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V roce 2010 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.
V lednu se zlepšila situace v dětském oddělení – nastoupila knihovnice na ¾
úvazku, takže se mohlo konat více akcí pro děti.
Akce knihovny
V roce 2010 se v knihovně uskutečnilo spousta akcí pro děti i dospělé čtenáře.
V Galerii@ se postupně představilo několik nejen nejdeckých umělců, kteří zde
vystavovali svá díla.
Uskutečnilo se 7 výstav fotografií a obrazů (např. P. Rejchy, M. Sapouška, J.
Sedláčka a M. Preising), velký ohlas měla výstava o životě a díle nejdeckého
rodáka, herce Vladimíra Ráže.
Výstavu paličkovaných krajek doplnily členky o.s. Krušnohorská krajka praktickými
ukázkami svého umění.
Také zde proběhl křest knihy Příběhy Gizely a Valérie mladé nejdecké spisovatelky
Radky Janků a bohatý program v rámci Krušnohorského jarmarku (výstava
soutěžních hvězd, ukázky práce knihvazače a opět výstavka paličkovaných krajek).
V dětském oddělení se v průběhu roku uskutečnily nejen besedy, ale i výtvarné
dílny a různé soutěže. V červnu bylo oddělení 14 dní uzavřeno kvůli malování.
V březnu se uskutečnily literární besedy pro děti – Listování knihami Kvak a Žbluňk
pro děti z 1. a 2. tříd a Ztraceni v čase pro žáky 4. a 5. tříd . Toto scénické čtení
připravili herci brněnského divadla, přijela i autorka knihy Ztraceni v čase,
spisovatelka Petra Braunová.
V březnu byla vyhlášena výtvarná soutěž – Jarní mláďátka vyrobí nám děťátka,
která doprovázela velikonoční prodejní výstavu sdružení Dětská radost v městském
muzeu. Této soutěže se zúčastnily děti z nejdeckých škol, školek a sdružení,
všechny výtvory byly velmi zdařilé.
V dubnu a v květnu se uskutečnily besedy Lesní pedagogika, které připravil pro děti
pan Šedivý z Lesů České republiky.
V červnu se uskutečnil již 4. ročník regionální soutěže dětských knihoven Hry bez
hranic, tentokrát ve Františkových Lázních (tématem bylo lázeňství). Knihovnu
reprezentovalo družstvo nejdeckých masérek.
V průběhu roku se uskutečnilo několik výtvarných dílen – např. Velikonoční,
Zdobení tašek na knížky, výroba lampionů do průvodu a také různé soutěže a
vědomostní testy pro děti všech věkových kategorií na různá témata.

V říjnu se uskutečnily besedy s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, který
připravil pořad pro starší žáky s názvem „Nehulíme, kreslíme“.
A už tradičně připravila knihovna velkou výtvarnou soutěž pro děti z nejdeckých
školek, škol a sdružení k již 12. Krušnohorskému jarmarku – tentokrát pod názvem
HVĚZDOVÁNÍ .Soutěž měla velký ohlas, celkem se jí zúčastnilo 20 dětských
kolektivů se svými hvězdami. Všechny výtvory byly vystaveny v knihovně a hodnotili
je návštěvníci jarmarku.
Kromě této výtvarné soutěže, se v knihovně konal i doprovodný program – výstava
paličkovaných krajek, perníková dílna, ukázky práce knihvazače.
Ve výlohách knihovny se v průběhu roku postupně vystřídalo několik výstavek,
např. výkresy dětí ze ZUŠ Nejdek, výkresy z výtvarné soutěže Lesy kolem nás,
fotografie a informace z knihovnické soutěže Hry bez hranic, prezentace nejdeckých
skautů, prezentace OS KLUB 1938 - Četnická stanice Habersbirk a v závěru roku se
tentokrát představila nejdecká sdružení – Klub seniorů, ČČK a Svaz postižených
civilizačními chorobami.
Na pobočce knihovny byla pro děti připravena soutěž, při které postupně během 1.
pololetí plnily úkoly z různých oborů (příroda, rostliny, zvířata, literatury, rébusy),
vyhlášení proběhlo před prázdninami. Další testy a soutěže byly připraveny na
Velikonoce i k Vánocům.
Také zde proběhly literární besedy ( na jaře pokračování besed na téma světové
pohádky, na podzim o F. Hrubínovi) a knihovnické lekce.
Statistika
V roce 2010 se zaregistrovalo do knihovny celkem 749 čtenářů, z toho 277 dětí do
15-ti let.
Celkem si vypůjčili 34.616 knih a časopisů.
Internet v knihovně využilo 450 návštěvnííků, webové stránky knihovny navštívilo
5.977 uživatelů.
Uskutečnilo se celkem 137 akcí ( 34 kulturních a 103 vzdělávacích).
Celkem knihovnu navštívilo 16.895 návštěvníků ( čtenáři, uživatelé internetu,
účastníci akcí).
Knihovna odebírala 76 titulů časopisů, bylo zakoupeno 551 svazků nových knih.
Bylo odepsáno 3.834 svazků opotřebovaných a zastaralých knih a časopisů.
Hospodaření knihovny
V roce 2010 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 81.400,- Kč.
Na akce, besedy se spisovateli a odměny za soutěže 15.000,- Kč.
V Nejdku 5. dubna 2011

