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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. Také na pobočce knihovny je k dispozici čtenářům PC a tiskárna, ve 

všech odděleních knihovny i na pobočce mají čtenáři možnost připojení na wi-fi síť. 

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

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

Dalšími službami, které knihovna nabízí je prodlužování výpůjční doby, rezervace knih a zasílání 

předupomínek nebo upozornění prostřednictvím e-mailu nebo sms zpráv, dále 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 z akcí 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. Aktuální informace lze také najít na fcb stránce knihovny. 

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 2018 se knihovna 

zapojila také do akce Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. 

V roce 2018 byla vymalována celá knihovna – všechna oddělení i chodby, bylo instalováno nové 

osvětlení v oddělení pro děti a dospělé. V rozpočtu města na rok 2018 byla také schválena částka 

250.000,- Kč na nový nábytek do oddělení pro dospělé čtenáře. Knihovna byla od poloviny července 

do poloviny září uzavřena a v těchto měsících byly provedeny všechny úpravy, byl vyřazen starý a 

nevyhovující nábytek, byly instalovány nové regály a oddělení pro dospělé tak dostalo jednotný styl. I 

přes značné komplikace (od konce května do konce září byla na nemocenské jedna knihovnice) se vše 

za dva měsíce zvládlo a od poloviny září opět knihovna fungovala v plném provozu. 

 

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 druhou středu se v čítárně knihovny scházejí nejdecké paličkářky ze z.s Krušnohorská krajka a 

vytvářejí zde krásné paličkované krajky, které zde pravidelně vystavují v rámci krušnohorského 

jarmarku. 

Galerie @  

Už tradičně se v čítárně – Galerii @ uskutečnilo během roku 2018 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 2018 se uskutečnilo 9 výstav.  

Výstavy 

Leden – únor/ 

 Výstavy paličkovaných krajek a fotografií M. Kovaříka 

Březen – duben/ 

 Výstava „Andělky“ p. Dagmar Šimkové 

Květen – červen/  

Výstava výtvarných a literárních prací k projektu Okno do Asie – 2. část – Jak vidím Asii a výstava    

fotografií Poznal jsem jiný svět 

Září – říjen/ 

Výstava „K nadějím“- obrazy Aleny Prýmkové  

Listopad – prosinec/  

Výstava obrazů Pavla Drobka „Jen tak pro radost“ 

 Výstava paličkovaných krajek „Posezení v Galerii“ 

 Výstava ke Krušnohorskému vánočnímu jarmarku – výtvarné práce dětí na téma Adventní kalendář 

Besedy a další akce v čítárně knihovny 

V dubnu minikurz Práce s kyvadlem pod vedením Jany Čekanové a Dýchánek s Danou Beranovou, 

módní stylistkou tentokrát na téma líčení 

V květnu beseda o Indii s Alicí Janstovou – k projektu Okno do Asie 

V červnu slavnostní předání cen vítězům výtvarné soutěže Okno do Asie a finálové kolo čtenářské 

soutěže ZŠ nám. Karla IV 



Na podzim přednáška Martinik – Ostrov květů s cestovatelem Jaromírem Novákem 

 

Několik akcí, které knihovna pořádala pro školy i veřejnost, se uskutečnily v kinokavárně: 

V březnu besedy s animátorem Cyrilem Podolským, autorem animovaného večerníčku Krysáci 

V červnu beseda o Nepálu s cestovatelem Pavlem Svobodou 

V říjnu beseda s ochutnávkou Tajemství kávy, v listopadu přednáška Kouzlo čajů a bylin 

 

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 plnili různé úkoly. Žáci obou škol také 

navštěvují výstavy, které jsou instalovány v Galerii@ 

V březnu se uskutečnily besedy pro žáky 1. a 6. tříd ZŠ nám. se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, 

která dětem představila své knihy. Prvňáčkům knihu A-Ž půjdeš do školy, starším dětem pak knihy 

Kamínek nebo Nikolina cesta. 

V březnu navštívili knihovnu žáci ze 4. tříd ZŠ nám., a přijeli také žáci ze ZŠ Pernink, kteří si poslechli 

zajímavé vyprávění o velikonočních svátcích a všichni si vyrobili pěkné velikonoční dekorace. 

Součástí cestovatelského projektu, který knihovna pořádá už 6.rokem, byla opět výtvarná a literární 

soutěž, tentokrát na téma Jak vidím Asii, 2.část. Všechny výtvarné práce byly vystaveny v čítárně 

knihovny a v galerii Zelená sedma ve vestibulu kina. 

V červnu se v knihovně uskutečnilo finálové kolo čtenářské soutěže ZŠ náměstí. 

Ve školním roce 2017/2018 se naše knihovna zapojila do celostátní akce Už jsem čtenář - Knížka pro 

prvňáčka, jejímž cílem je přilákat začínající čtenáře do knihovny. Prvňáci tak v průběhu školního roku 

navštívili knihovnu i některé akce, které knihovna pro děti pořádala. Na konci školního roku při školní 

akademii pak byla všem prvňákům ZŠ náměstí kniha předána.  

K výročí 100 let vzniku ČSR a 160. výročí křížové cesty v Nejdku byla vyhlášena výtvarná soutěž Každý 

si nese svůj kříž pro děti z nejdeckých škol, vernisáž výstavy s předáním cen vítězům se uskutečnila 

v městském muzeu 2. října. 

Na podzim se uskutečnily další besedy se spisovatelkami dětských knih. V říjnu besedovala s dětmi 3. 

a 5. tříd obou ZŠ spisovatelka Lenka Rožnovská, která je do svých besed aktivně zapojila. 

V  listopadu přijela již podruhé spisovatelka Michaela Fišarová, která spolu s hercem Miroslavem 

Reilem tentokrát besedovala se žáky 1. a 4. tříd obou ZŠ. 

Spisovatelka Petra Martišková besedovala nejen o knihách, ale i sportu. Žáci 7. - 9. tříd obou ZŠ se 

dozvěděli zajímavosti nejen o knihách, jak se stát spisovatelem, jak a kde vlastně kniha vzniká, ale 

také o parkouru a free runningu. Tento sport pak představil parkourista Tomáš Vyšohlíd a předvedl 

ukázky některých skoků. 



Tradiční výtvarná soutěž k nejdeckému Krušnohorskému jarmarku měla tentokrát téma Adventní 

kalendář, zúčastnilo se jí 14 soutěžních kolektivů z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Všechny soutěžní práce byly 

vystaveny v době konání jarmarku v čítárně knihovny, kde se konal i doprovodný program – malé 

vánoční vyrábění a čtení pohádek s vánoční tématikou pro nejmenší děti. 

Hry bez hranic 

Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem je tradiční soutěž pro děti, jejíž 12. ročník pořádala tentokrát 

Městská knihovna Sokolov. Tématem bylo 100. výročí vzniku Československa. A jako každý rok, i letos 

se vybrané děti pilně připravovaly již před soutěží. Učily se o historii Československa - musely 

zvládnout prezentaci, připravit si oděv a erb. Soutěž se odehrávala v okolí sokolovského zámku, ve 

kterém knihovna sídlí. A protože se děti opravdu pilně připravovaly, soutěž v konkurenci 15-ti družstev 

vyhrály a obsadily 1.místo.  

Pobočka knihovny 

Také na pobočce knihovny jsou pro děti připravovány v průběhu školního roku různé soutěže, testy a 

také malé výtvarné dílny – v týdnu knihoven si děti vyráběly záložky do knih. 

Pravidelně knihovnu navštěvují děti ze školní družiny se svými učitelkami. A právě děti z družiny se 

zúčastnily slavnostního křtu nové knihobudky, kterou jsme instalovali u dětského hřiště na sídlišti 

Gagarinova. Bohužel i tato knihobudka neunikla pozornosti vandalů a byla několikrát poničena. Přesto 

jsme ji pokaždé opravili a věříme, že bude nadále sloužit všem, kteří mají rádi knihy. 

Ke konci školního roku navštívily pobočku knihovny prvňáci ze ZŠ Karlovarská, kteří po krátkém 

povídání o knihovně a knihách obdrželi v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka knihu 

Bráchova bota spisovatelky Evelýny Koubové. 

Statistika 

V roce 2018 se do knihovny zaregistrovalo 544 čtenářů, z toho bylo 208 dětí.  

Celkem si čtenáři vypůjčili 19.846 svazků knih a časopisů.  

Internet v knihovně využilo 104 návštěvníků, webové stránky knihovny navštívilo 13.809 uživatelů.  
V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 55 požadavků na výpůjčky 

knih, které knihovna nemá ve svém fondu.  
Uskutečnilo se 64 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce, výstavy, výtvarné dílny, 

soutěže).  

Knihovnu navštívilo celkem 9.527 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci akcí)  
Bylo zakoupeno 681 svazků nových knih, knihovna odebírala 58 titulů časopisů.  

Z projektu Česká knihovna 2018 knihovna obdržela zdarma 56 svazků nových knih.  
Odepsáno bylo 1.316 svazků zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů.  

 

Hospodaření knihovny  
 

V roce 2018 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a periodik 160.000,- Kč, 
nakoupeno bylo za 158.173,- Kč.  

Z projektu Česká knihovna 2018, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury, bylo 
zažádáno o 56 knih v částce 9.984,- 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 61.181,- Kč.  

 
 

 

 
V Nejdku 15. května 2019 


