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Univerzita Komenského v Bratislave 

 
 
 

 1919 vznik;  13 fakúlt, CEZAP a iné súčasti  
Akademická knižnica + fakultné knižnice 
 

 32.840 študentov a zamestnancov,  
 19.400 aktívnych registrovaných čitateľov, 

 
 1.364.904 kn.j. vo fonde 
 31 EIZ (z toho 15 – predplatné UK)       EIZ, vzdialený prístup (2007) 
 94.412 e-časopisov                                     Súborný online katalóg UK 
 387.081 e-kníh cez EIZ                                           

 
 404.748 virtuálnych návštevníkov 
 733.283 výpožičiek ročne 
 896.808 vyhľadávaní v EIZ 
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Akademická knižnica UK  

a e-dokumenty  

Typ e-dokumentu počet 

záverečné práce 55.015 

digitalizované zborníky > 500 

ebrary elektronické knihy  > 81.000 

trvalá akvizícia e-kníh (EIZ)  > 140 

elektronické knihy, učebnice, skriptá  
(vydané „online“ fakultnými vydavateľstvami) 

> 150 

E-dokumenty sprístupňované cez online katalóg: 
 



Akademická knižnica UK  

a záverečné práce (55.015) 

 od r. 2006 – PDF formát (+ prílohy)   
 podľa licenčnej zmluvy - dostupné bez obmedzenia, prístup 

len v rámci UK (kontrola na IP), časové embargo 
 
 



Akademická knižnica UK  

a digitalizované zborníky (>500) 

 2013 – digitalizácia v CVTI SR, „zamestnanecké dielo“ 
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Akademická knižnica UK  

a ebrary, EIZ (>81.000) 

 MARC záznamy prebraté z EIZ, bez exemplára  
možná „elektronická výpožička“ do čítačky 

 
 



Akademická knižnica UK  

a trvalá akvizícia e-kníh z EIZ (>140) 

 ebrary, Wiley...  - spracované ako exemplár – link v 
bibliografickom zázname i exemplári – len online prístup 

 
 



Akademická knižnica UK  

a online dokumenty vydané UK (>150)  

 fakultné vydavateľstvá -> vydávanie online publikácií 
(born-digital) – sprístupňovanie  prostredníctvom webových 
stránok 

 
 



Akademická knižnica UK  

a online dokumenty vydané UK (>150) 

 fakultné vydavateľstvá, VUK -> vydávanie online publikácií  
(born-digital); AK UK – licenčné  zmluvy s autormi o sprístupnení 

 
 



Ďakujeme za pozornosť... 
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