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Stav knižničného fondu
UK UKF k 31. 12. 2015 má 287 786 knižničných jednotiek, z toho vo voľnom 
výbere 213 431 kn. J. 

Pravidelné doplňovanie kn. fondov – ročný prírastok cca 12 000 kn. J. a 300 
titulov periodík

Univerzitná knižnica má 287 786 kn. j. z toho 213 431 kn. j. vo voľnom výbere:

Knihy a zviazané periodiká 227 970 kn. j.

Audiovizuálne a elektronické dokumenty 6 296 kn. j.

Záverečné a kvalifikačné práce 49 396 kn. j.

Iné špeciálne dokumenty 4 124 kn .j.



Obratovosť fondu a návštevnosť

V roku 2015 uskutočnili používatelia 108 155 výpožičiek z toho 33 169 
prezenčných a 74986 absenčných výpožičiek

Zrealizovalo sa 12 000 automatických prolongácií a uložilo sa 98 422 vrátených 
knižničných jednotiek

Rok 2015 evidoval 8 009 čitateľov a návštevníkov knižnice a študovní (z toho 
7 118 študentov)

Oddelenie výpožičných služieb zaznamenalo spolu 133 988 fyzických návštev 
používateľov

Ďalšie návštevy a výpožičky prebiehajú v 44 čiastkových  knižniciach



Nový knižničný poriadok a cenník 
poplatkov a služieb

Od januára 2016 je bezplatná registrácia používateľov Univerzitnej knižnice pre študentov a 
zamestnancov UKF v Nitre ako aj pre hostí na krátkodobých pobytoch na univerzite.

Nakoľko pri registrácií a vydávaní ISIC karty študenta prebehne aj finančná úhrada registračného 
poplatku, ďalšia registrácia s vyberaním úhrady je po právnej a finančnej stránke kvalifikovaná ako 
neoprávnený zisk za čo môže byť univerzity sankcionovaná zo strany Ministerstva financií SR.

Kategorizácia čitateľov sa zrušila v súlade s demokratickými princípmi občianskej spoločnosti.

Zmeny vykonané v súlade so Štatútom UKF



Nedodržanie výpožičnej lehoty

Zvýšili sa poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (upomienky: I., II., III. 
A riaditeľská upomienka)

Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty

0. upomienka - bez poplatku 
I. upomienka - 1,00 € / titul 
II. upomienka - 2,00 € / titul 
III. upomienka - 3,00 € / titul 
Riaditeľská upomienka - 4,00 € / titul



Pracoviská UK Otváracie hodiny

Výpožičné oddelenie Pondelok - Štvrtok 9.00-18.00

Piatok 9.00-16.00

Sobota 8.00-13.00

Študovňa Dražovská cesta Pondelok - Štvrtok 9.00-20.00

Piatok 9.00-16.00

Sobota 8.00-13.00

Študovňa Hodžova ulica Pondelok-Štvrtok 9.00-18.00

Piatok 9.00-16.00

Sobota 8.00-13.00

Študovňa Kraskova ulica Pondelok - Piatok

9.00-12.30

13:00-16.00

Sobota 8.00-13.00



Ústretovosť k používateľom

Pomoc znevýhodneným, nevidiacim a slabozrakým osobám: 

- Flexibilita dostupnosti poskytovaných služieb

- Hlavná študovňa  - 9.00 – 20.00 hod

- Bezbariérový prístup – prízemie

- Zrekonštruované priestory

- Nové technické vybavenie – lupa, počítač, kopírka



Služby knižnice
Základné služby

Absenčné vypožičiavanie dokumentov

Prezenčné vypožičiavanie dokumentov

Služba MVS a MMVS – medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Služba typu delivery - document delivery je služba, ktorej cieľom je rýchle 
doručenie dokumentu alebo dodanie kópie dokumentu namiesto originálu

Reprografické a skenovacie služby v študovniach UK



Služby knižnice
Bibliograficko-informačné služby

Rešeršné služby (z domácich a zahraničných nelicencovaných a licencovaných 
databáz a online katalógov)
◦ Objednávka na vypracovanie rešerše

◦ Návod na vypracovanie rešerše svojpomocne

Referenčné služby - pre vedecko-výskumné účely a projekty

Služba zasielania alertov podľa zadanej témy z licencovaných databáz

https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*ziadostResers
http://www.uk.ukf.sk/data/dokumenty/resers-navod.pdf


Služby knižnice
Bibliograficko-informačné služby

Tvorba databázy publikačnej činnosti a ohlasov UKF

Tvorba databázy umeleckej činnosti UKF

Poskytovanie výstupov a štatistík z databáz publikačnej a umeleckej činnosti

Informačné vzdelávanie pre študentov, doktorandov a pedagógov univerzity 

Konzultačné služby



Služby knižnice
Nadstavbové služby knižnice

Sprístupňovanie elektronických databáz a dokumentov prostredníctvom 
internetu

Sprístupňovanie elektronických verzií periodík

Univerzitné koordinačné pracovisko pre prideľovanie ISBN

Prevádzka a budovanie elektronickej predajne publikácií UKF 

Bibliobox – na Dražovskej ulici a na Triede A.Hlinku - hlavná budova



Služby knižnice
Nadstavbové služby knižnice

Modul DAWINCI STORAGE - služby uchovávajúce dokumenty v elektronickej podobe na storage
serveri (od 01.06.2015):

- Anotácie, plné texty 

- Texty e-learningu 

- Audio / video streams

- Obrázky a podobne 

Stupne zverejnenia:

- Zverejnenie wan - dokument zverejnený na internete

- Zverejnenie lan - dokument zverejnený po prihlásení na intranete UKF

- Zverejnenie privat - dokument sa nezverejní vôbec iba sa archivuje pre potreby školy



Služby knižnice
Nadstavbové služby knižnice

Univerzitné koordinačné pracovisko pre poskytovanie DOI identifikátorov 
elektronického publikovania príspevkov zamestnancov CrossRef – od roku 2015 
člen aj UKF

Sprevádzkovanie vzdialeného prístupu na licencované informačné zdroje:

Dňom 8.12.2015 bol pre študentov a zamestnancov Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre spustený vzdialený prístup k elektronickým informačných 
zdrojom.



Profesionálny prístup

Odborne zaškolený personál akademickej knižnice:

Referát poskytovania služieb

Referát budovania fondov

- Školenia prebiehajú priebežne k aktuálnej problematike

- Školenia v rámci knižnice

- Školenia a prednášky – SNK,CVTI SR, ...



Profesionálny prístup - školenia
Prebiehajú na požiadanie vyučujúcich pre študentov aj vyučujúcich, alebo pracovníkov knižnice 

Školenia o stavaní fondu, službách knižnice, tvorbe rešerší

Informačné vzdelávanie pre študentov od 1.ročníkov

Školenia a prednášky o publikačnej a umeleckej činnosti – Vyhláška 456 / 2012

Školenia o licencovaných databázach a prácou s nimi

Informačné vzdelávanie prebieha v dvoch fázach (zimný a letný semester) 

Vzdelávanie prebieha v prednáškovej miestnosti knižnice.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo z webovej stránky knižnice vyplnením a zaslaním e-mailu, v  
ktorom uvedú svoje meno a priezvisko, názov a termín vybraného školenia z ponúkaného zoznamu. 
Knižnica záujemcovi potvrdí účasť zaslaním e-mailovej správy.
e-mail: lib@ukf.sk

mailto:lib@ukf.sk


Profesionálny prístup - školenia
Príklady školení:  

1. WOS - pokročilé vyhľadávanie literatúry a jej analýza

2. Jornal Citation Report 2014

3. Citation Report WOS

4. Výber časopisov do WOS - kritériá a typy na prípravu časopisu pre indexovanie

5. Vyhľadávanie citovaných referencií - Cited Reference Search

6. Práca s databázou Scopus

7. Vyhľadávacie rozhranie Summon



Propagácia knižnice
Monitor vo vstupnej hale knižnice na prízemí, kde bežia informácie o knižnici, službách, podujatiach, 
aktuality a upozornenia

Monitory na fakultách – aktuálne informácie – napr. zmena otváracích hodín, 2 percentá z dane, atď.

Bibliobox – na Dražovskej ulici a na Triede A.Hlinku - hlavná budova

Nástenky a propagačné materiály o knižnici a službách, ktoré sú aktualizované

Propagácia v univerzitných a regionálnych médiách, na internete

Školské časopisy :  Náš čas, Občas Nečas, Infolist

Internet – InfoLib – významné podujatia

TV Nitrička, 

Knižnica príležitostne usporadúva a zastrešuje kultúrne,  umelecké podujatia – besedy so 
spisovateľmi, výstavy umeleckých diel a artefaktov



Propagácia knižnice
V rámci výmenného programu ERASMUS v UK UKF absolvovali týždenný pobyt:

- Pawel Chlebica a a Pawel Bednarski (Bialsko-Biala, Uniwersytet Rzeszovski, 15. -17. 3. 2015

- Pawel Lesniak a Halina Godzik (Nowy Sącz – Panstwowa Wyźsa Szkola Zawodowa, 6.- 11. 7. 
2015

- Padraig Kirby (The Library of the Limerick Institute of Technology, Republic of Ireland, 10.-14. 
8.2015

- z knižnice odišla v rámci programu ERASMUS na týždňový pobyt do Jihočeské Univerzity   Mgr. 
Svetlana Kozárová v termíne od 19.-23.01. 2015 

Exkurzie:

Exkurzia v rámci programu Akadémie pre postihnuté deti/klientov  

Exkurzia v rámci Letnej univerzity UKF pre deti zamestnancov



Webová stránka knižnice

- Administráciu stránky vykonáva odborne vyškolený pracovník UK UKF s   
vysokoškolským vzdelaním

- V súlade s univerzitnou šablónou štruktúry webovej stránky

- Priebežná aktualizácia stránok knižnice

- Činnosť referátov, otváracie hodiny, služby všetky aktuality a novinky



.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.all-creatures.org/anan/Cat-wakeupcall.gif&imgrefurl=http://www.all-creatures.org/anan/&docid=HgV2BhY64u2d1M&tbnid=xqzIJ-r2wdkkpM:&w=312&h=168&bih=706&biw=1536&ved=0ahUKEwjkkPub56vMAhWkAcAKHYzLBwQQMwh5KFQwVA&iact=mrc&uact=8
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