Všeobecné ustanovenia
Oddelenie Akademickej knižnice (ďalej len AK) MTF STU je organizačnou súčasťou Odboru poznatkového
manažmentu MTF STU so sídlom v Trnave. Vydanie štatútu a organizačného poriadku sa riadi:
- organizačným poriadkom Odboru poznatkového manažmentu MTF STU, organizačným poriadkom a
nariadeniami MTF STU,
- platnou legislatívou pre sieť akademických knižníc a Zákonom o knižniciach.
Obsahom činnosti AK je:
- zabezpečenie prevádzky a funkcionality vedecko - informačného pracoviska, bibliografickým
koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty
- uchovávanie a bibliografické registrovanie kvalifikačných prác centrálnej evidencie publikačnej činnosti
a citácií
- zabezpečenie, spracúvanie a sprístupnenie informačných fondov podľa profilácie fakulty a
poskytovanie knižnično-informačných služieb na základe kategorizácie používateľov
- využívanie knižnično-informačných databáz súvisiacich s akademickou činnosťou fakulty a
zúčastňovanie sa na tvorbe a sprístupňovaní súborných katalógov
Zoznam dostupnej literatúry v akademickej knižnici: http://olib.cvt.stuba.sk
Úsek výpožičiek
Zabezpečuje:

organizáciu a sprístupňovanie knižničných fondov
absenčné výpožičné služby
študijnú literatúru a odbornú domácu i zahraničnú literatúru podľa profilácie fakulty
kvalifikačné práce študentov a pracovníkov fakulty
odborné knižnično-informačné služby

služby handicapovaným používateľom
medziknižničnú výpožičnú službu
Zodpovední pracovníci:
Ľubica Novanská, tel. kontakt: 0906 068 329
lubica.novanska@stuba.sk
Úsek študovne
Zabezpečuje:
špecializované služby z duševného vlastníctva
prezenčné výpožičné služby
zbierku vedeckých a odborných publikácií,
konzultačné služby
periodík, noriem, dennú tlaè
poradenské informačné služby
odborné a všeobecné encyklopédie a slovníky
internetové služby, reprografické služby
Zodpovední pracovníci:
Viera Alenová, Terézia Prokopová, tel. kontakt: 0906 068 302
Úsek spracovania fondov
Zabezpečuje:
odbornú evidenciu a spracovanie všetkých publikácií v knižničnom systéme OLIB
spracovanie zborníkov z konferencií a monitoring publikačnej činnosti
Zodpovední pracovníci:
Iveta Hrubšová, iveta.hrubsova@stuba.sk, 0906 068 324
Helena Schwarzová, helena.schwarzova@stuba.sk, 0906 068 358
Úsek evidencie publikačnej činnosti
Zabezpečuje:
centrálnu evidenciu publikačnej činnosti a tvorbu ohlasov
tvorbu databázy publikačnej činnosti
Zodpovední pracovníci:
Mgr. Katarína Kalivodová, katarina.kalivodova@stuba.sk
Mgr. Alena Prelovská, alena.prelovska@stuba.sk, tel. kontakt: 0906 068331

Úsek vonkajších elektronických zdrojov
Zabezpečuje:
prístup k vonkajším elektronickým zdrojom
poradenstvo pri vyhľadávaní relevantných informácií
podporu pri riešení grantov a projektov rešeršnými službami
Zodpovedný pracovník:
Mgr. Alena Prelovská, alena.prelovska@stuba.sk, 0906 068 331

Otváracie hodiny AK
Úsek výpožičiek
PONDELOK - PIATOK
8.00 - 11.30/12.30 - 15.30

Úsek študovne
PONDELOK - PIATOK
8.00 - 11.30/12.30 - 19.00

Kontakt 0918 646 030
0906 068 324
Adresa Materiálovotechnologická fakulta STU
Akademická knižnica
Odbor poznatkového manažmentu
J. Bottu 25, 917 24 Trnava

Vedúca oddelenia AK
Iveta Hrubšová

