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ÚVOD
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UK UMB) je centrálne
knižnično-informačné pracovisko Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom jej činnosti je
informačné zabezpečenie výučby, pedagogického a vedecko-výskumného procesu na fakultách
a pracoviskách univerzity, ako aj vytváranie podmienok pre podporu celoživotného vzdelávania.
Prioritnou úlohou UK UMB v roku 2014 bolo zabezpečenie dostupnosti a kvality poskytovaných
knižnično-informačných služieb na univerzite. Pracoviská UK UMB sa sústredili na budovanie
knižničného fondu, zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom, katalogizačné
a bibliografické spracovávanie prírastkov fondu, obhájených záverečných prác, publikačných
a umeleckých aktivít pracovníkov UMB, ohlasov a citácií, export údajov do centrálnych registrov,
metodické riadenie čiastkových knižníc, informačné vzdelávanie používateľov a organizovanie
kultúrno-vzdelávacích podujatí.

1.

ORGANIZAČNÁ, RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Vedenie UK UMB aj v roku 2014 vytváralo podmienky pre plynulý chod všetkých oddelení, ich
dostatočné personálne obsadenie a moderné technické vybavenie.
V súvislosti s povinnosťou platiť spoločnosti LITA náhradu odmeny autorov z príjmov získaných
z rozmnožovacích služieb boli prijaté opatrenia na spresnenie štatistického vykazovania kopírovania
diel chránených autorským právom a zabezpečený výpočet a realizácia tohto poplatku.
Realizovali sa aj opatrenia a úlohy vyplývajúce zo Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novely č. 84/2014 Z. z. a Bezpečnostného projektu UMB v
databáze používateľov UK UMB, pri uchovávaní licenčných zmlúv k záverečným prácam a osobitné
opatrenia boli prijaté v súvislosti s požiadavkou Centrálneho registra publikačnej činnosti na
uvádzanie roku narodenia autora v zázname jeho publikačnej aktivity. Konkrétne opatrenia v oblasti
ochrany osobných údajov sú predmetom Správy o stave ochrany osobných údajov v Univerzitnej
knižnici UMB.
V októbri 2014 bol vypracovaný a schválený Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku UK UMB.
Dodatok riešil zmenu začlenenia Referátu katalogizácie do Oddelenia akvizície a katalogizácie
a vytvorenie dočasného pracovného miesta v Oddelení budovania databáz v súvislosti s digitalizáciou
záverečných a kvalifikačných prác.
Kontrolná činnosť vedenia UK UMB bola v roku 2014 realizovaná v súlade so Smernicou
č. 9/2003 o pravidlách výkonu vnútornej kontroly UMB a Plánom funkčných kontrol UK UMB.
Zameraná bola na kontrolu a aktualizáciu pracovných náplní zamestnancov UK UMB, dodržiavanie
predpisov o BOZP a PO a aktuálnosť požiarnych hliadok, riešenie strát dokumentov adekvátnymi
náhradami, odovzdávanie a spracovávanie záverečných a kvalifikačných prác a uchovávanie
licenčných zmlúv. Nedostatky zistené pri funkčných kontrolách boli operatívne odstránené.
V rámci štatistického výkazníctva bol pre Ústav informácií a prognóz školstva spracovaný Ročný
výkaz o školskej a akademickej knižnici ŠKOL 10-1 za rok 2013 a pre Ministerstvo kultúry SR
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Ročný výkaz o neperiodických publikáciách vydaných na UMB za rok 2013 KULT 4-01 v zmysle
§ 18 Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

2. ODDELENIE AKVIZÍCIE A KATALOGIZÁCIE
Vedúca oddelenia: Mgr. Mária Krobotová
Oddelenie akvizície a katalogizácie zabezpečovalo priebežný nákup relevantných dokumentov do
knižničného fondu na základe sledovania informačných zdrojov na internete, elektronických ponúk
vydavateľov a distribútorov knižnej produkcie i tlačených katalógov domácich a zahraničných
vydavateľstiev. Akvizícia odborných publikácií sa realizovala aj z výstav vydavateľstiev a predajcov
zahraničnej literatúry, návštevou predajní iných vysokých škôl a knižného veľtrhu Bibliotéka.
Požiadavky fakúlt a pracovísk UMB na nákup literatúry schvaľovala Akvizičná komisia UK UMB.
Oddelenie realizovalo nákup z pridelených finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu univerzity,
z vlastných zdrojov UK UMB a z dotácie Ministerstva kultúry SR. Vypracovaním a realizáciou
projektu Pravidelné doplňovanie knižničného fondu – základ úspešného štúdia a kvalitnej vedeckopedagogickej činnosti univerzity získala UK UMB z uvedenej dotácie finančné prostriedky vo výške
4 000 €. Z dotácie a spolufinancovania z vlastných zdrojov UK UMB vo výške 720,61 € bolo
z projektu zakúpených 349 exemplárov aktuálnych vedeckých, odborných, umeleckých a populárnonáučných publikácií.
V roku 2014 UK UMB získala do knižničného fondu výmenou od spolupracujúcich inštitúcií
154 publikácií. Z výmenného fondu, ktorý oddelenie buduje prevažne z výtlačkov z edičnej činnosti
fakúlt, si partnerské knižnice vybrali 108 publikácií. Darom pribudlo do knižničného fondu
977 dokumentov. Oproti minulým rokom výrazne poklesol prírastok fondu z edičnej činnosti UMB.

Celkový stav knižničného fondu UK UMB k 31.12.2014 je 248 813 knižničných jednotiek

Tab. č. 1 Prírastok knižničného fondu podľa akvizičnej metódy v roku 2014
Kúpa
Dar*
Grant Výmena
Edičná
Iné
SPOLU
činnosť
Počet
1 635
4 449
1 135
154
1 488
263
9 124
dokumentov
Suma v €
31 952,48 31 702,51 43 686,11 1 219,00
5 150,34 1 907,28 115 617,72
*z toho 3 472 záverečných a kvalifikačných prác v hodnote 24 304 €
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Tab. č. 2 Prírastok knižničného fondu podľa akvizičnej metódy v rokoch 2010 – 2014 *
Kúpa
Dar
Grant
Výmena
Edičná
Iné
SPOLU
činnosť
2 359
1 779
1 304
46
3 483
899
2010
9 870
1 881
508
1 091
45
2 533
1 217
2011
7 375
1 481
1 915
1 289
84
2 131
302
2012
7 202
1 400
800
1 521
50
2 070
343
2013
6 184
1 635
977
1 135
154
1 148
263
2014
5 652
*bez záverečných a kvalifikačných prác

Tab. č. 3 Prírastok knižničného fondu v roku 2014 podľa dislokácií
Pracovisko
Univerzitná knižnica
Univerzálna študovňa
Ekonomická študovňa
Ekonomická študovňa – Samovzdelávacie stredisko
Pedagogická študovňa
Politologická a právnická študovňa
Referát absenčných výpožičiek
Ekonomická fakulta
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Katedra ekonómie
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Katedra financií a účtovníctva
Katedra kvalitatívnych metód a inf. systémov
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Filozofická fakulta
Katedra histórie
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Katedra romanistiky
Katedra germanistiky
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra filozofie
Katedra etiky a aplikovanej etiky
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Katedra translatológie
Katedra hungaristiky
Katedra slovanských jazykov
Fakulta prírodných vied
Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie
Katedra životného prostredia
Katedra informatiky
Katedra fyziky
Katedra techniky a technológií
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Počet kn. j.
4 261
523
507
24
360
1 096
1 731
215
35
65
11
4
71
29
452
149
58
12
22
13
55
87
11
27
8
6
4
291
12
33
5
11
21

Suma v €
49 251,30
6 573,66
6 691,40
620,32
4 076,66
16 548,16
14 620,10
11 656,21
1 968,39
3 372,76
603,54
136,23
4 382,77
1 192,52
5 783,59
1 496,05
455,30
131,21
472,40
447,12
402,19
1 989,64
127,97
136,03
95,12
13,07
17,49
16 370,70
79,87
243,86
102,75
1 623,52
139,94
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Katedra chémie
Katedra biológie a ekológie
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta
Katedra hudobnej kultúry
Katedra výtvarnej kultúry
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
Katedra psychológie
Katedra pedagogiky
Katedra teológie a katechetiky
Katedra sociálnej práce
Katedra etickej a občianskej výchovy
Katedra andragogiky
Právnická fakulta
Katedra dejín štátu a práva
Katedra medz., európskeho práva a právnej komunikácie
Centrum vedy a výskumu
Kariérne centrum
SPOLU

Tab. č. 4 Prehľad odoberaných periodík
Periodiká
Domáce
Zahraničné
SPOLU

10
14
185
252
8
14
40
11
9
19
60
59
32
12
2
10
160
9
5 652

928,20
77,44
13 175,12
5 173,00
28,10
98,00
1 275,95
89,59
69,39
508,35
1 535,35
1 171,50
396,77
223,20
19,00
204,20
2 746,96
108,76
91 313,72

Počet titulov

Počet exemplárov

147
133
280

225
170
395

3. ODDELENIE OCHRANY FONDOV
Vedúca oddelenia: Mgr. Zdenka Gondová
Oddelenie ochrany fondov pokračovalo v roku 2014 v revíziách knižničného fondu pracovísk UK
UMB a čiastkových knižníc na fakultách a pracoviskách UMB v zmysle Zákona č. 183/2000, § 13,
ods. ( 3), písm. a) a Vyh1ášky MK SR č. 421/2003. Zrealizovalo 12 revízií, z toho 2 revízie v UK
UMB: v Ekonomickej študovni – Samovzdelávacom stredisku a v Referáte absenčných výpožičiek,
10 revízií v čiastkových knižniciach katedier fakúlt a pracovísk UMB. Zrevidovaných bolo 95 455
knižničných jednotiek.
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Tab. č. 5 Revízie knižničného fondu v roku 2014
Pracovisko
Centrum vedy a výskumu
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF
Katedra životného prostredia FPV
Centrum rozvoja doktorandov EF
Katedra etickej a občianskej výchovy PF
Katedra psychológie PF
Katedra kvantitatívnych metód a IS EF
Katedra hungaristiky FF
Katedra andragogiky PF
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF
Ekonomická študovňa – Samovzdelávacie stredisko UK
Referát absenčných výpožičiek UK
SPOLU

Počet
zrevidovaných kn.j.
3 640
1 299
1 674
17
807
2 090
1 056
143
242
1 993
181
82 313

Celkový fond

95 455

3 677
1 301
1 718
17
807
2 168
1 091
145
333
2 175
181
82 394
96 007

Z knižničného fondu UK UMB bolo v roku 2014 vyradených 1 253 knižničných jednotiek v sume
16 180,25 €. 236 dokumentov (81 stratených dokumentov a 155 nedobytných výpožičiek) bolo
vyradených bez náhrady, 257 stratených dokumentov používatelia nahradili iným dokumentom a za
7 stratených dokumentov zaplatili finančnú náhradu v sume 74,04 €. Z dôvodu nedostatku priestoru
v čiastkových knižniciach a v Referáte absenčných výpožičiek sa vyradilo 129 duplicitných
dokumentov, 217 neaktuálnych dokumentov a 407 poškodených dokumentov. Vyradené dokumenty
boli zaevidované do zoznamu úbytkov knižničného fondu pod poradovým číslom 108 436 –

109 688.
Na pracoviskách a fakultách UMB bolo k 31.12.2014 evidovaných 43 čiastkových knižníc. Pre
pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc oddelenie pripravilo 2 metodické semináre,
ktorých sa zúčastnilo 24 poverených pracovníkov. Oddelenie ochrany fondov UK UMB zrealizovalo
25 metodických návštev čiastkových knižníc. Metodická činnosť oddelenia bola zameraná na
kontrolu evidencie vypožičaných dokumentov a bezpečné uloženie fondu v čiastkových knižniciach.
Tab. č. 6 Počet čiastkových knižníc na fakultách a pracoviskách UMB v roku 2014
Fakulta/ pracovisko UMB
Počet čiastkových knižníc
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta prírodných vied
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Centrum vedy a výskumu
Centrum pre celoživotné vzdelávanie

9
12
8
9
3
1
1

SPOLU

43

Z dôvodu organizačných zmien na fakultách a pracoviskách UMB sa zrealizoval presun 3 610
knižničných dokumentov. UK UMB z dôvodu nedostatku miesta v študovniach presunula 3 200

7

Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2014
Príloha 4 – Výročná správa o činnosti Univerzitnej knižnice UMB v roku 2014

starších záverečných prác do depozitu UK UMB. Zmena dislokácie bola zaznamenaná v
dokumentoch, v prírastkových zoznamoch a v katalógu dokumentov.
Tab. č. 7 Presun knižničných dokumentov v roku 2014
Z pracoviska
Na pracovisko
Katedra slovenskej literatúry a lit. vedy FF
Katedra slovenskej literatúry a lit. vedy FF
Katedra cestov. ruchu a spol. stravovania EF
Katedra európskych kultúrnych štúdií FF
Katedra súkromného práva PrF
Referát absenčných výpožičiek UK
Ekonomická študovňa UK
Politologická a právnická študovňa UK
Univerzálna študovňa UK
Pedagogická študovňa UK
SPOLU

Referát absenčných výpožičiek UK
Katedra translatológie FF
Katedra ekon. a man. podniku EF
Katedra slovanských jazykov FF
Katedra obchodného, hospod.
a finančného práva PrF
Univerzálna študovňa UK
Univerzálna študovňa – depozit
Univerzálna študovňa – depozit
Univerzálna študovňa – depozit
Univerzálna študovňa – depozit

Počet kn.j.
47
19
3
176
141
24
430
632
1 033
1 105
3 610

Súbežne s revíziami čiastkových knižníc sa uskutočňuje retrospektívne spracovanie starších
dokumentov do knižnično-informačného systému ARL. V roku 2014 bolo spracovaných
974 dokumentov z knižničného fondu čiastkových knižníc a UK UMB.
Oddelenie ochrany fondov spravuje aj zbierku historického knižničného fondu, ktorá k 31.12.2014
obsahovala 292 dokumentov a uložená je vo Vzdelávacom centre Mateja Bela UK UMB.

4. ODDELENIE BUDOVANIA DATABÁZ
Vedúca oddelenia: Mgr. Lucia Nižníková
Oddelenie budovania databáz zabezpečuje spracovanie dokumentov a podkladov do databázy
dokumentov, databázy záverečných prác, databázy publikačnej činnosti a ohlasov a databázy
projektov.
Do databázy dokumentov boli priebežne spracované všetky prírastky knižničného fondu UK UMB
za rok 2014, čo predstavovalo 2 240 katalogizačných záznamov kníh a špeciálnych dokumentov.
Do databázy záverečných a kvalifikačných prác v roku 2014 pribudlo 3 472 záznamov.
Každoročný prírastok záverečných a kvalifikačných prác je vysoký, a aj keď UK UMB pristúpila k ich
uchovávaniu na CD nosičoch, zápasí s nedostatkom priestorov na uloženie fondu záverečných prác
v študovniach. Z tohto dôvodu pristúpila UK UMB k budovaniu plnotextovej online databázy
ukladaním a uchovávaním prác vo formáte pdf na elektronickom úložisku a ich sprístupňovaním cez
online katalóg.
V roku 2014 bolo do databázy publikačnej činnosti spracovaných 5 337 záznamov. Spracovanie
podkladov publikačnej činnosti pracovníkov UMB za vykazovacie obdobie 2013 bolo oficiálne

8

Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2014
Príloha 4 – Výročná správa o činnosti Univerzitnej knižnice UMB v roku 2014

ukončené 31.03.2014. Po konečných opravách bolo do Centrálneho registra publikačnej činnosti
(ďalej CREPČ) exportovaných celkom 3 133 záznamov, z toho 2 686 v sledovaných kategóriách.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa neriešila kategorizácia tzv. sporných publikácií. Vyhláška
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti č. 456/2012 Z. z. priniesla
zmenu, podľa ktorej boli všetky publikácie skupiny A1 automaticky odoslané na obsahovú kontrolu
novovytvorenému odbornému hodnotiteľskému orgánu riaditeľa CVTI SR. V tejto súvislosti sa
zmenili aj pravidlá odvolacieho procesu. Vo februári dostala UK UMB stanovisko Hodnotiacej
komisie MŠVVaŠ SR k prehodnoteniu sporných vedeckých publikácií evidovaných v CREPČ za
vykazovacie obdobie 2012 (skupina A1). Komisia posúdila celkovo 1 036 sporných vedeckých
publikácií, z toho 462 odporučila na preradenie do inej kategórie. Za UMB bolo posudzovaných 105
publikácií, preradenie do nižšej kategórie sa dotklo 46 publikácií. Z toho sa proti rozhodnutiu
o preradení v určenom termíne odvolalo 14 autorov.
V prvom štvrťroku do konca apríla, kedy sa uzatváralo akreditačné obdobie, pokračovalo
spracovávanie aj starších podkladov k publikačnej činnosti, ktoré vydaním spadali do obdobia rokov
2008 – 2014. Počas celého roka prebiehali opravy starších záznamov publikačnej činnosti všetkých
vysokých škôl v CREPČ (roky 2007 – 2011) na základe podnetov z CVTI SR, opravy sa vykonávali
v centrálnom registri aj v lokálnej databáze UMB. Do bibliografických záznamov sa priebežne dopĺňal
rok narodenia u zamestnancov, ktorí sú v zmysle vyhlášky oprávnení vykazovať publikačnú činnosť
za UMB (išlo predovšetkým o nových zamestnancov a interných doktorandov).
Po odoslaní pravidelných mesačných dávok do CREPČ sa pripravovali, kompletizovali a na kontrolu
odosielali podklady ku kategóriám publikačnej činnosti v skupine A1. Od vykazovacieho obdobia
2013 sa podklady pripravujú už len v elektronickej forme. Tlačené podklady sa skenovali
v podmienkach UK UMB, následne sa súbory v pdf formáte nahrávali priamo na elektronické úložisko
CREPČ a pripájali k príslušným záznamom. Pre tento účel bol referát evidencie publikačnej činnosti
vybavený kvalitným skenerom, ktorý sa plne využíval počas celého roka.
V roku 2014 pracovníci univerzity požadovali revíziu a kompletizáciu svojej publikačnej činnosti
a ohlasov v databáze publikačnej činnosti z dôvodu kvalifikačného postupu. Celkovo sa spracovávala
a kompletizovala publikačná činnosť s ohlasmi pre 14 vedecko-pedagogických pracovníkov
UMB.
Spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov externých uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie
na UMB v zmysle Smernice UMB č. 4/2012 pokračovalo aj v roku 2014. Spracovaná bola publikačná
činnosť aj s ohlasmi celkovo pre 15 externých uchádzačov, z toho v 4 prípadoch je spracovanie
neukončené z dôvodu nedostatočného počtu a nekompletnosti podkladov. Do databázy pribudlo 739
záznamov publikačnej činnosti a 537 záznamov ohlasov. Novobudovaný archív podkladov
externých uchádzačov obsahoval ku koncu roka 1 544 podkladov k publikačnej činnosti a 1 090
podkladov k ohlasom. Evidenciu publikačnej činnosti externých uchádzačov do databázy sťažovali
nekompletné podklady, dodatočné dokladovanie recenzného konania zo strany externých uchádzačov,
nesprávne zaraďovanie do kategórií zo strany autorov, zložitá e-mailová komunikácia najmä s
uchádzačmi zo zahraničia bez osobného kontaktu. Tieto ťažkosti spôsobuje najmä neznalosť systému
registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov na Slovensku.
Evidencia umeleckej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov a interných doktorandov Katedry
hudobnej kultúry a Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB za rok 2013 sa vykazovala
do Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (ďalej len CREUČ) do 31. 01. 2014. Po
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celoslovenskej kontrole záznamov zo strany garantov umeleckej činnosti bolo za rok 2013 za UMB
vykázaných 101 záznamov umeleckej činnosti. Doterajšie fungovanie evidencie umeleckej činnosti
si vyžiadalo zásadné zmeny a stanovenie nových pravidiel. Vo vykazovacom období 2014 sa
nahlasovanie umeleckej činnosti opäť realizovalo priamo cez webovú stránku CREUČ, údaje o diele
alebo podujatí do elektronického formulára však už nevkladali samotní autori, ale tzv. spracovatelia
CREUČ, t.j. poverení pracovníci akademickej knižnice. Univerzitná knižnica nahlásila za UMB do
adresára pre CREUČ kontaktné údaje osôb zabezpečujúcich evidenciu umeleckej činnosti:
spracovateľov CREUČ a dvoch odborných garantov za VŠ (za hudobnú a výtvarnú kultúru). Za
vykazovacie obdobie 2014 sa CREUČ otvoril pre evidenciu umeleckej činnosti 14.07.2014,
vykazovanie trvá do konca januára nasledujúceho roka. Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti
CVTI SR pripravilo nový metodický pokyn, ktorý podrobne upravuje povinnosti autorov,
spracovateľov a garantov umeleckej činnosti na všetkých úrovniach. Aj v roku 2014 boli autori
povinní ku každému výstupu odoslať do UK UMB sprievodnú dokumentáciu v pdf formáte.
Úlohou knižnice bolo priebežne vkladať záznamy do CREUČ a zabezpečovať nahrávanie
elektronických podkladov na elektronické úložisko CVTI SR. Úlohou garantov na úrovni univerzity
bolo záznamy priebežne kontrolovať, overovať správnosť zaradenia výstupov do kategórií umeleckej
činnosti a záznamy schvaľovať, prípadne navrhovať zmeny. K 31.12.2014 bolo do CREUČ vložených
celkovo 43 záznamov.
Ohlasy na publikačnú činnosť sa spracovávali priebežne. Vzhľadom na blížiacu sa akreditáciu bol
počet dodaných podkladov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím stále vysoký. V roku 2014 bolo
na referát doručených celkovo 6 388 tlačených podkladov, do databázy bolo spracovaných 7 968
záznamov (vrátane ohlasov externých uchádzačov o kvalifikačný postup na UMB). Aj v tomto roku
sa pracovníci univerzitnej knižnice aktívne podieľali na vyhľadávaní ohlasov, a to excerpovaním
dochádzajúcich periodík v špecializovaných študovniach, prehľadávaním publikácií z edičnej činnosti,
kontrolou aktuálnych a duplicitných podkladov k publikačnej činnosti. Takýmto spôsobom bolo
nájdených 782 ohlasov. Na základe individuálnych žiadostí bolo uprednostňované spracovávanie
podkladov k ohlasom uchádzačov o kvalifikačný postup (z UMB, aj externých). Ohlasy zo
zahraničných databáz Web of Science a Scopus sa spracúvajú doťahovaním priamo do modulu
publikačnej činnosti v KIS ARL. Dotiahnuté záznamy je nutné porovnávať s databázou a následne
dopĺňať o niektoré údaje, toto softvérové riešenie však urýchľuje spracovanie ohlasov v kategóriách 1
a 2. K 31.12.2014 sa v databáze publikačnej činnosti a ohlasov nachádzalo celkovo 27 359 záznamov
o ohlasoch/citáciách.
Pracovníčky oddelenia budovania databáz v priebehu roka 2014 vyhotovili a odoslali 489 výstupov
z databázy publikačnej činnosti a ohlasov, 359 vo forme personálnej bibliografie a 130 bibliografií
pracoviska (katedra, fakulta, UMB).
Archív podkladov k spracovaniu budovaný na oddelení budovania databáz obsahoval k 31.12.2014
celkovo 31 341 podkladov k publikačnej činnosti, 27 359 podkladov k citáciám, archív externých
uchádzačov 1 544 podkladov k publikačnej činnosti a 1 090 podkladov k ohlasom. Priestor na
uchovávanie tlačených podkladov vyčlenený v pracovni referátu evidencie publikačnej činnosti je už
zaplnený a UK UMB nedisponuje žiadnymi voľnými a vhodnými priestormi na ich umiestnenie.UK
UMB je v zmysle vyhlášky UMB o evidencii publikačnej činnosti povinná trvale uchovávať podklady
k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov, preto plánuje pristúpiť k budovaniu elektronického archívu.
Staršie podklady sa budú spätne digitalizovať a od vykazovacieho obdobia 2015 bude možné
odovzdávať podklady k publikačnej činnosti aj elektronicky. Na ich ukladanie a sprístupňovanie sa
ako v prípade záverečných prác využije digitálne úložisko Content server.
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UK UMB buduje od roku 2008 databázu projektov v knižnično-informačnom systéme ARL v
zmysle Smernice rektorky UMB č. 15/2008 zo dňa 25.11 2008 o schvaľovaní, evidencii a archivácii
grantových projektov na UMB. Nahlasovanie projektov prebieha prostredníctvom evidenčných listov,
ktoré sú doručované v tlačenej forme. Webový formulár vytvorený pre potreby nahlasovania
projektov a dostupný z web stránky UK nebol v roku 2014 využitý ani raz. K 31.12.2014 obsahovala
databáza 791 záznamov o projektoch UMB, ročný prírastok bol 38 nahlásených projektov, čo je
v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer o polovicu menej. Plánované odovzdanie agendy
evidencie projektov do Centra projektovej podpory UMB sa zatiaľ neuskutočnilo.
Tab. č. 8 Prehľad záznamov v katalógoch/databázach budovaných v UK UMB
Katalóg/Databáza

Celkový počet záznamov v katalógu/databáze
k 31.12.2014

Katalóg dokumentov

96 803

Katalóg periodík

36 233

Katalóg záverečných prác

40 667

Databáza publikačnej činnosti

54 430

Ohlasy/citácie

27 359

Databáza projektov

791
256 283

Spolu

Graf č. 1 Záznamy v databázach budovaných v UK UMB v rokoch 2008 - 2014
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5. ODDELENIE VÝPOŽIČNÝCH SLUŽIEB
Vedúca oddelenia: PhDr. Slávka Beracková
V roku 2014 sa v UK UMB zaregistrovalo 1 950 nových používateľov a 3 441 si registráciu
obnovilo. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je počet nových používateľov približne rovnaký
a počet prolongácií registrácie poklesol približne o 1 500 používateľov. Z databázy používateľov bolo
vyradených 1 692 používateľov, ktorí ukončili štúdium, a neaktívni používatelia, ktorí sa registrovali
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v roku 2010 a nevyužívali služby knižnice. Napriek tomu zostáva v databáze veľký počet
používateľov, o ktorých UK UMB nemá informácie, či prerušili alebo ukončili štúdium. Pokiaľ sami
túto informáciu neposkytnú, môžu byť vyradení z databázy používateľov len na základe ustanovení
Knižničného poriadku UMB (ak 3 roky nevyužili služby knižnice).
Tab. č. 9 Používatelia v roku 2014 podľa fakúlt
EF
FF FPVMV
Registrovaní v roku
528
446
237
2014
Celkový počet
3 413 2 928
1 079
používateľov

FPV
205

PF
348

PrF
88

Iní
98

Spolu
1 950

1503

2 228

745

1 248

13 144

Graf č. 2 Počet používateľov podľa fakúlt v %

8%

Ekonomická fakulta

6%

Filozofická fakulta

26%

10%

Pedagogická fakulta

11%

Fakulta prírodných vied

22%

17%

Iní (verejnosť, iné formy štúdia)
Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov
Právnická fakulta

Tab. č. 10 Používatelia v roku 2014 podľa kategórií
A
AB
B
C
Registrovaní v roku 2014
Celkový počet
používateľov

11
621

14
245

1 534
8 943

240
1 903

Z

D

V

Spolu

38
103

7
124

106
1 205

1 950
13 144

Kategória A – pedagogickí a vedeckí pracovníci UMB
Kategória AB – interní doktorandi UMB
Kategória B – študenti UMB denného štúdia
Kategória C – študenti UMB externého štúdia
Kategória Z – zahraniční študenti UMB
Kategória D – nepedagogickí zamestnanci UMB
Kategória V – študenti iných foriem štúdia, iných vysokých škôl a odborná verejnosť

V roku 2014 uskutočnili používatelia UK UMB 87 999 prezenčných a 46 433 absenčných
výpožičiek. Realizovalo sa 29 487 prolongácii požičaných dokumentov. Oddelenie výpožičných
služieb zaznamenalo spolu 88 598 návštev používateľov. Celková návštevnosť UK UMB bola
136 189 fyzických návštev používateľov. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšila návštevnosť
v Ekonomickej študovni, v ostatných študovniach došlo k poklesu návštevnosti, aj k poklesu
prezenčných a absenčných výpožičiek. Najväčší pokles zaznamenala UK UMB v prezenčných
výpožičkách záverečných a kvalifikačných prác, čo súvisí so zavedením elektronického
sprístupňovania plných textov prác. Pre porovnanie, v roku 2013 bolo realizovaných 13 848
prezenčných výpožičiek záverečných a kvalifikačných prác, v roku 2014 to bolo 8 678 výpožičiek.
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Z projektu Návratový automat na knihy – rozšírenie služieb pre používateľov dislokovaných pracovísk
Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získala UK UMB finančné
prostriedky na zakúpenie druhého biblioboxu, ktorý je umiestnený v priestoroch Ekonomickej
fakulty na Tajovského 10 pred Ekonomickou študovňou. Návratové automaty umožňujú vrátenie
dokumentov aj mimo prevádzkových hodín knižnice, čo používatelia veľmi využívajú. V roku 2014
bolo prostredníctvom oboch biblioboxov vrátených 6 501 dokumentov.
Tab. č. 11 Návštevnosť, absenčné a prezenčné výpožičky a prolongácie v roku 2014
Návštevnosť
Prezenčné
Absenčné
Prolongácie
výpožičky
výpožičky
výpožičiek
Univerzálna študovňa
12 590
16 302
a EDC
Referát absenčných
21 194
22 711*
12 587
výpožičiek
Ekonomická študovňa
26 543
17 940
18 230
13 273
Ekonomická študovňa –
Samovzdelávacie
stredisko
Politologická a právnická
študovňa
Pedagogická študovňa
Spolu

1 294

137

-

-

19 563

34 108

5 492

3 627

7 414

19 512

-

-

88 598

87 999

46 433

29 487

* v roku 2014 sa realizovalo 6 výpožičiek elektronických čítačiek kníh
Tab. č. 12 Návštevnosť prezenčných služieb v študovniach UK UMB podľa fakúlt
EF
FF
FPV
PF
FPVMV PrF
Iní
Univerzálna študovňa
EDC
Ekonomická študovňa

Spolu

347

7 230

2 380

1 340

454

219

620

12 590

5 389

2

2

6

22

4

54

5 479

Ekonomická študovňa
Samovzdelávacie
stredisko
Politologická
a právnická študovňa
Pedagogická študovňa

1 257

1

14

22

-

-

-

1 294

95

59

2

37

10 524

687

536

11 940

4

154

7

7 229

1

-

19

7 414

Spolu

7 092

7 446

2 405

8 634

11 001

910

1 229

38 717

Online výpožičné služby, t. j. zaslanie žiadanky na výpožičku prípadne rezervovanie požičaného
dokumentu prostredníctvom konta používateľa priamo z online katalógu, zaviedla UK UMB v roku
2011. Odvtedy každoročne zaznamenáva nárast využívania týchto služieb.
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Tab. č. 13 Využívanie online výpožičných služieb
Žiadanky

Rezervácie

Rok

Počet
používateľov

Počet exemplárov

Počet
používateľov

Počet exemplárov

2013

7 516

14 536

2 752

3 166

2014

9 400

17 703

3 625

4 158

Oddelenie výpožičných služieb realizovalo medziknižničnou výpožičnou službou výpožičky
a xerokópie dokumentov z iných knižníc pre našich používateľov a zasielanie dokumentov iným
knižniciam podľa ich požiadaviek. Prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine sa
realizovala medzinárodná medziknižničná výpožičná služba, ako aj prideľovanie ISBN čísiel
neperiodickým publikáciám vydávaným na univerzite.
Tab. č. 14 Porovnanie medziknižničnej výpožičnej služby v rokoch 2011 – 2014
Rok
2011
2012
2013

2014

Požiadavky iných knižníc z fondu
UK UMB

300

289

191

217

Požiadavky používateľov UK UMB
z fondu iných knižníc – z toho
medzinárodná medziknižničná
služba

377

432

598

376

90

77

87

81

Tab. č. 15 Počet vybavených žiadostí o pridelenie ISBN za roky 2011 – 2014
Rok
EF
FF
FPV PF FPVMV
PrF CVV
Rektorát
2011
2012
2013
2014

23
18
20
17

53
34
40
48

27
19
30
18

44
53
63
57

22
14
16
11

10
4
6
10

14
5
3
11

18
5
10
-

Spolu
211
152
188
172

6. ODDELENIE INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
Vedúca oddelenia: Mgr. Michaela Mikušková
Oddelenie informačných služieb UK UMB zabezpečuje prístup k elektronickým informačným
zdrojom, poskytuje rešeršné a referenčné služby, administruje knižnično-informačný systém
ARL, zabezpečuje technickú podporu jednotlivým pracoviskám UK UMB, aktualizuje webovú
stránku a facebookové konto UK UMB a má na starosti edičnú a propagačnú činnosť knižnice.
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V roku 2014 poskytovala Univerzitná knižnica UMB prístup k licencovaným databázam
predovšetkým na základe projektov NISPEZ a NISPEZ II (Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Z týchto projektov bolo pre UK
UMB financovaných a sprístupnených 9 databáz a 5 subdatabáz: ACM Digital Library, IEEE/IET
Electronic Library, Knovel Library, ProQuest Central, Science Direct, Scopus, SpringerLink,
Wiley Online Library, Web of Knowledge (Web of Science, Current Contens Connect, Essential
Science Indicators, Journal Citation Reports, MEDLINE). Vďaka národnej licencii mala UK
UMB prístup k 15 databázam EBSCO.
Projekt NISPEZ II priniesol niekoľko zmien v zastúpení databázových kolekcií a doplnkových služieb
k elektronickým informačným zdrojom (EIZ). Prestala byť podporovaná databáza Gale Virtual
Reference Library. Používateľom knižnice je dostupná naďalej, avšak jej obsah je statický
a nedopĺňa sa o nové tituly. V rámci prístupu k databáze ProQuest Central bola spoločnosťou
Albertina icome Bratislava zdarma poskytnutá jedna knižná kolekcia na platforme ebrary, a to
History and Political Sciences. Ďalšou novinkou, ktorú menovaná spoločnosť v rámci projektu
NISPEZ II zapojeným inštitúciám ponúkla, je služba Summon. Táto služba uľahčuje vyhľadávanie a
prístup k obsahu nielen v licencovaných elektronických zdrojoch z projektu NISPEZ a NISPEZ II, ale
aj v zdrojoch zakúpených UK UMB a UMB, vo voľne dostupných plnotextových open access
časopisoch a voľne dostupnom obsahu na internete.
UK UMB ukončila v roku 2014 prístup k plným textom, štúdiám a zákonom na portáli o verejnej
správe VSonline. Dôvodom bol nezáujem študentov využívať portál prostredníctvom kont
sprístupnených v Ekonomickej študovni.
Z vlastných zdrojov knižnice bol obnovený prístup do databázy Emerald Management eJournals
175. K opätovnému zakúpeniu databázy prispeli pozitívne štatistické ukazovatele a taktiež záujem
o zachovanie kontinuálneho prístupu k tomuto dôležitému zdroju. V rámci udržateľnosti projektu
Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch bol obnovený prístup aj k Emerald
Market Case Studies a k ďalším dvom databázam ekonomického zamerania ProQuest
Entrepreneurship a ebrary – Business and Economics.
Na základe štatistických výsledkov zo skúšobných prístupov uskutočnených v roku 2013 bol vedením
UMB schválený nákup dvoch databázových kolekcií. Kolekcia Humanities and Social Sciences
(Cambridre Journal) umožňuje prístup ku štúdiám a článkom vo viac ako 200 časopisoch
zameraných na spoločenské a humanitné vedy. Knižné kolekcie na platforme ebrary sa vďaka
prostriedkom z podprogramu veda a výskum rozrástli o kolekciu Law, International Relations and
Public Policy.
Tab. č. 16 Využívanie licencovaných EIZ v roku 2014
Názov databázy
Počet vyhľadávaní
Počet návštev
ACM
Cambridge Journals –
Humanities and Social
Science
Ebrary

Plné texty

1 266

701

774

Nie je k dispozícii

138

164

3 414

833**

670**
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Business and Economics

Nie je k dispozícii

640

514

History and Political Sciences

Nie je k dispozícii

209

169

Law, International Relations
and Public Policy

Nie je k dispozícii

61

44

119 201

3 385

7 332

Emerald – Case Studies

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

54

Emerald – eJournals 175

4 224

Nie je k dispozícii

1 775

IEEE/IET

877

625

845

Knowel Library

102

78

81

ProQuest Entrepreneurship

4 561

1 180

346

ProQuest Central

10 704

2 586

6 260

ScienceDirect

5 585

3 640

10 584

Scopus

14 574

4 607

2 033

SpringerLink

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

4 799

Wiley Online Library

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

708

EBSCO

WoK

Nie je k dispozícii

19 017**

Web of Science

12 001

2 483

Nie je k dispozícii

Current Contents Connect

1 180

513

Nie je k dispozícii

Essential Science Indicators

147

83

Nie je k dispozícii

Journal Citation Reports

432

510

Nie je k dispozícii

MEDLINE

19

11

Nie je k dispozícii

5 756

3 928

Nie je k dispozícii

184 043

25 378

36 482

All Databases WoK*
Spolu

*vstup do databázy cez spoločné rozhranie WoK

**údaj nezapočítaný do celkového súčtu

Využívanie databáz v porovnaní s rokom 2013 výrazne stúplo. Nárast vo všetkých sledovaných
kritériách je najviditeľnejší najmä pri multiodborovo zameraných databázach EBSCO a ProQuest
Central, pričom pri databáze EBSCO ide o dosiahnuté maximum v uskutočnených vyhľadávaniach.
V počte stiahnutých plných textov je používateľsky veľmi atraktívna aj databáza SpringerLink.
Z tematicky zameraných databáz bol v porovnaní s minulým rokom zaznamenaný zvýšený záujem
o databázu technického zamerania ACM Digital Library. Štandardnú mieru využívania si drží
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databáza Knovel Library. Napriek zvýšenému záujmu o databázu IEEE/IET Electronic Library
v predchádzajúcich rokoch nebola táto databáza v roku 2014 natoľko využívaná.
Z dôvodu akreditácie univerzity sa v roku 2014 značne zvýšil záujem o scientometrické databázy na
platforme Web of Knowledge a Scopus.
UK UMB zrealizovala 8 školení a seminárov na podporu využívania licencovaných zdrojov, ktoré
boli vedené zástupcami a školenými trénermi jednotlivých producentských spoločností. V spolupráci
s vybranými katedrami a fakultami sa konalo 6 prezentácií EIZ s ukážkami vyhľadávania
a spracovávania výsledkov. Celkovo sa na týchto podujatiach zúčastnilo 272 používateľov prevažne
končiacich ročníkov (3. a 5. ročník štúdia), študentov tretieho stupňa štúdia a vedecko-výskumných
a pedagogických pracovníkov.
V roku 2014 využila UK UMB skúšobný prístup do 9 databáz od rôznych dodávateľov: ProQuest
Dissertation & Theses, BioOne, A-Z World – Business – Travel, Oxford Scholarship Online (kolekcie:
Biology, Economics & Finance, Literature), CRCnetBase, SAGE Journals, EBSCO eBooks Academic
Collection, Taylor & Francis – vybrané články. Skúšobné prístupy boli zamerané predovšetkým na
časopisecké a knižné databázy významných svetových vydavateľstiev. Na základe štatistických
ukazovateľov ich využívania a tiež odozvy používateľov knižnice môžeme skonštatovať, že boli
úspešné. Záujem vzbudila platforma spoločnosti EBSCO Information Services, ktorá umožňuje
riadenie nákupu, sprístupňovanie i prezeranie e-publikácií od rôznych vydavateľov na jednom mieste.
Pozitívne ohlasy boli aj na faktografickú databázu A-Z World – Business – Travel z dielne World
Trade Press.
Oddelenie zabezpečovalo poskytovanie rešeršných a referenčných služieb, t. j. vypracovávanie
rešerší na základe požiadaviek používateľov UK UMB a poskytovanie individuálnych inštruktáží v
prípade, že si používateľ spracováva rešerš sám. V roku 2014 mali najväčší záujem o rešerše študenti
UMB (77,2 %). Druhú skupinu tvorili študenti iných vysokých škôl, či odborná verejnosť (17 %) a
zvyšných 5,8 % boli pracovníci a doktorandi UMB. Použitie konkrétneho elektronického zdroja
záviselo od požiadaviek používateľov, tematického zamerania rešerší a od jazykového vymedzenia.
Využíval sa hlavne súborný katalóg UK UMB, Slovenská národná bibliografia, Česká národná
bibliografia, databáza Slovenskej ekonomickej knižnice v Bratislave, ako aj zahraničné licencované
databázy (ak žiadateľ akceptoval aj cudzojazyčnú literatúru). Najviac sa pri rešeršiach využívali
multiodborové databázy EBSCO a ProQuest Central.
Tab. č. 17 Rešeršné služby podľa fakúlt
EF
FF
FPVaMV
Počet používateľov

102

100

65

FPV
19

Tab. č. 18 Rešeršné služby podľa kategórie používateľov
Kategória
Kategória
A, AB, D
B, C, Z,
Počet používateľov

25

335

17

PF
81

PrF

Iní

Spolu

41

26

434

Kategória V
+ neregistrovaní
žiadatelia
74

Spolu

434
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Počet rešerší
Počet záznamov

27
1 352

348
20 585

75
4 818

450
26 755

V oblasti informačných technológií oddelenie v roku 2014 realizovalo okrem pravidelnej
hardvérovej a softvérovej údržby zariadení a zabezpečovania plynulej prevádzky knižničnoinformačného systému ARL tri prioritné úlohy:
1. prechod na operačný systém Windows 7 a Windows 8,
2. implementáciu novej webovej stránky UK UMB,
3. zriadenie lokálneho úložiska pre záverečné a kvalifikačné práce.
V dôsledku ukončenia podpory pre Windows XP došlo k prechodu všetkých počítačov využívaných
v UK UMB (počítače určené pre študentov i počítače zamestnancov) na operačný program
Windows 7 a Windows 8. Vzhľadom na značné technické opotrebenie a nízku operačnú pamäť
mnohých počítačov bolo potrebné vyradiť 19 nevyhovujúcich a zakúpiť 14 nových počítačových
staníc, ktoré boli prioritne pridelené pracovníkom na rôznych pracoviskách knižnice. Prechod na
podporované verzie OP Windows bol ukončený 31.08.2014.
Z univerzitného projektu Modernizácia vnútorného vybavenia a rekonštrukcia objektov za účelom
zlepšenia vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici bolo vo všetkých študovniach UK UMB
a na Referáte absenčných výpožičiek umiestnených 5 počítačových staníc s multifunkčným
zariadením pre používateľov so špecifickými potrebami. Počítačové stanice sú vybavené softvérom
na hlasové čítanie obrazovky počítača s podporou zväčšeného zobrazovania (Jaws) a softvérom na
optické rozpoznávanie (FineReader) umožňujúcim prevod nasnímaných dokumentov, fototextov a
PDF súborov do editovateľného formátu. Počítač v Univerzálnej študovni je navyše vybavený
elektronickou čítacou lupou a zariadením pre čítanie hmatom (Braillovský riadok).
V roku 2013 sa začalo s prípravou novej webovej stránky UK UMB. Hlavným dôvodom bol
zastaraný redakčný systém a nevyhovujúca schematická štruktúra a grafická úprava. Ako dodávateľ
bola vybraná firma WebCreators, s.r.o., ktorá realizovala aj webové stránky štyroch fakúlt UMB.
Stránka UK UMB bola vytvorená s ohľadom na platnú legislatívu, predovšetkým s Výnosom
Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
a platnými odporúčaniami a štandardami W3C. Grafický dizajn nového webu knižnice bol
prispôsobený dizajnu fakultných sídiel. Webová stránka bola do ostrej prevádzky spustená
16.06.2014.
UK UMB už dlhšie pociťovala potrebu zriadenia elektronického úložiska slúžiaceho na
uchovávanie digitálnych súborov a ich sprístupňovanie používateľom knižnice. V júli 2014 bolo
zakúpené softvérové riešenie dodávateľa knižnično-informačného systému ARL – Content Server,
ktoré pracuje ako nadstavbové riešenie online katalógu a slúži na kontrolu a riadenie prístupu a práv
k digitálnym objektom s prepojením na existujúce bibliografické záznamy. Po implementácii
špecifických nastavení (oprávnení používatelia, supervisori záznamov, definícia kritérií pre
zobrazovanie digitálnych objektov, nahrávanie súborov cez elektronické formuláre na nahlasovanie
publikačnej činnosti a i.) bol v decembri 2014 Content Server spustený do prevádzky.
V rámci pravidelného upgrade knižnično-informačného systému ARL bolo uskutočnených
niekoľko zmien týkajúcich sa zjednodušenia údržby systému na úrovni správcu, klienta a online
katalógu. Zavedená bola nová aplikácia Správca dát. V súčinnosti s jednotlivými pracoviskami UK
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UMB zabezpečovalo oddelenie aj ďalšie úlohy: pravidelný export dát do Centrálneho registra
publikačnej činnosti, kontrolu dát spracovaných záznamov v databáze publikačnej činnosti, denné
generovanie upomienok, generovanie výstupov a nastavenie systému podľa požiadaviek jednotlivých
pracovísk, globálne úpravy dát, pravidelnú administráciu webového sídla a facebookového profilu UK
UMB a sledovanie štatistík využívania internetovej stránky a online katalógu UK UMB.
Tab. č. 19 Štatistika online služieb
Počet vstupov do online katalógu
Počet vyhľadávaní v online katalógu
Počet vstupov do elektronického výpožičného protokolu
Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách
Počet návštevníkov webovej stránky UK UMB
Počet zobrazení webovej stránky UK UMB

152 638
322 221
56 400
3 347
74 704
275 957

7. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
V roku 2014 realizovala UK UMB dva projekty podporené z Dotačného systému Ministerstva
kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. V podprograme 2.1 Knižnice a
knižničná činnosť to bol projekt Návratový automat na knihy – rozšírenie služieb pre používateľov
dislokovaných pracovísk Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z dotácie
4 990 €, ktorú UK UMB z projektu získala, zakúpila ďalší bibliobox. V podprograme 2.5 Akvizícia
knižníc získala UK UMB dotáciu 4 000 € na projekt Pravidelné doplňovanie knižničného fondu –
základ úspešného štúdia a kvalitnej vedecko-pedagogickej činnosti univerzity. Koncom roka 2014 UK
UMB vypracovala a podala do Dotačného systému dve žiadosti o dotáciu na projekty na rok 2015: do
podprogramu 2.1 projekt Podpora výskumu historického knižničného fondu Univerzitnej knižnice
UMB a dejín knižnej kultúry na Slovensku a v podprograme 2.5 projekt Informačná podpora priorít
vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V spolupráci s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva pri Pedagogickej fakulte UMB
pokračovala realizácia projektu Dobrovoľníctvo v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Od februára do mája pôsobili v Univerzálnej študovni a v Pedagogickej študovni
dvaja dobrovoľníci.
V rámci projektu Modernizácia vnútorného vybavenia a rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia
vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici, ktorý je súčasťou operačného programu Výskum
a vývoj spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, boli všetky Centrá pre
študentov so špecifickými potrebami, ktoré sa nachádzajú v študovniach a v Referáte absenčných
výpožičiek, doplnené o nové technické a programové vybavenie.
UK UMB zastupuje univerzitu v národnom projekte NISPEZ – Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom, ktorého hlavným
riešiteľom je CVTI SR v Bratislave. V roku 2014 v súvislosti s prechodom na NISPEZ II sa UK UMB
podieľala na príprave projektových zámerov na roky 2014 – 2020, na vyhodnocovaní štatistík
využívania a výbere licencovaných databáz, na aktualizácii kontaktných údajov, rozsahu IP adries a na
obnovení licenčných zmlúv s dodávateľmi databáz.
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8.

PODUJATIA

V priebehu roku 2014 zorganizovala UK UMB 71 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí,
na ktorých sa zúčastnilo 5 323 záujemcov. Viac ako polovicu tvorili vzdelávacie podujatia
zamerané na zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov a na prácu s elektronickými
informačnými zdrojmi, metodické podujatia pre pracovníkov UMB k evidencii publikačnej
a umeleckej činnosti a k vedeniu čiastkových knižníc. V mesiacoch september – október zrealizovali
pracovníci UK UMB 24 podujatí informačného vzdelávania používateľov pre študentov prvých
ročníkov, ktoré sa uskutočnili počas zápisov. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov,
na Právnickej fakulte a na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied sa informačné vzdelávanie
uskutočnilo aj v rámci predmetu Úvod do štúdia. Celkom sa informačného vzdelávania zúčastnilo
2 927 študentov prvého ročníka denného a externého štúdia.
Pracovníci UK UMB pripravili tematické výstavy publikácií z knižničného fondu UK UMB,
predajné výstavy zahraničných vydavateľstiev, burzu vyradených dokumentov, výstavy prác
študentov Katedry výtvarnej kultúry PF UMB, odborné prednášky a prezentácie. Na besedách
a autorských čítaniach organizovaných v spolupráci s fakultami UMB sme vo Vzdelávacom centre
Mateja Bela a v Politologickej a právnickej študovni privítali literárnu vedkyňu a kritičku Ivanu
Taranenkovú, vydavateľku a prekladateľku Aňu Ostrihoňovú, spisovateľku Uršulu Kovalyk, Luciu
Satinskú, spisovateľa Petra Bilýho, blogera a spisovateľa Sama Mareca, riaditeľa Múzea SNP
Stanislava Mičeva, riaditeľa Stredoslovenského múzea Romana Hradeckého a ďalších. Pripomenuli
sme si 100. výročie 1. svetovej vojny, 70. výročie Slovenského národného povstania a
zaujímavými aktivitami sa UK UMB zapojila do akcií Deň Európy, Európsky deň jazykov, Deň
otvorených dverí UMB, Týždeň slovenských knižníc a Týždeň vedy. Veľmi atraktívnym podujatím
bola Noc v knižnici, organizovaná v rámci Týždňa slovenských knižníc a venovaná fantastike
v literárnej, televíznej a filmovej tvorbe. Okrem prednášky a premietania diel na danú tému mali
používatelia možnosť využívať celú noc služby Univerzálnej študovne a Referátu absenčných
výpožičiek.
V decembri si UK UMB pripomenula 60. výročie svojho vzniku slávnostným stretnutím jej
pracovníkov s rektorom univerzity, prorektorkou pre vedu, členmi Knižničnej rady UMB a zástupcami
profesijných knihovníckych organizácií.

9. PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
V roku 2014 publikovali pracovníci UK UMB 2 odborné práce v domácich časopisoch, 1 recenziu, 20
časopiseckých článkov a podieľali sa na zostavení a vydaní 1 zborníka (viac v prílohe č. 1).
Pokračovali vo vydávaní periodika Bibliotheca Universitatis s prílohou Informačné listy EDC. Na
akademický rok 2014/2015 pripravili plnofarebný informačný leták o Univerzitnej knižnici UMB v
náklade 1 500 kusov a propagačné materiály o jednotlivých službách knižnice.
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10. PERSONÁLNE OBSADENIE
Stav zamestnancov UK UMB k 31.12.2014: Počet fyzických osôb: 36, prepočítaný stav: 35,1
Tab. č. 20 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31.12.2014
Vysokoškolské vzdelanie II (PhDr., Mgr.) – knihovnícke
Vysokoškolské vzdelanie II (PhDr., Mgr. – iné
Vysokoškolské vzdelanie I (Bc.) – iné
Stredoškolské knihovnícke vzdelanie
Stredoškolské iné
Stredoškolské iné + knihovnícky kurz

7
18
2
4
4
1

Pracovníci UK UMB aktívne pracujú v poradných orgánoch rektora UMB, v pracovných komisiách
a profesijných združeniach. PhDr. Homolová je členka Komisie pre vedu a Edičnej komisie UMB. Je
predsedníčkou Knižničnej rady UMB a členkou Odbornej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu
a Pracovnej skupiny pre informačné vzdelávanie Slovenskej asociácie knižníc. Vedúca Oddelenia
výpožičných služieb PhDr. Beracková zastupuje UK UMB v Komisii UMB na podporu štúdia
študentov so špecifickými potrebami a v Komisii pre prípravu Bezpečnostného projektu UMB na
ochranu osobných údajov. Ing. Prokop je členom Komisie pre rozvoj a informatizáciu UMB. Vedúca
Oddelenia informačných služieb Mgr. Michaela Mikušková aktívne pracuje vo Výbore Krajskej
pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.
V rámci interného vzdelávania zamestnancov zorganizovalo vedenie UK UMB pre pracovníkov
knižnice školenie o pravidlách emailovej komunikácie, školenie na prácu s technickým zariadením pre
študentov so špecifickými potrebami, školenie k modulu výpožičiek knižnično-informačného systému
ARL. Pracovníci sa zúčastnili školení organizovaných útvarmi Rektorátu UMB k problematike
ochrany osobných údajov a Bezpečnostnému projektu UMB. Všetky vedúce oddelení absolvovali kurz
Manažérske zručnosti, ktorý pre nepedagogických zamestnancov pripravilo a zorganizovalo Centrum
celoživotného vzdelávania UMB. S aktuálnymi problémami a riešeniami pre knižnice sa pracovníci
oboznamovali na odborných knihovníckych a informatických seminároch a konferenciách. V rámci
programu Erasmus absolvovali dve pracovníčky päťdňový pracovný pobyt v Centre vedeckých
informácií a akademickej knižnici (CINiBA) Sliezskej univerzity v Katoviciach v Poľsku.
UK UMB je členom Slovenskej asociácie knižníc a v roku 2014 sa stala kolektívnym členom Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc, v ktorom je zároveň 21 pracovníkov knižnice individuálnym
členom.

11. FINANČNÉ NÁKLADY A PRÍJMY
Finančné náklady na činnosť UK UMB v roku 2014 boli 532 071 €, z toho mzdové náklady boli
277 001 €.
Príjmy UK UMB z vlastnej činnosti boli vo výške 29 825 € a príjmy z dotácie Ministerstva kultúry
SR 8 990 €.
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12. TECHNICKÉ VYBAVENIE A PRIESTORY
V priestoroch UK UMB je celkovo 92 PC, používateľom je k dispozícii 68 PC s pripojením na
internet. Vo všetkých študovniach je dostupné WIFI pripojenie a zabezpečená tlač z PC, skenovanie
a kopírovanie dokumentov. Používatelia si môžu vypožičať 3 čítačky e-kníh. V UK UMB je
zriadených 5 Centier pre používateľov so špecifickými potrebami s príslušným hardvérovým
a softvérovým vybavením.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch musíme konštatovať, že napriek rapídnemu nárastu úloh a
rozsahu činností UK UMB už desaťročia sídli v rovnakých nedostatočných priestoroch, ktoré sú
závažným limitujúcim faktorom jej ďalšej modernizácie, ale aj zabezpečenia ochrany knižničného
fondu. Celková plocha UK UMB je 2 010 m². Naplnené sú najmä priestory na uloženie knižničného
fondu v Politologickej a právnickej študovni, v Ekonomickej študovni, v Univerzálnej študovni a v
centrálnom sklade pri Referáte absenčných výpožičiek. Priestory CO krytu na Tajovského 51, ktoré
boli UK UMB pridelené ako depozit, sú nevyhovujúce a odsun časti fondu do týchto priestorov
predstavuje zníženie kvality a obmedzenie výpožičných služieb knižnice. Nedostatočné sú aj
administratívne priestory a úplne absentuje sociálne zázemie pre pracovníkov.

ZÁVER
Univerzitná knižnica UMB za šesťdesiat rokov svojej činnosti zhromaždila hodnotný knižničný fond,
vybudovala katalógy a databázy uľahčujúce vyhľadávanie dokumentov, rozšírila pracoviská, na
ktorých poskytuje knižnično-informačné služby. Plynule prešla od poskytovania tradičných
výpožičných služieb k poskytovaniu knižnično-informačných služieb vo virtuálnom prostredí.
V súčasnosti zabezpečuje prístup k desiatkam tisíc elektronických periodických i neperiodických
publikácií, realizuje digitalizáciu dokumentov, online služby i komunikáciu s používateľmi na
sociálnych sieťach. Pre fakulty a centrálne pracoviská univerzity zabezpečuje celý komplex služieb.
Od kvality a výsledkov práce akademickej knižnice závisí hodnotenie univerzity ako celku, jej súčastí
i jednotlivých vedecko-pedagogických zamestnancov. Univerzitná knižnica UMB si uvedomuje
meniace sa požiadavky na knižnično-informačné služby a v súlade so Stratégiou slovenského
knihovníctva na roky 2015-2020 je pripravená plniť svoje poslanie, tak ako sa v stratégii okrem
iného uvádza: Budúcnosťou knižníc je i naďalej plniť svoje poslanie vo vzťahu k verejnosti
a poskytovať kvalitné služby podporujúce poznanie, vzdelávanie a kultúru čo najširšiemu okruhu
používateľov v inovovanej podobe, ktorá bude postavená na ich tradičných funkciách, ale bude
prispôsobená zmeneným
podmienkam
21.
storočia.
Aby
tieto knižničnoinformačné služby, v konkurencii iných informačných platforiem obstáli, ich základným atribútom
musí byť pridaná hodnota
v podobe
kvality,
ktorú používatelia
nemôžu
nájsť inde
a súčasne aj bezbariérová dostupnosť. A to nielen v budovách knižníc, ale aj vo virtuálnom priestore,
ktorý sa stal primárnym zdrojom hľadania informácií. Digitalizácia súčastí kultúrneho dedičstva,
vrátane písomného dedičstva, či knižničných fondov a ich sprístupnenie verejnosti spolu s ďalšími
kvalitnými informačnými zdrojmi bude v tejto súvislosti hrať prvoradú úlohu.
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Príloha č. 1

Publikačná činnosť pracovníkov UK UMB v roku 2014
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I : veľké udalosti a fenomény rokov 1938
- 1989 v regiónoch Slovenska : zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 10. - 11. mája 2011 /
zost. Anton Hruboň, Juraj Lepiš, Martin Kubuš ; rec. Karol Fremal, Ivan A. Petranský. I. - 1. vyd. Bratislava : Ústav pamäti národa, Historia nostra, 2014. - 344 s. - ISBN 978-80-89335-65-7
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01
Dobrovoľnícky program seniorov v Univerzitnej knižnici = Programme for seniors in
the Matej Bel University Library in Banská Bystrica / Slávka Beracková.
In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2014. - ISSN
1335-7905. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 42-43.
BDF02
Aktivity Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v programe
Erazmus = Activities of the Matej Bel University Library in Banská Bystrica within the Erazmus
programme / Ľudmila Homolová.
In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2014. - ISSN
1335-7905. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 43-46.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
Petra Slováková: Železonoc a jiné podivnosti / Dana Mačudová.
In XB-1 : elektronický měsíčník sci-fi, fantasy a hororu. - 1. vyd. - V. Ríša a kol., 2014. - ISSN 18046606. - (únor 2014), s. 3.
Recenzia na: Železonoc a jiné podivnosti / Petra Slováková. - Praha : Rogerbooks, 2013
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01 Jaroslav Uhel - maliar, grafik, knižný ilustrátor, pedagóg : rozhovor / Gréta Kazimírová.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 4-10.
GII02 Ladislav Mňačko (*29. januára 1919 - 24. februára 1994) : pripomíname si / Darina Šípová.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 11-13.
GII03 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny (28. júla 2014 - 11. novembra 1919) :
pripomíname si / Darina Šípová.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (2013-
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2014), s. 13-16.
GII04 Samovzdelávacie stredisko pre štúdium cudzích jazykov sa stalo súčasťou Univerzitnej
knižnice UMB : z ponuky služieb UK UMB / Veronika Horňáková, Slávka Beracková.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 16-17.
GII05 Vzácne prírastky v historickom knižničnom fonde / Zdenka Gondová.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 18-20.
GII06 NISPEZ II - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k
elektronickým informačným zdrojom II / Michaela Mikušková.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 20-21.
GII07 Kanadský Čechov nosí sukňu : laureátkou Nobelovej ceny za literatúru sa tento rok stala
spisovateľka Alice Munroová : zaujalo nás / Dana Mačudová.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 21-23.
GII08 Anasoft litera : zaujalo nás / Jaroslava Lásková.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 23-24.
GII09 Perspektívy rozvoja knižnično - informačného systému Advanced Rapid Library (ARL) : zo
služobných ciest pracovníkov UK UMB / Michaela Mikušková, Terézia Peťková.
In Bibliotheca Universitatis 2013-2014 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 9, č. 2 (20132014), s. 24-25.
GII10 Stanislav Mičev - historik a publicista : rozhovor / Gréta Kazimírová.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 3-7.
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GII11 Hana Zelinová (*20. júla 1914 Vrútky - 16. marca 2004 Bratislava) : pripomíname si / Darina
Šípová.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 8-10.
GII12 Alfonz Bednár (*19. októbra 1914 Rožňava Neporadza - 9. novembra 1989 Bratislava) :
pripomíname si / Dana Mačudová.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 11-13.
GII13 Prvé kroky v Univerzitnej knižnici UMB : z ponuky služieb UK UMB / Slávka Beracková.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 14-15.
GII14 Spracovávanie ohlasov na publikačnú a umeleckú činnosť : z ponuky služieb UK UMB /
Lucia Nižníková.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 15-16.
GII15 Vitajte na novej webovej stránke Univerzitnej knižnice UMB! : z ponuky služieb UK UMB /
Michaela Mikušková.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 16-17.
GII16 Novinky v oblasti elektronických informačných zdrojov : elektronické informačné zdroje /
Michaela Mikušková.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 18-19.
GII17 Veľký projekt malých knižníc už aj na Slovensku : zaujalo nás / Lucia Nižníková.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 20.
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GII18 CINiBA - Centrum vedeckých informácií a akademická knižnica v Katoviciach : zo
služobných ciest pracovníkov UK UMB / Ľudmila Homolová.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 21-23.
GII19 INFORUM 2014 : zo služobných ciest pracovníkov UK UMB / Jaroslava Lásková, Michaela
Mikušková.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 23-24.
GII20 Pseudonymy v slovenskej literatúre : čriepky z histórie / Mária Krobotová.
In Bibliotheca Universitatis 2014/2015 : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela /
šéfred. Ľudmila Homolová ; výk. red. Jaroslava Lásková; jazyk. red. Gréta Kazimírová. - Banská
Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2014. - ISSN 1337-4753. - Roč. 10, č. 1
(2014/2015), s. 25-26.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti
BDF
EDI
FAI
GII

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií

Súčet

2
1
1
20
24
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Príloha č. 2

Hlavné úlohy Univerzitnej knižnice UMB na rok 2015
ORGANIZAČNÁ, RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ








zabezpečiť poskytovanie dostupných a relevantných knižnično-informačných služieb
T: priebežne
pripraviť a zrealizovať zasadnutia Knižničnej rady UMB
T: máj, október
zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pracovníkov UK UMB
T: priebežne
spolupracovať s fakultami a pracoviskami UMB, knižnicami na území kraja, akademickými
knižnicami a profesijnými združeniami a spolkami
T: priebežne
spracovať databázu súčasných i bývalých zamestnancov UK UMB
T: 31.05.2015
kontrolnú činnosť zamerať na kontrolu opatrení z revízie knižničného fondu, označovanie vlastníctva
a dislokácie dokumentov pečiatkou, čiarovým kódom a signatúrou, poskytovanie rešeršných služieb
a čerpanie servisných hodín KIS ARL
T: marec, apríl, október, november 2015

ODDELENIE AKVIZÍCIE A KATALOGIZÁCIE














Referát akvizície kníh a špeciálnych dokumentov
zabezpečovať do knižničného fondu informačné zdroje a ich evidenciu v knižnično-informačnom
systéme
T: priebežne
organizovať pravidelné zasadnutia Akvizičnej komisie na posúdenie návrhov na nákup dokumentov,
hodnotiť prijaté dary a publikácie zaslané na výmenu a určovať ich dislokáciu
T: priebežne
overovať dodanie publikácií z edičnej činnosti pracovísk UMB
T: jún, november
realizovať projekt Informačná podpora priorít vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových
inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc
T: podľa zmluvy k projektu
spracovať projekt do Dotačného systému Ministerstva kultúry SR na podporu akvizície na rok 2016
T: november – december
organizovať knižné výstavy domácich a zahraničných vydavateľstiev
T: podľa Plánu podujatí UK UMB na rok 2015
Referát periodík
v KIS ARL odstrániť informácie o periodikách, ktoré UK UMB zabezpečovala pre katedry PF
T: 30.06.2015
pripraviť metodiku a harmonogram retrokatalogizácie periodík
T: 31.08.2015, realizácia rok 2016

27

Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2014
Príloha 4 – Výročná správa o činnosti Univerzitnej knižnice UMB v roku 2014

Referát katalogizácie
 kontrolovať a aktualizovať databázu predmetových hesiel a autorít
T: priebežne

ODDELENIE OCHRANY FONDOV
Referát čiastkových knižníc
 realizovať metodické návštevy zamerané na metodiku prácu s online katalógom KIS ARL a kontrolu
evidencie vypožičaných dokumentov a v čiastkových knižniciach FF a FPV
T: podľa dohody s pracovníkmi ČK
 zorganizovať metodické semináre pre pracovníkov čiastkových knižníc
T: 7.12. a 8.12.2015
Referát revízie a ochrany fondov
 realizovať plánované revízie knižničného fondu čiastkových knižníc:
 Katedra histórie FF
 Katedra fyziky FPV
 Kariérne centrum CCV
 Katedra obchodného, hospodárskeho a finančného práva PRF
 Katedra hudobnej výchovy PF
 Katedra slovanských jazykov FF
 Katedra európskych kultúrnych štúdií FF
T: 31.12.2015
 ukončiť doplnenie druhu dokumentu do nešpecifikovaných katalogizačných záznamov
T: 31.12.2015
 realizovať projekt Podpora výskumu historického knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB
a dejín knižnej kultúry na Slovensku z dotačného systému Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v
oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť
T: podľa zmluvy k projektu

ODDELENIE BUDOVANIA DATABÁZ







Referát evidencie záverečných prác
nahrať pdf súbory záverečných prác na CD z Univerzálnej študovne a z Ekonomickej študovne za
roky 2008 – 2014 na Content server
T: 31.12.2015
nahrávať pdf súbory záverečných prác odovzdaných na spracovanie v roku 2015 na Content server
súbežne so spracovaním bibliografických záznamov do online databázy
T: priebežne
Referát evidencie publikačnej činnosti
realizovať projekt digitalizácie tlačených podkladov k evidencii publikačnej činnosti a nahrávania
elektronických súborov na Content server od č. 30 000 po najnovšie
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T: 31.12.2015
zabezpečiť odovzdávanie podkladov k publikačnej činnosti v elektronickej forme
T: 31.12.2015
zorganizovať semináre pre vedecko-pedagogických pracovníkov a interných doktorandov k metodike
odovzdávania elektronických podkladov
T: podľa Plánu podujatí UK UMB na rok 2015

Referát evidencie citácií a projektov
 zorganizovať seminár k evidencii ohlasov pre vedecko-pedagogických pracovníkov a interných
doktorandov UMB
T: podľa Plánu podujatí UK UMB na rok 2015
 skontrolovať formálnu a vecnú stránku spracovaných ohlasov s archívnymi číslami C1 – C1000
a C4000 – C5000
T: 31.12.2015

ODDELENIE VÝPOŽIČNÝCH SLUŽIEB
 aktualizovať Knižničný poriadok UMB
T: 31.05.2015
 vyradiť z databázy neaktívnych používateľov, ktorí viac ako rok nevyužili služby UK UMB
T: 31.12.2015
 v spolupráci s Oddelením informačných služieb zaviesť pre používateľov službu sms notifikáciu –
posielanie upozornení na ukončenie výpožičnej lehoty požičaných dokumentov, vypršanie platnosti
registrácie a pod.
T: 30.06.2015
 v spolupráci s Referátom edičným a propagačným pripraviť nový informačný materiál na
spropagovanie medziknižničnej výpožičnej služby a Ekonomickej študovne – Samovzdelávacieho
strediska
T: 31.03.2015
 uskutočniť na všetkých fakultách UMB informačné vzdelávanie používateľov
T: september – október
Referát študovní
 hľadať nové možnosti uloženia fondu v študovniach a tak čiastočne riešiť priestorové problémy
T: priebežne
Infocentrum Nato
 v spolupráci s Oddelením akvizície a katalogizácie dopĺňať fond Infocentra NATO v Politologickej
a právnickej študovni
T: priebežne

ODDELENIE INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
 zabezpečiť prístup k databázam Emerald na rok 2015
T: február
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 pripraviť a realizovať školenia k elektronickým informačným zdrojom
T: podľa Plánu podujatí UK UMB na rok 2015
 podporovať využívanie licencovaných informačných zdrojov, pripraviť propagačné materiály
k databázam z projektu NISPEZ II a umiestniť ich k počítačovým staniciam pre študentov
v jednotlivých študovniach
T: 31.03.2015
 sledovať ponuku a zabezpečiť skúšobné prístupy k elektronickým informačným zdrojom
T: priebežne
Referát rešeršných služieb
 propagovať elektronické zahraničné odborné databázy dostupné na UMB a pri prijímaní a spresňovaní
požiadavky na rešerš odporúčať a smerovať používateľov aj na ich využívanie
T: priebežne
Referát informačných technológií
 zabezpečiť bezproblémovú prevádzku a inštaláciu nových upgrade KIS ARL
T: priebežne
 zabezpečiť doladenie nastavení a prevádzku Content Servera
T: priebežne
Referát propagačný a edičný
 pripraviť a vydať propagačný materiál o službách UK UMB a prístupných elektronických
informačných zdrojoch
T: august
 spracovať Plán podujatí UK UMB v roku 2015 a zverejniť ho na webovej stránke
T: 13.02.2015 a následne priebežne aktualizovať
 zabezpečovať propagáciu a fotodokumentáciu z podujatí UK UMB
T: priebežne
EURÓPSKE DOKUMENTAČNÉ CENTRUM
 aktualizovať zoznam periodík dochádzajúcich do fondu EDC
T: 28.02.2015 a následne priebežne aktualizovať
 udržiavať informačné miesta EDC v študovniach UK UMB
T: priebežne
 zabezpečiť organizáciu podujatí Deň Európy a Európsky deň jazykov
T: 9.05.2015, 26.09.2015
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