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Služby knihovny
Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek. Je evidovaná u
Ministerstva kultury ČR po 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 počítače k připojení na internet i
k tisku dokumentů z PC nebo kopírování.
Pro děti jsou připravovány po celý rok knihovnické lekce a literární besedy, soutěže a
výtvarné dílny, v čítárně – Galerii@ se pravidelně pořádají výstavy .
Službou, která je hodně využívána je MVS (meziknihovní výpůjční služba) – objednávání
knih a dokumentů, které nemá naše knihovna ve svém fondu. Dalšími službami jsou
prodlužování výpůjční doby, rezervace knih, zasílání předupomínek a upozornění
prostřednictvím e-mailů.
Knihovna má vlastní webové stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje aktuální
informace o akcích knihovny, fotografie, je zde také umístěn on-line katalog. Čtenáři si tak
mohou z domova prodloužit vypůjčené dokumenty, rezervovat knihy a dozvědět se vše o
knihovně.

Akce knihovny
V roce 2012 se v knihovně uskutečnila spousta akcí pro děti i dospělé čtenáře.
Čítárna knihovny slouží především jako půjčovna časopisů, průvodců a regionální literatury
a jsou zde umístěny počítače pro veřejnost s připojením na internet a kopírka, ale také jako
výstavní prostor, ve kterém jsou pořádány pravidelně výstavy a další akce. Proto je tento
prostor pojmenován také jako Galerie @.
V Galerii @ se opět představili nejen nejdečtí umělci, kteří zde vystavovali svá díla
(fotografie, obrazy, ilustrace, krajky).
Každá výstava je zahajována vernisáží, jejich součástí bývá i kulturní program. Tyto
vernisáže se již staly tradicí a jsou pravidelně hojně navštěvovány
Leden – únor /
Březen – duben /

Obrazy a malované sklo Martiny Jílkové
Veselé obrázky Zuzky Ondrové –
součástí vernisáže bylo kouzelnické a taneční vystoupení synů p.
Ondrové
Květen – červen /
Fotografie Michaely Rollerové
Červenec – srpen / výstava dětských obrázků k soutěži Lesy kolem nás
Září – říjen /
My dva z keramky – fotografie a grafiky studentů SPŠSK K. Vary Karly
Gondekové a Petra Pavlů
Listopad – prosinec/ Paličkované krajky Motýli

Prosinec/

Výstava vítězných obrázků výtvarné soutěže Obrázek pro krále Miroslava

Dalšími akcemi, které se uskutečnily v čítárně, byly přednášky o zdravém životním stylu,
besedy se spisovateli a křty nových knih.
V dubnu besedoval pan Dalibor Stach o zdravé výživě a pokřtil zde svou novou knihu
Z velryby.
V listopadu se uskutečnila Zelená párty – přednáška o zdravém životním stylu
V prosinci, jako doprovodná akce Krušnohorského jarmarku, zde proběhl za účasti autorky
paní Blanky Kovaříkové křest knihy o nejdeckém rodákovi Vladimír Ráž – po stopách krále
Miroslava.

Dětské oddělení
V dětském oddělení se uskutečnily výtvarné dílny, soutěže a besedy pro děti.
Soutěže, testy a kvízy jsou připravovány průběžně k různým tématům a za úspěšné
vyluštění získávají děti drobné odměny.
Vybrané akce v dětském oddělení :
Leden
Únor
Březen

výtvarná dílna Výroba kalendářů
výtvarná dílna Valentýnská přáníčka
besedy a výtvarné dílny k Velikonocům pro 1. stupeň ZŠ náměstí
- finále čtenářské soutěže ZŠ náměstí a vyhlášení výsledků výtvarné a literární
soutěže
- dramatická dílna L. Meclové o Jiřím Trnkovi
Duben
výběr družstva a příprava dětí na soutěž Hry bez hranic
Květen
účast na soutěži Hry bez hranic v Chodově
výtvarná dílna ke Dni matek, výroba obálek pro OS Krušnohorská krajka
Červen
spoluúčast na Indiánském dni
Červenec-srpen – prázdninové výtvarné dílny ( malování na kameny, hrátky s moduritem,
vystřihovánky
Září
podzimní vystřihování dekorací do oken
Říjen
výtvarné dílničky Hrátky s papírem
Listopad
besedy pro starší děti Nehulíme, kreslíme s kreslířem A.Dudkem
- Listování z knihy Kvak a Žbluňk pro děti z MŠ ( L. Hejlík)
- výtvarná dílna Lampiony, pomoc při Martinském průvodu

Prosinec

výtvarná soutěž Obrázek pro krále Miroslava v rámci Krušnohorského
jarmarku a křtu knihy o V. Rážovi

Pobočka knihovny
Na pobočce knihovny se pravidelně na jaře a na podzim uskutečňují besedy pro děti 1.
stupně ZŠ. V loňském roce to byly v dubnu besedy o Jiřím Trnkovi s promítáním z knihy
Zahrada, které se konaly v kinokavárně.
Na podzim to byly besedy na téma Čeští ilustrátoři dětských knih.
V prosinci se uskutečnilo autorské čtení mladého spisovatele Jana Opatřila z knihy
Dobrodružství kapříka Metlíka pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ.
V březnu navštívily knihovnu 2x děti z MŠ Lipová, které si poslechly vyprávění o pohádkách,
o ročních obdobích, prohlédly si knihovnu a dětské knihy.
Pravidelně chodí do knihovny děti z družiny, které si zde nejen prohlížejí knihy, ale plní úkoly
různých kvizů a soutěží.

Výlohy knihovny
Ve výlohách knihovny se postupně představily další nejdecké sportovní oddíly (sportovní
gymnastika, nohejbal, volejbal, ) V letních měsících se prezentovaly děti se svými výkresy
k soutěži Lesy kolem nás a děti ze ZŠ k akci Běh kolem Křižáku.
V prosinci byly vystaveny výkresy dětí k soutěži Obrázek pro krále Miroslava.
Statistika
V roce 2012 se do knihovny zaregistrovalo 688 čtenářů, z toho 261 dětí do 15-ti let.
Celkem si vypůjčili 30.457 svazků knih a časopisů.
Internet v knihovně využilo 647 návštěvníků.
Webové stránky knihovny navštívilo 6.400 uživatelů.
V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo vyřízeno 390 požadavků na knihy,
které nemá naše knihovna ve svém fondu.
Uskutečnilo se 115 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy,knihovnické lekce, výstavy,
výtvarné dílny, soutěže).
Celkem knihovnu navštívilo 16.217 návštěvníků ( čtenáři, uživatelé internetu, návštěvníci
akcí).
Knihovna odebírala 64 titulů časopisů.
Bylo zakoupeno 499 svazků nových knih ( 421 nových, ostatní byly dary.)
Z projektu Česká knihovna obdržela knihovna 52 nových knih.
Bylo odepsáno 722 svazků opotřebovaných a zastaralých knih a časopisů.
V roce 2012 proběhla v knihovně pravidelná revize knihovního fondu, která se v naší
knihovně koná dle knihovního zákona každých 5 let. V měsíci červnu ( 4. – 15.6.) byla
uzavřena na 14 dní hlavní knihovna, na pobočce knihovny se revize uskutečnila v srpnu.
Celkem bylo zrevidováno 35.000 svazků knih.
Hospodaření knihovny
V roce 2012 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a časopisů
100.000 Kč.
V rámci projektu Česká knihovna, který podporuje nákup nekomerčních titulů české literatury
bylo zažádáno o 52 knih v částce 5.415,- Kč, které knihovna v průběhu roku obdržela.
Na výtvarné dílny, besedy se spisovateli a odměny za soutěže bylo vyčleněno 15.000,- Kč.

V Nejdku 29. dubna 2013

