Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2014
1.
2.
3.
4.

Služby knihovny
Akce
Statistika
Hospodaření knihovny

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 4 počítače k
připojení na internet i k tisku dokumentů z PC nebo využít službu kopírování
dokumentů. Čtenáři si také mohou nechat obalit knihy nebo učebnice.
Hodně využívána je tzv. MVS (meziknihovní výpůjční služba) – objednávání knih
a dokumentů (hlavně naučných), které nemá naše knihovna ve svém fondu. Dalšími
službami jsou prodlužování výpůjční doby, rezervace knih, zasílání předupomínek a
upozornění prostřednictvím e-mailu a internetu.
Knihovna má vlastní webové stránky http://www.nejdekkarlovyvary.knihovna.info/
na kterých pravidelně zveřejňuje aktuální informace o akcích knihovny, plakáty,
pozvánky a 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.
Knihovna se pravidelně zúčastňuje celostátních akcí, které vyhlašuje profesní
knihovnická organizace SKIP. V březnu to je Březen – měsíc čtenářů, v říjnu pak
Týden knihoven.
Akce knihovny
Čítárna
V čítárně knihovny, která slouží hlavně jako půjčovna časopisů, průvodců a knih
s regionální tématikou, mohou čtenáři a návštěvníci knihovny využívat 4 PC k
připojení k internetu, je zde možné si vytisknout nebo okopírovat dokumenty.
K dispozici je 48 titulů časopisů různého zaměření – o bydlení, zahrádkářské,
cestovatelské, tituly se zaměřením na zdraví a zdravý životní styl a jeden titul
denního tisku – regionální Karlovarský deník. K dispozici je i regionální měsíčník
Krušnohorský Erzgebirge Luft a Nejdecké listy.
Čítárna slouží také jako výstavní prostor – Galerie @.
Galerie @
V roce 2014 se zde uskutečnily zajímavé výstavy, přednášky a další akce, kterých
se zúčastnilo mnoho návštěvníků. Výstavy bývají zahajovány vernisáží s kulturním
programem, který připravují sami vystavovatelé nebo jej připraví děti a učitelé
z hudebního oboru nejdecké ZUŠ. Většinu výstav pak v rámci výuky výtvarné
výchovy navštěvují žáci nejdeckých škol. V roce 2014 se uskutečnilo 7 výstav.

Leden-únor/
Výstava fotografií p. Blanky Šprocové - Příběhy ze šuplíku
Březen-duben/
Retrospektivní výstava výtvarných prací dětí z výtvarného oboru nejdecké ZUŠ
(malby, grafika, keramika) – Pohled do minulosti
Květen-červen/
Výstava fotografií Roberta Prokeše Život v Sydney (v rámci projektu Okno do
Austrálie)
Červenec-srpen/
Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Karlovarská k soutěži Lesy kolem nás
Říjen-listopad/
Výstava 6 pohledů – kresby, malba, grafika a keramika 6 výtvarnic a učitelek ze
ZUŠ A. Dvořáka v K. Varech
Prosinec/
Výstava paličkovaných krajek nejdeckých paličkářek na téma Srdce a srdíčka
Výstava prací dětí z nejdeckých školek a škol v rámci výtvarné soutěže ke
Krušnohorskému jarmarku na téma Jarmark města podpoříme, kapříka mu
vyrobíme
Kromě těchto výstav se v Galerii@ uskutečnily i další akce.
V rámci projektu Okno do Austrálie to byla výstava dětských prací na téma
Jak vidím Austrálii. Obě výstavy (fotografie a výtvarné práce) navštívily postupně
děti ze ZŠ Karlovarská i děti z MŠ. Součástí projektu byla také beseda
s cestovatelem Jiřím Márou, který cestuje po světě s manželkou a postiženým
synem. Besedy pro žáky ZŠ i veřejnost se uskutečnily v kinokavárně.
Závěrečnou akcí projektu pak byl koncert Ondřeje Smeykala - profesionálního hráče
na australský tradiční nástroj didgeridoo.
Další akce v Galerii@
V červnu proběhlo finálové kolo čtenářské soutěže ZŠ nám. a také besedy na téma
Dobrodružná literatura pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nám.
V září se uskutečnila přednáška Nadace hnutí grálu s názvem Důvěra v sebe sama –
jak obstát v dnešním životě.
V rámci Krušnohorského jarmarku se v galerii uskutečnila výtvarná dílna pro děti –
výroba malých voňavých mýdel, kterou připravila lektorka p. Bartošová z Lubů.
V oddělení pro dospělé proběhl křest knihy básní nejdeckého rodáka Libora Čiháka
za účasti ilustrátorky knihy, výtvarnice Heleny Čubové.

Dětské oddělení
V dětském oddělení jsou po celý rok připravovány různé akce pro děti – výtvarné
dílny, soutěže, testy a hlavně besedy pro žáky nejdeckých mateřských a základních
škol. Děti z MŠ se při besedách hravou formou seznamují s knihovnou, pro děti ze ZŠ
jsou besedy připravovány na různá témata. I přes dlouhodobou nemoc knihovnice
dětského oddělení (září, říjen), se uskutečnila spousta akcí pro děti.
V únoru proběhla výtvarná dílna, při které si děti vyráběly karnevalové masky.
Uskutečnily se literární besedy pro žáky 2. stupně ZŠ nám., v březnu si děti z
1. stupně poslechly vyprávění o Velikonocích a všechny si pak vyrobily jarní dekoraci.
V květnu se družstvo nejdeckých dětí opět zúčastnilo regionální soutěže Hry bez
hranic aneb Knihovnice dětem – tentokrát se soutěž konala v Habartově a tématem
byly Četnické humoresky. Ze 14 družstev vybojovaly děti pěkné 4. místo.
V rámci projektu Okno do Austrálie vyhlásila knihovna literární a výtvarnou soutěž
pod názvem Jak vidím Austrálii. Děti namalovaly krásné obrázky, vytvořily keramická
zvířátka, australské menu a také několik typických hudebních nástrojů - didgeridoo.
Celkem porota hodnotila 235 výtvarných a literárních prací.
Děti ze ZŠ Karlovarská se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou pořádají s.p. Lesy ČR a
Krajská knihovna Karlovy Vary. Tématem tentokrát byl Les a čtvero ročních období.
Na konci školního roku byl vyhlášen nejpilnější čtenář dětského oddělení.
Soutěže vyhlášené Zoologickou a botanickou zahradou Plzeň se zúčastnilo 7 dětí.
Jejich úkolem bylo 10x navštívit knihovnu a vypůjčit si tituly zaměřené na přírodu a
zvířata. Děti pak obdržely drobné upomínkové předměty a každé volnou vstupenku
do ZOO Plzeň.
Knihovna se pravidelně zúčastňuje akcí, které pro děti pořádá o.s. Dětský svět. I
v roce 2014 jsme tak vypomáhaly při Dětském indiánském dni a Martinském
lampiónovém průvodu.
Pobočka knihovny v areálu ZŠ Karlovarská
Pobočka knihovny v areálu ZŠ Karlovarská je otevřena každé úterý a navštěvují ji
převážně děti. Pro ně jsou také připravovány pravidelně jarní a podzimní besedy.
V roce 2014 se v květnu uskutečnily pro žáky 1. stupně besedy o Austrálii v rámci
projektu Okno do Austrálie, v listopadu to pak byly besedy s vánoční tématikou.
Knihovnu pravidelně navštěvují děti ze školní družiny, které zde tráví volný čas
čtením a prohlížením knih, ale také plní úkoly různých testů, hádanek a kvizů.
V průběhu školního roku jsou pro děti připravovány soutěže a testy na různá témata.

Výlohy knihovny
Ve výlohách knihovny se v průběhu roku střídají reprodukce historických fotografií
Nejdku s dalšími výstavkami. Na jaře to byly výtvarné práce dětí ze ZUŠ
k retrospektivní výstavě výtvarného oboru, poté prezentace ze soutěže Hry bez
hranic a výstavka obrázků a výsledková listina tradičního Běhu na Křižáku. Ke konci
roku slavila úspěch hlavně u dětí výstava modelů postavených ze stavebnice LEGO.
Statistika
V roce 2014 se do knihovny zaregistrovalo 648 čtenářů, z toho bylo 253 dětí.
Celkem si čtenáři vypůjčili 30.022 svazků knih a časopisů.
Internet v knihovně využilo 211 návštěvníků.
Webové stránky knihovny navštívilo 13.242 uživatelů.
V rámci služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 315
požadavků na výpůjčky knih, které knihovna nemá ve svém fondu.
Uskutečnilo se 90 kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, knihovnické lekce,
výstavy, výtvarné dílny, soutěže).
Knihovnu navštívilo celkem 14.133 návštěvníků (čtenáři, uživatelé internetu a
účastníci akcí).
Knihovna odebírala 48 titulů časopisů.
Bylo zakoupeno 574 svazků nových knih.
Z projektu Česká knihovna obdržela knihovna zdarma 39 nových knih.
Odepsáno bylo 766 svazků zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů.
Hospodaření knihovny
V roce 2014 bylo z celkového rozpočtu knihovny vyčleněno na nákup knih a časopisů
100.000,- Kč, nakoupeno bylo za 94.315,- Kč.
V rámci projektu Česká knihovna, který podporuje nákup nekomerčních titulů české
literatury, bylo zažádáno o 38 knih v částce 6.060,- Kč (základní objednávka) a o 20
knih z rezervy v částce 4.247,- 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 – v roce 2014 činily příjmy knihovny celkem 62.852,- Kč

V Nejdku 10.dubna 2014

