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Služby knihovny
V roce 2011 poskytovala knihovna opět své služby všem čtenářům i
návštěvníkům. Kromě půjčování knih a časopisů mohli návštěvníci využívat počítače
k připojení na internet i tisku dokumentů z PC nebo kopírování.
Stále více je využívána služba MVS (meziknihovní výpůjční služba)
k objednání a vypůjčení titulů, které naše knihovna nemá ve svém fondu.Také
rezervace knih, prodloužení výpůjční doby a zasílání upomínek nebo upozornění
prostřednictvím e-mailů je hodně využíváno.
Knihovna má vlastní webové stránky, na kterých zveřejňuje aktuální informace
o akcích knihovny, fotografie a je zde umístěn on-line katalog. Čtenáři se tak mohou
z domova dozvědět vše o knihovně, rezervovat si knihy nebo si prodloužit výpůjčky
knih.
Začátek roku 2011 poznamenala havárie v dětském oddělení – vzhledem
k nepříznivým klimatickým podmínkám došlo k zatečení a promáčení zdí kolem
všech oken a části stropu. Zdi špatně vysychaly, začala se tvořit plíseň a dětské
oddělení muselo být uzavřeno – půjčovalo se zde pouze 1x v týdnu a akce pro děti
(besedy) se konaly v přízemí knihovny – v čítárně.
Další komplikací bylo, že pracovnice z dětského oddělení byla převedena do
infocentra, takže celé tři měsíce fungovala celá knihovna v omezeném provozu, a to
se projevilo v nižší návštěvnosti i výpůjčkách.
Teprve v dubnu opět nastoupila do dětského oddělení knihovnice V. Satýnková,
v květnu bylo oddělení vymalováno a byl obnoven plný provoz.
Akce knihovny
I v roce 2011 se v knihovně uskutečnila spousta akcí, hlavně pro dětské návštěvníky.
V Galerii @ se opět představilo několik
vystavovali svá díla.

nejen nejdeckých umělců, kteří zde

I-II/ výstava fotografií V. Svobody Nejdek a okolí z ptačí perspektivy
III-IV/ výstava linorytů Izabely Hejlové Znamení zvěrokruhu
V-VI/ výstava fotografií z cest M. Sapouška Obrázky ze Skotska
VII-VIII/ výstava výkresů dětí z výtvarné soutěže Lesy kolem nás
IX-X/ výstava známek nejdeckého filatelisty p. Kouby Se známkou kolem světa
XI-XII/ výstava fotografií dětí J. Jirušové
XII/ výstava paličkovaných krajek na téma Stromy
V rámci Krušnohorského jarmarku zde proběhla výtvarná soutěž Andílci, kterou
hodnotili návštěvníci knihovny.

Dětské oddělení
I přes nepříznivý začátek roku se uskutečnilo pro děti spousta akcí – besedy,
soutěže, výtvarné dílny a vyrábění.
V březnu a dubnu se uskutečnily besedy o spisovatelích, jejichž výročí narození nebo
úmrtí jsme si v roce 2011 připomněli - pro mladší děti o F. Hrubínovi a V Čtvrtkovi,
pro starší to byly besedy o F. Burianovi, K. Zemanovi a J. Vernovi.
Knihovnu také navštívily děti z mateřských škol, které si prohlédly knihovnu,
poslechly si pohádku a pak si zde malovaly a hrály.
V květnu se uskutečnil 5. ročník regionální soutěže Hry bez hranic, aneb knihovnice
dětem, tentokrát v Chebu a tématem byl středověk a rytíři. Naše družstvo obsadilo
výborné 3. místo.
V květnu se také uskutečnila výtvarná dílna, při které děti z družiny při ZŠ náměstí
vyráběly papírové obálky na malé krajky pro nejdecké paličkářky z OS Krušnohorská
krajka.
V červnu jsme se podílely na Indiánském dni ke Dni dětí – na stanovišti Moudrost
indiánských per děti odpovídaly na různé otázky týkající se života indiánů, mladší
skládaly puzzle s indiánskými motivy.
Během letních prázdnin probíhaly výtvarné dílny, při kterých si děti vyráběly zvířátka
ze sena, papírová skládaná přáníčka, malovaly na vařečky nebo na rolavské
kamínky.
V říjnu se uskutečnila výtvarná dílna Halloween, v listopadu pak tradiční vyrábění
lampionů do Martinského průvodu. Při jeho organizaci jsme také jako každý rok
pomáhaly a prodávaly jsme sváteční martinské rohlíčky.
V říjnu se uskutečnily 3 besedy se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem
Dudkem. Ten do Nejdku jezdí již několik let a jeho interaktivní besedy mají u dětí
vždy velký ohlas.
V listopadu se žáky 6. – 8. tříd besedovali cestovatelé Dana Smržová a Stanislav
Hořínek – tématy besed byly např. Národní parky USA, Lidé různých kontinentů a
Jihoafrická republika – nejen Safari.
V průběhu celého roku si mohly děti vyluštit kvízy a vědomostní testy na různá
témata.
Již tradiční soutěž ke Krušnohorskému jarmarku měla téma Jarmark města
podpoříme, Andílka mu vyrobíme a zúčastnilo se jí 20 soutěžních kolektivů (děti
z obou ZŠ, ZUŠ, školek a dětských sdružení).
V den jarmarku si také mohly děti v dětském oddělení vyrobit švestkové čerty.
Ve výlohách knihovny se v průběhu roku postupně představily nejdecké sportovní
oddíly (badminton, hokej, orientační běh, vodáci, zápas) , v létě to byly výtvarné
práce ( výkresy a keramika) dětí ze ZUŠ Nejdek.
V prosinci byly instalovány výstavky a prezentace všech nejdeckých mateřských škol.
Všechny prezentace ve výlohách mají velký ohlas nejen u nejdeckých občanů, ale i
návštěvníků města.

Pobočka knihovny

Pobočka knihovny v areálu ZŠ Karlovarská slouží nejen dětem, ale také dospělým
čtenářům. Je otevřena každé úterý, uzavřena bývá v období školních prázdnin.
I zde se v průběhu celého školního roku uskutečnily besedy o spisovatelích a
knihovnické lekce.
V dubnu v knihovně přespaly děti ze 4.A v rámci plnění úkolů školního projektu
Dřevěná olympiáda.
Na podzim se uskutečnily besedy pro žáky 1. stupně na téma Rostliny a literatura –
besedy byly připraveny k celoročnímu školnímu projektu Od semínka ke květu.
Pobočku pravidelně navštěvují děti ze školní družiny, které si zde čtou nebo vyplňují
kvízy a soutěže.
Také na pobočce si děti mohou průběžně vyplňovat testy a vědomostní soutěže na
různá témata.

Statistika
V roce 2011 se zaregistrovalo do knihovny celkem 754 čtenářů, z toho 294 dětí do
15-ti let.
Celkem si vypůjčili 34.427 svazků knih a časopisů.
Internet v knihovně využilo 524 návštěvníků.
Webové stránky knihovny navštívilo 6.916 uživatelů.
V rámci služby MVS bylo vyřízeno 140 požadavků na knihy, které nemá naše
knihovna ve svém fondu ( převážně naučné knihy pro studenty).
Uskutečnilo se 134 akcí ( kulturních a vzdělávacích – besedy, knihovnické lekce,
výstavy, soutěže).
Celkem knihovnu navštívilo 15.441 návštěvníků ( čtenáři, uživatelé internetu,
účastníci akcí).
Knihovna odebírala 57 titulů časopisů, bylo zakoupeno pouze 341 svazků nových
knih ( z toho skutečně nových bylo 222, ostatní byly dary).
Bylo odepsáno 195 svazků opotřebovaných a zastaralých knih a časopisů.

Hospodaření knihovny
V roce 2011 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a časopisů
celkem 100.000,- Kč, ale z důvodu rozpočtových opatření byly nakonec nakoupeny
knihy a časopisy v celkové částce pouze 75.607,- Kč. To je velice málo, neboť
v současné době je průměrná cena nové knihy 300,- Kč.
V rámci projektu Česká knihovna , který podporuje nákup nekomerčních titulů české
literatury a jejich distribuci do knihoven bylo zažádáno o 21 knih v celkové ceně
3.300 ,- Kč.
Na akce, besedy se spisovateli a odměny za soutěže bylo z rozpočtu vyčleněno
15.000,- Kč

V Nejdku 17. února 2012

