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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, v tomto roce jsme spustili nové https://knihovna.nejdek.cz/,  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 2021 se knihovna 

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

Rok 2021 byl stále ovlivněn situací, která nastala vzhledem k epidemii koronaviru, a s tím spojenými 

opatřeními (nouzový stav). Knihovny byly od ledna zavřené, případně pracovaly v omezeném režimu a 

knihy se půjčovaly přes tzv. knihookýnko. Provoz byl spuštěn 12. dubna v omezeném režimu. Naše 

knihovna tak nemohla uskutečnit většinu plánovaných akcí, uzavření knihovny se projevilo i 

v návštěvnosti a výpůjčkách. 

V uplynulém roce také došlo v knihovně k personálním změnám, v lednu odešla do důchodu 

knihovnice Eva Glaserová a v červenci pak Jana Vítková. Za ně nastoupily nové pracovnice, v lednu 

Magdalena Satýnková do dětského oddělení a v srpnu Lucie Černá do čítárny knihovny. 

Akce knihovny  

I přes složitou situaci, která v roce 2021 nastala, se několik akcí podařilo uskutečnit. 

Od ledna do dubna byla ve výlohách knihovny k vidění Výstava záložek, aneb, co nám lidé v knihách 

zanechají. V květnu jsme vystavili ve výlohách výtvarné práce prvňáčků v rámci projektu „Knížka pro 

prvňáčka.“  

https://knihovna.nejdek.cz/


V září jsme rozšířili půjčovní dobu dospělého oddělení na čtvrtek dopoledne (tedy + 2 hodiny). 

Na konci srpna byla knihovna zapojena do akce města Loučení s prázdninami. Připravili jsme burzu 

knížek, výtvarný workshop a rozdali jsme mnoho propagačních předmětů. Dále proběhla beseda Jak 

se žije v Krušnohoří s historikem Jiřím Klsákem, Vladimírem Votápkem a Ondřejem Bednářem. 

V září jsme otevřeli v Galerii @výstavu soutěžních fotografií Nejdecké detaily. Soutěž vyhlásilo město 

Nejdek a v rámci vernisáže byly předány ceny vítězům a účastníkům soutěže. 

 

V říjnu probíhal tradičně Týden knihoven, na který byl připraven bohatý program. Výtvarná dílna, 

amnestie, burza odepsaných knih, besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem, výtvarně-literární 

workshop s názvem Recykliteratura s Klárou Rozsypalovou a beseda s Ing. Jakubem Vynikalem 

s názvem Zaniklé obce Karlovarska. 

Dne 6. října 2021 proběhlo v Krajské knihovně Karlovy Vary 5. slavnostní setkání knihovníků Karlovarského 

kraje spojené s oceněním nejlepších dobrovolných knihovníků Karlovarského kraje a nejlepších 

profesionálních knihoven Karlovarského kraje pro rok 2020. Bohužel z důvodu epidemiologické pandemie 

muselo být vyhodnocení přesunuto z roku 2020 na rok letošní. Záštitu nad celou akcí tak nyní převzal 

hejtman Petr Kulhánek. Cena se uděluje jako vyjádření uznání za zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných 

knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obcí. Mezi sledovaná kritéria patří 

především velmi dobrá činnost knihovny, aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná 

kulturně výchovná činnost a dlouholetá práce v knihovně. Knihovny a knihovníci jsou k ocenění navrženy na 

základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním, které vychází z činnosti knihoven za uplynulý rok 

(tentokrát za rok 2019). Oceňují se tři knihovny, kdy z každého okresu je navržena jedna profesionální 

knihovna a jeden dobrovolný knihovník. Za okres Karlovy Vary byla navržena naše nejdecká knihovna. Na 

základě hodnocení odborné poroty se nejlepší profesionální knihovnou Karlovarského kraje stala Městská 

knihovna Františkovy Lázně a Městská knihovna Nejdek získala ocenění za poskytování vynikajících 

knihovnických a informačních služeb pro veřejnost. Městská knihovna Nejdek nejenže plní knihovnickou 

práci, ale plní také funkci kulturního centra s regionálním zaměřením. Snaží se poukazovat na tradice a 

zvláštnosti města. Nedílnou součástí knihovny je Galerie @, ve které se většinou představují veřejnosti 

výstavy od místních občanů, kteří vynikají něčím zajímavým a mohou ukázat svou tvorbu. 

Koncem října proběhla cestovatelská beseda s Petrem Nazarovem na téma Havaj. 

V listopadu nás navštívila vizážistka paní Světlana Čiberová s besedou pro ženy Co svým vzhledem 

sdělujeme světu. 

Další akcí byla autorská beseda o knize pana Pavla Bráborce Život s postižením. 

V tomto měsíci byla v Galerii @ zahájena výstava paličkovaných krajek Spolku Krušnohorská krajka z Nejdku 

s názvem Malba a krajka. 

V prosinci jsme zorganizovali pro veřejnost adventní koncert Královehradeckého studentského sboru Gybon 

pod vedením Mgr. Jaromíra Schejbala. 

Dětské oddělení 

Předání knížek prvňáčkům se uskutečnilo v měsíci červnu v areálu základních škol před budovami. 

Během letních prázdnin byly pro děti připraveny výtvarné dílny na různá témata. 

Děti z mateřských škol nám v září vyrobily podzimní dekorace, které jsme vystavili ve výlohách 

knihovny. 

Tento měsíc jsme také zahájili besedy pro žáky 1. stupně Základní školy Nám. Karla IV. V Nejdku.  



V říjnu se uskutečnila výtvarná dílna na téma Harry Potter Obludné obludárium.  

Navštívily nás děti z mateřských škol, s kterými jsme pobesedovali o pohádkách a vyráběli podzimní 

dekoraci. 

V listopadu se uskutečnily besedy pro žáky 1. stupně Základní školy Karlovarská.  

Knihovnu navštívila spisovatelka Klára Smolíková, která s žáky základních škol besedovala o komiksech. 

V prosinci proběhla tzv. Vánoční knihovna - akce pro druháčky základních škol na téma Vánoce. Besedovali 

jsme o tradicích Vánoc a vyráběli vánoční dekorace. 

Vánoční dílnou pro dětskou veřejnost jsme zakončili akce v tomto roce. 

Pobočka knihovny 

Provoz pobočky knihovny byl zahájen po uzavření z důvodu pandemie 13.4. 2021.  

Také zde byly předány knihy pro prvňáčka dětem v měsíci červnu. V listopadu zde proběhly besedy se 

žáky 1. stupně. 

Statistika 

V roce 2021 se do knihovny zaregistrovalo 435 čtenářů, z toho bylo 179 dětí. 

Celkem si čtenáři vypůjčili 12.935 svazků knih a časopisů. Internet v knihovně využilo 18 návštěvníků, 

webové stránky knihovny navštívilo 7.994 uživatelů. 

V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 34 požadavků na výpůjčky 

knih, které knihovna nemá ve svém fondu. 

Uskutečnilo se 71 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce, výstavy, výtvarné dílny, 

soutěže). Knihovnu navštívilo celkem 5.440 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a účastníci akcí)  

Bylo zakoupeno a zapsáno 1004 svazků nových knih, knihovna odebírala 46 titulů časopisů. Z projektu 

Česká knihovna 2021 knihovna obdržela zdarma 42 svazků nových knih. Odepsáno bylo 944 svazků 

zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů. 

Hospodaření knihovny 

V roce 2021 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a periodik 186.000,- Kč, 

nakoupeno bylo za 164.357,90 Kč. 

Z projektu Česká knihovna 2021, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury, bylo 

zažádáno o 50 knih v částce 10.395,- 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 22.224,-Kč. 

 

 

V Nejdku 1. února 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


