Lesík instalovány dvě knihobudky. Knihy a časopisy odepsané z fondu 

knihovny měly sloužit k zpříjemnění pobytu návštěvníků. Bohužel knihobudku u pláže vandalové 

začátkem září zničili. 

 
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.  

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. 

V červenci došlo k propojení pobočky s hlavní knihovnou a byla nainstalována wi-fi . 

V říjnu besedoval s žáky 1. a 2.tříd ZŠ Karlovarská ilustrátor dětských knih Adolf Dudek,  který 

tentokrát přijel s představením Cestovatelské kreslení. 

Statistika 

V roce 2017 se do knihovny zaregistrovalo 533 čtenářů, z toho bylo 194 dětí.  

Celkem si čtenáři vypůjčili 22.201 svazků knih a časopisů.  
Internet v knihovně využilo 138 návštěvníků, webové stránky knihovny navštívilo 13.037 uživatelů.  

V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 90 požadavků na výpůjčky 
knih, které knihovna nemá ve svém fondu.  

Uskutečnilo se 87 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce, výstavy, výtvarné dílny, 

soutěže).  
Knihovnu navštívilo celkem 10.224 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci akcí)  

Bylo zakoupeno 855 svazků nových knih, knihovna odebírala 58 titulů časopisů.  
Z projektu Česká knihovna 2017 knihovna obdržela zdarma 53 svazků nových knih.  

Odepsáno bylo 1.883 svazků zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů.  

V srpnu a září proběhla revize knihovního fondu hlavní knihovny i pobočky, při které bylo zrevidováno 

celkem 32.492 svazků knih.  

 

Hospodaření knihovny  
 

V roce 2017 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a periodik 160.000,- Kč, 

nakoupeno bylo za 157.398,- Kč.  
Z projektu Česká knihovna 2017, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury, bylo 

zažádáno o 53 knih v částce 12.019,- 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 70.425,- Kč.  

 

Dotace  
V roce 2017 podala knihovna žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3 z rozpočtu Odboru umění, 

literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR na převedení AKS Clavius z DBF verze na SQL verzi a 
server pro knihovnu. Knihovna se žádostí uspěla a obdržela celkem 60.000,- Kč. V letních měsících byl 

zakoupen nový server pro knihovnu a byl proveden převod dat z DBF na SQL verzi. 

Celkové náklady na projekt činily 88.359,90,- Kč, částka 28.359,90 Kč byla uhrazena z rozpočtu města. 

 

V Nejdku 30. června 2018 


