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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. 

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. I v roce 2020 se knihovna 

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

Rok 2020 významně ovlivnila situace, která nastala vzhledem k epidemii koronaviru a s tím spojenými 

opatřeními (nouzový stav). Knihovny byly na jaře i na podzim několik měsíců zcela uzavřeny, případně 

pracovaly v omezeném režimu a knihy se půjčovaly přes tzv. knihookýnko. I naše knihovna tak nemohla 

uskutečnit většinu plánovaných akcí, uzavření knihovny se projevilo i v návštěvnosti a výpůjčkách.  

Akce knihovny  

I přes složitou situaci, která v roce 2020 nastala, se několik akcí podařilo uskutečnit. 

V lednu až únoru probíhala v čítárně knihovny – Galerii@ výstava Štěpánky Kadlecové S krušnoholkou 

za vlky a v únoru se uskutečnila i přednáška Vlci v Krušných horách, kterou navštívilo 60 návštěvníků. 

Dále proběhla přednáška a promítání Dalibora Stacha na téma Vše o životě po životě II. 

Poslední akcí před jarním uzavřením knihoven byla beseda s autorem knihy Kavkazská tragédie 

Vladimírem Votápkem. 



Na podzim, před dalším uzavřením knihoven, se v Galerii@  uskutečnila vernisáž dvou výstav o Nejdku 

– výtvarné Jak vidím Nejdek a výstava fotografií k fotosoutěži Zajímavosti Nejdecka. 

Dětské oddělení 

Také většina akcí, které byly připraveny pro děti se nemohla uskutečnit.  

V únoru představil žákům ZŠ principál Muzea strašidel v Plzni Zdeněk Zajíček Pohádky a pověsti trochu 

jinak. 

Až v září proběhlo předání knih pro prvňáčka – teď už žákům 2.tříd s krátkou návštěvou v knihovně. 

V týdnu knihoven ještě proběhlo několik výtvarných dílen pro děti, poté již byla opět knihovna 

uzavřena. 

I přes omezenou půjčovní dobu, splnily podmínky soutěže o vstupenku do plzeňské ZOO 4 děti, kterým 

byly předány vstupenky, a také drobné odměny za účast od knihovny. 

Ve výlohách knihovny byly průběžně obměňovány výstavky – výrobky z papíru – ze starých knih, 

výtvarné práce dětí ZŠ a ZUŠ, vánoční výzdoba. 

Pobočka knihovny 

Provoz pobočky knihovny ovlivnila epidemiologická situace významně, otevřeno bylo v lednu a v 

únoru, v červnu pak jen 2x a na podzim opět jen dva měsíce, což se projevilo v poklesu návštěvnosti a 

výpůjček.  

Také zde byly předány knihy pro prvňáčka dětem až v září. Předání bylo spojenou s krátkým povídáním 

o knihách a knihovně na zahradě v areálu školy. 

Statistika 

V roce 2020 se do knihovny zaregistrovalo 466 čtenářů, z toho bylo 187 dětí. 

 Celkem si čtenáři vypůjčili 15.510 svazků knih a časopisů. Internet v knihovně využilo 24 návštěvníků, 

webové stránky knihovny navštívilo 9.934 uživatelů. 

 V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 29 požadavků na výpůjčky 

knih, které knihovna nemá ve svém fondu. 

 Uskutečnilo se 28 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce, výstavy, výtvarné dílny, 

soutěže). Knihovnu navštívilo celkem 5.959 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci akcí)  

Bylo zakoupeno 626 svazků nových knih, knihovna odebírala 46 titulů časopisů. Z projektu Česká 

knihovna 2020 knihovna obdržela zdarma 32 svazků nových knih. Odepsáno bylo 835 svazků 

zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů. 

Hospodaření knihovny 

V roce 2020 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a periodik 160.000,- Kč, 

nakoupeno bylo za 156.673,- Kč. 

 Z projektu Česká knihovna 2020, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury, bylo 

zažádáno o 52 knih v částce 10.218,- 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 28.592,-Kč. 

 

 

V Nejdku 8. června 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


