
Ústredná knižnica FaF UK informuje: 

Študenti pozor!!! 

V pondelok 16.októbra. 2017 o 8,30 hod.  

otvoríme nové zrekonštruované priestory fakultnej knižnice. 

Novinky v prevádzke ÚK FaF: 

 

1. Voľný výber (bez nutnosti žiadanky v online katalógu) k fondu študijnej literatúry, ktorá je uložená 

na prvých regáloch podľa ročníka  a semestra. Študent si sám vyberie tie učebnice a skriptá, ktoré 

bude potrebovať na zapísané povinné i voliteľné predmety. Výpožičná doba pre študentov fakulty je 

predĺžená na 56 dní/8 týždňov, s  možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne. Úplné znenie 

aktualizovaného Výpožičného poriadku a nového cenníka poplatkov a služieb je zverejnené na 

webovej stránke knižnice.  

2. Vo voľnom prístupe majú používatelia k dispozícii aj najnovšie tituly odborných kníh, ktoré sú 

rozdelené do 35 tematických tried. Okrem predmetového vyhľadávania v online katalógu UK: 

http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog si môžu používatelia vyhľadať potrebné zdroje 

aj fyzickým prezeraním dokumentov v zvolenej tematickej triede. 

3. V knižnici sú na prezenčné štúdium k dispozícii  aj obhájené diplomové, bakalárske a iné kvalifikačné 

práce za posledné 4 roky uložené v posledných regáloch.  

4. Dochádzajúce tlačené exempláre 44 titulov odborných časopisov sú uložené na nízkych regáloch. 

Okrem čísiel z bežného roka majú používatelia k dispozícii aj staršie ročníky od r. 2000.  Ostatné 

periodiká si používatelia môžu vyžiadať na prezenčné štúdium cez žiadanku. 

5. Ostatné dokumenty z knižničného fondu ÚK FaF, ktoré si používatelia nájdu v súbornom online 

katalógu UK, sú dostupné na žiadanku, ktorá bude vybavená do 24 hodín od odoslania cez pracovné 

dni. Žiadanky odoslané cez víkend budú vybavené v pondelok poobede. 

6. Pre prácu s licencovanými elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ) majú používatelia k dispozícii 

uzatvorenú študovňu s 10 PC. 

7. Počet študijných miest na prezenčné štúdium sa zvýšil o takmer 100%, k dispozícii používateľom je 

58 študijných miest. 

8. Používatelia majú k dispozícii aj sieťové multifunkčné zariadenie Konica Minolta. Po dobití kreditu 

na ISIC / ITIC preukaz pri informačnom pulte, môžu používatelia v súlade s ustanoveniami platného 

autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.)  kopírovať, skenovať dokumenty z fondu knižnice, tlačiť si 

vlastné dokumenty, príp. časti elektronických plnotextových dokumentov z licencovaných EIZ. 

9. Pre vstup do knižnice je potrebný validovaný ISIC / ITIC preukaz, príp. preukaz zamestnanca UK. 

Registrácia používateľov, výpožičky, vrátenie požičaných dokumentov sa vybavuje pri centrálnom  

informačnom pulte.  

10. Pri informačnom pulte môžu používatelia aj zakúpiť novú študijnú literatúru (skriptá a učebnice) 

vydanú vo vydavateľstve UK a výberovo aj iné žiadané nové tituly z farmácie, ktoré vyšli vo 

vydavateľstve Osveta a Herba.  

http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog

