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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 5 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. 

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. 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.  

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 2019 se knihovna 

zapojila také do akce Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a do soutěže o vstupenky do ZOO Plzeň. 

V létě byly provedeny drobné změny interiéru knihovny, novým nábytkem byla zařízena kancelář v 1. 

patře a byly zakoupeny nové židle a stůl na pobočku knihovny. 

 

Akce knihovny 

Čítárna 

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

mají k dispozici 46 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, za uplynulých 10 let se zde uskutečnilo již 62 výstav. 

 



Galerie @ 

V čítárně – Galerii @ se uskutečnilo během roku 2019 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 2019 se uskutečnilo 8 výstav. 

Výstavy 

Leden - únor/ 

Adam Cvinger – výstava fotografií Rolltime z prostředí sportu 

Březen - duben/ 

Výstava obrazů Krása kolem nás nejdeckého amatérského malíře Karla Pospíšila 

Květen - červen/ 

Výstava výtvarných a literárních prací žáků nejdeckých škol, výstava fotografií cestovatelů v rámci 

projektu Okno do Evropy 

Červenec - srpen/ 

Výstava výtvarných prací k soutěži Lesy kolem nás 

Září  - říjen/ 

Výstava ke 120. výročí Krušnohorského Semmeringu a fotografií k soutěži Nejdek a okolí očima 

Nejdečanů 

Listopad - prosinec/ 

Výstava nejdeckých paličkářek na téma Zvonky a N. Somorové – výstava s ekopříběhem 

Výstava ke Krušnohorskému jarmarku – výtvarné práce dětí z nejdeckých škol a školek na téma Zvonky 

 

V čítárně se v průběhu roku uskutečnilo několik besed a přednášek pro dospělé i děti. 

V březnu přednáška stylistky Dany Beranové o módě a líčení a minikurz J. Čekanové Práce s čakrami. 

V dubnu besedy pro žáky ZŠ s autorkou komiksů Lucií Lomovou. 

V květnu vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Okno do Evropy, v červnu finálové kolo 

čtenářské soutěže ZŠ náměstí Karla IV. 

V září vernisáž a slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže Nejdek očima Nejdečanů (společně 

s infocentrem) 

V prosinci v rámci Krušnohorského jarmarku ukázky paličkování, hlasování o nejhezčí výrobek  

 

 

 



 

Některé akce, které knihovna pořádala, se uskutečnily v kinokavárně. 

V květnu beseda o Islandu s cestovatelem Pavlem Svobodou. 

Představení U našich sousedů divadýlka Studio Karavana z Rakovníka pro žáky ZŠ. 

Slam poetry – zápas v poezii na živo (v Klubíčku v KD) 

V říjnu beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. 

Besedy se spisovatelem Janem Opatřilem ke knihám o Kapříku Metlíkovi pro děti ze ZŠ. 

Výtvarná dílna s autorem komiksů Danielem Vydrou. 

Cestopisná beseda s Petrem Nazarovem o Novém Zélandu. 

 

Výlohy knihovny 

Ve výlohách knihovny se během roku vystřídalo několik výstav – historické fotografie města Nejdek, 

fotografie k výročí Krušnohorského Semmeringu a z fotosoutěže Nejdek očima Nejdečanů, 

retrovýstava k 30. výročí listopadu 1989 a ke konci roku výstava výrobků z papíru a z knih – 

Knihoandělé. 

 

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 navštívili knihovnu žáci 4. tříd ZŠ náměstí, pro které byla připravena beseda o spisovateli 

dětských knih H.Ch. Andersenovi, a také děti z MŠ Závodu míru. 

V dubnu se uskutečnily velikonoční dílny pro žáky ZŠ náměstí a ZŠ Pernink. 

V rámci cestovatelského projektu Okno do Evropy byla vyhlášena literární a výtvarná soutěž pro děti z 

MŠ a ZŠ, všechny 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, knihovnu navštívili žáci 

1. tříd., pro které byla připravena beseda o knihovně a knihách pro děti. 

Na tradičním Indiánském dni, který pořádá RC Zvoneček, měla knihovna opět stánek Indiánská pera 

moudrosti – pro malé děti puzzle a pro starší záludné otázky s indiánskou tématikou. 

Ve školním roce 2018/2019 se naše knihovna opět 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.  



Knihovna se také zúčastnila projektu KK K. Vary a Lesů ČR – Lesy kolem nás, za naše město se zapojila 

ZUŠ Nejdek – výtvarný obor. 

Další akcí, do které se knihovna přihlásila, je projekt ZOO Plzeň o vstupenku do ZOO. V loňském roce 

splnilo podmínky soutěže a volnou vstupenku získalo 11 dětí. 

Během roku se žáci obou škol postupně zúčastnili besed se spisovateli a dalších akcí, které pro ně 

knihovna připravila.  

Knihovnu navštívili např. autoři komiksů Lucie Lomová a Daniel Vydra, v rámci Týdne knihoven opět 

přijel výtvarník a ilustrátor Adolf Dudek. Již po několikáté také navštívil knihovnu spisovatel Jan Opatřil, 

který dětem představil svou novou knihu O kapříku Metlíkovi. V rámci projektu Okno do Evropy děti 

shlédly divadelní představení U našich sousedů, které jim zahrálo divadýlko Karavana. 

Tradiční výtvarná soutěž k nejdeckému Krušnohorskému jarmarku měla tentokrát téma Zvonky. 

Zúčastnilo se jí 14 dětských kolektivů z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Všechny soutěžní práce byly vystaveny v době 

konání jarmarku v čítárně knihovny. 

Hry bez hranic 

Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem je tradiční soutěž pro děti, jejíž 13. ročník pořádala tentokrát 

Městská knihovna Horní Slavkov a tématem bylo hornictví.  A jako každý rok, i letos se vybrané děti 

pilně připravovaly již před soutěží. Učily se o historii hornictví, musely si připravit prezentaci a erb, a 

také oděv. V tomto roce se sice děti neumístily na předních místech, přesto vzorně reprezentovaly naši 

knihovnu a město. 

Ve výlohách knihovny se během roku vystřídalo několik výstav – historické fotografie města Nejdek, 

fotografie k výročí Semmeringu a z fotosoutěže Nejdek očima Nejdečanů, retrovýstava k 30. výročí 

listopadu 1989 a ke konci roku výstava výrobků z papíru a z knih – Knihoandělé. 

 

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.  

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 

spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky. 

V prosinci byla pobočka knihovny vybavena novým stolem a barevnými židlemi, byl zakoupen i nový 

stolek pod PC.  

 

Statistika 

V roce 2019 se do knihovny zaregistrovalo 531 čtenářů, z toho bylo 216 dětí. 

Celkem si čtenáři vypůjčili 20.287 svazků knih a časopisů. Internet v knihovně využilo 78 návštěvníků, 

webové stránky knihovny navštívilo 9.819 uživatelů. 

V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 96 požadavků na výpůjčky 

knih, které knihovna nemá ve svém fondu. 



Uskutečnilo se 90 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce, výstavy, výtvarné dílny, 

soutěže). 

Knihovnu navštívilo celkem 9.930 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci akcí)  

Bylo zakoupeno 810 svazků nových knih, knihovna odebírala 46 titulů časopisů. Z projektu Česká 

knihovna 2019 knihovna obdržela zdarma  61 svazků nových knih. Odepsáno bylo 1.975 svazků 

zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů. 

 

Hospodaření knihovny 

 V roce 2019 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a periodik 170.000,- Kč, 

nakoupeno bylo za 170.845,- Kč. 

Z projektu Česká knihovna 2019, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury, bylo 

zažádáno o 61 knih v částce 13.352,-  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 60.975,- Kč. 

 

 

 

V Nejdku 10. června 2020 

 

 

 

 

 

 


