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Akademická knižnica UK

 Univerzita Komenského – zriadená zákonom číslo 375, 
zo dňa 27. júna 1919 ako československá štátna univerzita 
4 fakulty (4 fakulty: LF, FiF, PraF, PriF)

=> žiadna kamenná centrálna univerzitná knižnica:
fakultné, seminárne, katedrové knižnice

=> 1.9.2004 – Akademická knižnica UK
 vedecko-informačné, bibliografické, 

koordinačné a poradenské pracovisko UK 
 13 fakultných knižníc + CEZAP; 

123 čiastkových knižníc  (Bratislava, Martin)
 spolupráca, automatizácia procesov
 elektronické informačné zdroje 



Elektronické informačné zdroje

 24 databáz – elektronické informačné zdroje (z toho 12 –
predplatné UK, ostatné v rámci konzorcií ; NISPEZ) 

 94.412 titulov online časopisov, 290.000 e-kníh

 4.318 vypracovaných bibliografií, 10.970 zodpovedaných dopytov

 rešerše ; semináre/informačná výchova (najmä PhD.)



Na počiatku bolo

 ProQuest – agregovaná db (konzorcium, NISPEZ) – časopisy, ...
 ebrary Academic Collection = prvá predplatená plnotextová

knižná db na UK – január 2005 – 19.197 e-kníh
 skúšobný prístup (vs. Emerald, Kluwer, Oxford)
 cena 1 e-knihy = 12 SKK ; kúpa kníh v kolekcii = 2 mil. SKK
 e-knihy dostupné používateľom 24/7, vyššia využiteľnosť
 rozšírené funkcie – konto/polička, zvýrazňovanie, poznámky, 

citovanie...



E-knihy (ebrary)

 online alebo „elektronická výpožička“ do čítačky
 import MARC záznamov do online katalógu – časté extenzívne 

zmeny v kolekcii – nezvládnuteľná aktualizácia (vyradené/nové 
e-knihy) => vymazanie záznamov z online katalógu

 priamy vstup do db alebo Summon Discovery Tool



ProQuest Ebook Central Academic Complete

 2016 – prechod na platformu ProQuest Ebook Central Academic Complete –
164.026 kníh (aj „rozpis“ na kapitoly)



ProQuest Ebook Central Academic Complete –
využívanie na UK 
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Trvalá akvizícia e-kníh

 2017 – grant FPU – trvalá akvizícia e-kníh – zatiaľ 1 USR – online 
=> 276 titulov (predovšetkým v češtine/Karolinum)
=> prístupné v online katalógu i priamo cez EIZ webové stránky



ProQuest LibCentral – riadenie e-kolekcie

 výber z obrovského množstva titulov renomovaných vydavateľstiev
 čitateľom riadená akvizícia, predplatné, trvalý nákup (archivácia)
 MARC záznamy
 sofistikované štatistiky, reporty



Ďakujem za pozornosť!

http://vili.uniba.sk


