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Úvod
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku plní úlohy akademickej
knižnice. Je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom. Svoje
služby poskytuje predovšetkým vedecko-pedagogickým pracovníkom, študentom KU
v externej aj v internej forme štúdia a odbornej verejnosti. Bibliograficky registruje publikačnú
a umeleckú činnosť pedagógov a vedeckých pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Pre svojich používateľov sprístupňuje knihy, periodiká, kvalifikačné, záverečné práce
a elektronické informačné zdroje.
UK KU tvorí centrálne pracovisko v Ružomberku, ktoré metodicky riadi pracoviská na
Teologickej fakulte so sídlom v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom
v Spišskom Podhradí. Metodicky riadi aj čiastkovú knižnicu na Inštitúte Juraja Páleša so sídlom
v Levoči a čiastkovú knižnicu na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade.
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Knižničný fond

Rok 2020 bol výnimočný pre epidemiologickú situáciu spôsobenú pandémiou COVID19, čo zasiahlo aj chod knižnice. Uvedený fakt sa zobrazil takmer vo všetkých merateľných
ukazovateľoch. Všetky pracoviská Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU)
naďalej používajú knižnično-informačný systém Virtua, prostredníctvom ktorého sú zapojené do
súborného katalógu knižníc Slovenská knižnica v SR. Medzi hlavné priority UK KU patrí
sprístupňovanie čo najväčšieho počtu knižničných jednotiek (KJ) pre svojich používateľov. Profilácia
knižničného fondu súvisí s výučbovými predmetmi KU, a teda jeho hlavnú časť tvoria
humanitné, spoločenské vedy, prírodné a lekárske vedy. Doplňovanie knižničného fondu prebieha
na základe požiadaviek vyučujúcich z jednotlivých fakúlt.
Ročný prírastok knižničných jednotiek bol v UK KU 5 579 (Tab. č. 1). Oproti roku 2019 bolo
spracovaných o 2 168 exemplárov menej. Dôvodom bola pandémia koronavírusu COVID-19, pri

ktorej pracovníci oddelenia budovania a ochrany fondov na pracovisku v RK pracovali z domu
2 mesiace. Nespracovávali bibliografické záznamy dokumentov, ale vykonávali deduplikáciu
menných autorít (MA) a návrhy nových MA, ktorých zoznam bol odoslaný do SNK v Martine.
Taktiež kontrolovali predmetové heslá a vyhotovovali návrhy na nové.
Na pracovisku v Spišskom Podhradí pracovníčka vykonávala takmer 3 mesiace home office
vzhľadom na zlú pandemickú situáciu a karanténne opatrenia zavedené v Spišskom seminári,
čo sa negatívne prejavilo na počte spracovaných titulov. V UK KU Ružomberok bola z dôvodu
preobsadenia miesta, pracovníčka z odd. budovania a ochrany fondov poverená objednávaním
(akvizíciou) kníh požadovaných fakultami.
Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 sa záverečné a kvalifikačné práce neodovzdávali
v tlačenej forme, okrem niekoľkých katedier Fakulty zdravotníctva KU. Práce sa spracovávali
v elektronickej podobe a to tak, že bibliografické záznamy boli prekonvertované z AISu KU do
KIS Virtua a potom sa dopĺňali predmetovými heslami zo záznamu danej práce v Centrálnom
registri záverečných prác (CRZP). Každá záverečná a kvalifikačná práca je prepojená URL
adresou s prácou v CRZP. Pracovisko UK v Košiciach spracovávalo záverečné a kvalifikačné
práce na CD nosičoch. Z knižničného fondu sa vyradilo 15 KJ, ktoré sú evidované v zozname úbytkov
UK KU. Dôvodom vyradenia KJ bola ich strata a nedobytnosť kníh. UK KU aj naďalej spolupracovala
s ďalšími univerzitnými knižnicami na výmene dokumentov, hlavne z vydavateľskej produkcie
univerzít.
V priebehu roka dochádzalo do UK KU 134 titulov periodík, z toho 46 zahraničných. V počte
dochádzajúcich periodík nastal v porovnaní s minulým rokom pokles (Tab. č. 1). Prostredníctvom
elektronických databáz bolo prístupných 67 671 elektronických titulov časopisov. Zoznam aktuálne
dochádzajúcich periodík, ako aj zoznam všetkých periodík je prístupný na webovej stránke UK. Naďalej
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pokračujeme v prispievaní do Súborného katalógu periodík (SKP) pre ktorý bolo spracovaných 1 140
záznamov (1 022 upravených a 118 nových záznamov).

Tab. č. 1 Akvizícia knižničného fondu UK KU 2017-2020
Akvizícia
Prírastok knižničných jednotiek
z toho kúpou
z toho darom
z toho výmenou
z toho inak (náhrada)
z prírastku knihy
z toho audiovizuálne a elektronické
dok.
z prírastku iné (kvalifikačné práce)
Počet titulov dochádzajúcich periodík
Úbytky knižničných jednotiek
Celkový stav knižničného fondu

2017
8 287
1 211
6 999
64
13
5 437

2018
8 592
438
8 064
80
10
3 900

2019
7 747
947
6 739
53
8
3 653

2020
5 579
707
4 819
46
7
3 960

92

83

15

74

2 567

4 596

4 001

1 541

166

163

157

134

64
195 678

32

22

15

204 238

211 963

217 527

Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 20 404,91 EUR (Tab. č. 2), čo je
nárast oproti 2019. Knižničné jednotky, ktoré boli získané kúpou, boli financované najmä z grantov
KEGA a VEGA vedecko-pedagogických zamestnancov KU.
Tab. č. 2 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2020
Knihy (€)

Časopisy (€)

Spolu (€)

Fakulta zdravotníctva

1 236,59 €

384,12 €

1 620,71 €

Filozofická fakulta

4 066,49 €

404,94 €

4 471,43 €

Pedagogická fakulta

3 629,30 €

1 955,78 €

5 585,08 €

109,62 €

424,74 €

591,30 €

8 136,39 €

0,00 €

Fakulty

Teologická fakulta
Univerzitná knižnica
SPOLU

17 178,39 €

2 744,84 €

8 136,39 €
20 404,91 €

Množstvo finančných prostriedkov vynaložených na nákup kníh (Tab. č. 3) UK KU sa podarilo získať
dotáciu z Fondu na podporu umenia 5.1.4 Akvizícia knižníc „Nákup knižničného fondu – priama

podpora vedy a vzdelávania“, v hodnote 10 144,00 €. Spoluúčasť knižníc sa v tomto roku zo strany
FPU nepožadovala. Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj celý proces realizácie dotácie: podpis zmluvy,
zaslanie finančných prostriedkov, nákup literatúry i jej spracovanie. Objednané knihy stáli na sklade
predajcov z dôvodu prieťahu vo veci zmlúv zo strany FPU. Financie na zaplatenie faktúr boli prepožičané
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univerzitou a následne na konci decembra z grantu FPU refundované. Z uvedených dôvodov sme stihli
nakúpiť literatúru len v hodnote 8 136,39 eur, avšak nebol časový priestor na jej bibliografické
spracovanie do KIS Virtua ešte v roku 2020. V dočerpaní dotácie pokračujeme aj v prvých mesiacoch
roka 2021. Termín ukončenia realizácie projektu je zmluvne ošetrený dátumom 30.6.2021.
Tab. č. 3 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2010-2020
Rok

Vyčlenené financie na
nákup literatúry (€)

2010

63 948 €

Počet kúpených
knižničných jednotiek
(KJ)
3 045

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50 551 €
40 338 €
49 017 €
53 257,86 €
49 167,63 €
22 215,84 €
29 991,83 €
16 068,96 €
15 498,94 €
20 404,91 €

2 391
1 980
2 190
2 527
2 097
966
1 211
438
947
707

Medziročný
rast / pokles
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↑

Počas roka 2020 mali používatelia UK KU naďalej možnosť využívať vybrané elektronické
informačné zdroje prostredníctvom projektu Národný informačný systém podpory výskumu a
vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ): Scopus,
SpringerLink, Web of Science – Current Contents Connect, Essential Science Indicators
a Wiley Online Library. V roku 2020 pokračovala Slovenská národná knižnica s poskytovaním
národnej licencie k multiodborovej databáze na platforme Infotrac z vydavateľstva GALE,
ktorá obsahuje tri celky: Academic One File, General One File, Infotrac Custom Journal. Aj
v rámci uvedených celkov je možné vyhľadávať súčasne vďaka discovery nástroju GALE
Power Search. V rámci skúšobných prístupov bol používateľom umožnený vstup do viacerých
databáz a časopiseckých kolekcií najmä pri príležitosti výročí a rôznych tematických výberov,
napr. skúšobný prístup k databáze od spol. Elsevier – SciVal nástroj pre vedcov, dlhodobý
skúšobný prístup priamo z domu bez nutnosti vzdialeného prístupu k databáze GALE Reference
Complet.
S ohľadom na vypuknutie nákazy v Číne a postupujúcu epidémiu koronavírusu viacero
vydavateľstiev pružne reagovalo a poskytlo bezplatný prístup ku všetkým článkom súvisiacich
s COVID-19 pre lekárov, vedcov aj laickú verejnosť. Vydavateľstvo Springer Nature zdarma
sprístupnila na svojich stránkach najrelevantnejšie a najčerstvejšie publikované články týkajúce
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sa nového výskumu a rovnako aj učebnice z rôznych vedných odborov, vydavateľstvo De
Gruyter ponúklo bezplatný prístup k 75 000 titulom elektronických kníh, spoločnosť EBSCO
poskytlo skúšobný prístup k eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection,
prístup k databáze JoVE: Science Education, ktorá sa venuje výučbe laboratórnych základov v
prírodných a behaviorálnych vedách a prístup k dvom častiam JoVE Education – JoVE Core:
Social Psychology a JoVE Lab Manual Chemistry i prístup k aktuálnym článkom k téme
koronavírusu na COVID-19 Resources Hub. K dispozícii boli aj trvalo prístupné knihy
z vydavateľstva Springer, prístup k dokumentom na platforme ProQuest z otvoreného webu (s
obsahom 900 miliónov dokumentov/ 3,5 milióna úplných textov open access zdrojov).
Dodávateľ Accucoms pre slovenské akademické inštitúcie nastavil skúšobné prístupy
k časopisom od vydavateľstiev: PNAS - Proceedings of the National Academy of Science, ASM
– American Society for Microbiology, MIT Press, RUP – Rockefeller University Press a UCHIC
– The University of Chicago Press.
Vzhľadom na pandémiu a obmedzenia s ňou súvisiace, sa zo strany dodávateľov presunulo
vzdelávanie vo väčšej miere do online prostredia. V UK KU sa zvýšila ponuka pravidelných
online webinárov: Charlesworth Author Services: How to write and publish your papers in high
impact journals, Creating an effective conference poster. Web of Science Group ponúkla v
apríli otvorené webináre k všeobecným témam a úzko profilované webináre pre používateľov
analytického nástroja InCites Benchmarking and Analytics. Dostupné boli aj webináre
k databázam od spoločnosti GALE: COVID-19 Resources – how to get the most out of them
from an instructional perspective. Gale In Context, Global Issues in Context, Kids Infobits, Text
and Data Mining and distant reading in the classroom, Teaching with Aggregated Sources and
Gale eBooks, Enhancing research with Online Primary Sources. Evaluáciou vedy sa zaoberal
webinár z CVTI SR: Vedecký časopis a prístupy k jeho hodnoteniu, webinár od spol. Elsevier:
Ako dostať časopis do Scopusu – odpovede na otázky a ako zväčšiť/zvýšiť jeho dopad
a viditeľnosť.
Priebežne sme zverejňovali aj online semináre pre informačných pracovníkov, používateľov ezdrojov, pre vedcov a doktorandov na podporu dištančného vzdelávania, vedeckej komunikácie
a publikovania od dodávateľa EIZ Albertina Income Bratislava. V rámci Týždňa otvoreného
prístupu

priniesla spoločnosť Charlesworth Author Services sériu piatich webinárov

zameraných na tému: Understanding Open Access, otvorené webináre Web of Science
a webinár k novému rozhraniu WoS, online školenie k databázam od spoločnosti GALE,
webinár zameraný na pokročilé korektúry odborných textov v angličtine pod názvom:
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Writefull: vypilujte svoje odborné texty v angličtine a prístup do 14 časopisov z oblasti
humanitných a spoločenských vied z vydavateľstva Brill.
Publikačná a umelecká činnosť predstavuje najdôležitejší ukazovateľ úrovne vedeckej
činnosti vysokej školy. Počas roka bolo na žiadosť jednotlivcov a fakúlt vypracovaných 149
výstupov z databázy CREPČ1 a CREPČ2. V uvedených databázach publikačnej činnosti
dosiahol počet bibliografických záznamov 997 (bez väzieb a ohlasov, ktoré celkový počet
navyšujú). V prípade CREUČ dosiahol počet bibliografických záznamov 43. Ku koncu roka
2020 bola vydaná nová Vyhláška č. 397/2020Z.z. – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a
centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť k 1.1.2021.
Evidencia však aj v nasledujúcom roku bude prebiehať podľa metodiky platnej aj v roku 2020.
V rámci projektu OPVaV-2013/5,1/05-SORO Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku
ako investície do lepšej kvality vzdelávania ITMS 26250120061 sme aj v tomto roku
pokračovali v spracovávaní knižných dokumentov z fondu UK KU. V roku 2020 sa v tejto
aktivite pokračovalo skenovaním a digitalizovaním kníh a periodík, ktoré sú prístupné cez
prezentačnú platformu MediaInfo. Zdigitalizované dokumenty boli aj v tomto roku prepojené
s online katalógom UK KU, kde je zverejnená url. adresa priameho vstupu k zdigitalizovanej
kópii. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sme zriadili možnosť vzdialeného zabezpečeného
prístupu k zdigitalizovaným knihám zverejneným v MediaInfo. Prístup bol umožnený po
predchádzajúcej verifikácii žiadateľa ako používateľa UK KU. V rámci projektu bola naďalej
prevádzkovaná aj digitálna študovňa s 20 PC stanicami prioritne určenými na vyhľadávanie
zdigitalizovaných dokumentov.
Knižničné služby a používatelia
UK KU sa neustále snaží skvalitňovať a rozširovať služby svojim používateľom. Na
začiatku akademického roka sme doplnili a aktualizovanú tlačenú verziu skladačky pod názvom
GPS navigátor v počte 500 ks, ktorá pomáha zlepšeniu orientácie používateľov v službách,
v knižničnom fonde UK KU i vo vyhľadávaní v online katalógu. Okrem tlačenej verzie si ju
mohli naši používatelia voľne stiahnuť aj z webstránky knižnice. Vzhľadom na prebiehajúcu
pandémiu a opatrenia, ktoré sa priebežne sprísňovali a podľa aktuálnej situácie následne
uvoľňovali, režim otváracích hodín sa menil a upravoval podľa platných nariadení, vyčleňovali
sme priestor pre užívateľov s čiastočným zabránením vstupu do fondu UK KU počas 1. vlny
pandémie, ktorá sa začala od marca 2020. K čiastočnému uvoľneniu prišlo počas júna až do
septembra, následne sa situácia zhoršovala. Dôsledkom bol pokles počtu otváracích hodín,
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zmena dvojzmennej prevádzky na jednozmennú z dôvodu zvýšenej potreby hygienických
opatrení, kontroly negatívnych certifikátov a iných usmernení vyžadujúcich si zvýšené
personálne nároky. Počas roka 2020 bol nariadený aj home office, kedy sme sa orientovali na
virtuálne a telefonické konzultačné služby. Poskytovanie knižnično-informačných služieb vo
virtuálnom prostredí nie je pre akademické knižnice novinka. Elektronická komunikácia, práca
s on-line katalógom (vyhľadávanie literatúry, prolongácia), vzdialený prístup k EIZ, formy
informačného vzdelávania prostredníctvom webinárov, evidencia výstupov publikačnej
činnosti zamestnancov vysokých škôl priamo v cloude, to je len časť práce, ktorú akademická
knižnica vykonáva aj v online prostredí počas štandardného režimu, bez obmedzení.
Kontinuálne sme pokračovali v plnení pracovných povinností v domácom prostredí, a zároveň
používateľom naďalej poskytovať požadované služby. Predovšetkým evidencia výstupov
publikačnej činnosti prebiehala bez akéhokoľvek prerušenia, akvizičný prieskum na nákup
študijnej a odbornej literatúry, čistenie databázy používateľov, spracúvanie časopisov do SKP,
revízia predmetových hesiel, návrhy na menné autority, poskytovanie knižnično-informačných
a konzultačných služieb prostredníctvom chatu, telefónu či mailu – to všetko boli činnosti, ktoré
sa realizovali v domácich podmienkach počas lockdownu.
Väčšiu pozornosť sme venovali našim používateľom, z ktorých najväčšie percento predstavujú
študenti v dištančnej forme štúdia. Nevyhnutne sme riešili predĺženie výpožičnej doby
vypožičanej literatúry bez sankcií z omeškania, zabezpečenie vzdialeného prístupu k
dostupným elektronickým informačným zdrojom a digitálnej knižnici MediaInfo.
V roku 2020 bolo v UK KU 2 263 registrovaných používateľov (Tab. č. 4). Pokles oproti
predchádzajúcemu roku bol spôsobený obmedzeniami vyplývajúcimi z pandémie COVID-19.
Z celkového počtu študentov KU je v UK KU registrovaných 41%. Návštevnosť (fyzické
návštevy) UK KU v roku 2020 bola 29 600. Celkový počet výpožičiek predstavuje 59 565
knižničných jednotiek, z toho 51 177 absenčných a 8 388 prezenčných výpožičiek (Tab. č. 4
a 5). Pokles nastal ako dôsledok zatvorenia knižnice kvôli pandémii. Vzhľadom na zmenu
prezenčnej na dištančnú formu štúdia, nastal zvýšený záujem o absenčné výpožičky a nárast
o takmer 5 000 KJ.
Pracovisko v Spišskom Podhradí bolo od 16.3.2020 až do 10.5.2020 zatvorené, vybavovaná
bola iba e-mailová korešpondencia. Počas prázdnin bolo znovu zatvorené z dôvodu čerpania
dovolenky od 13.7. – 9.8.2020. Z dôvodu karantény pre výskyt COVID-19 v Kňazskom
seminári bolo opätovne zatvorené v čase od 12.10. – 25.10. 2020. Aj po nástupe do práce
fungovali služby len v obmedzenom režime. Všetky tieto skutočnosti vplývali aj na
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návštevnosť knižnice. Otváracie hodiny boli prispôsobené potrebám študentov, širokej
verejnosti a aktuálnej pandemickej situácii. Na pracovisku v Košiciach bola knižnica
mimoriadne otvorená počas sobôt, pre študentov v programe Master – špecifické štúdium pre
študentov so zameraním na problematiku rodiny. Študentom bolo poskytnuté aj informačné
vzdelávanie.
Tab. č. 4 Knižničné služby poskytované UK KU v rokoch 2016-2020
Knižničné služby
Výpožičky spolu
z toho absenčné
výpožičky
z toho prezenčné
výpožičky
Výpožičky prezenčne
periodiká
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet vypracovaných
bibliografií a rešerší
Registrovaní
používatelia
z toho poslucháči VŠ
Potenciálni
používatelia
z toho poslucháči VŠ
Akcie informačnej
výchovy

2016
76 388

2017
70 461

2018
69 035

2019
67 055

2020
59 565

49 845

50 684

48 070

46 690

51 177

26 543

19 777

20 965

20 365

8 388

4 609

4 127

3 348

2 373

2046

408
346

421
354

455
319

425
306

346
332

197

219

195

200

149

3 079

2 855

2 815

2 930

2 263

2 083

2 069

1 989

2 052

1 499

4 704

4 205

4 125

4 086

4 101

4 103

3 629

3 573

3 627

3 585

26

28

28

26

3

Tab. č. 5 Výpožičné služby v UK KU na jednotlivých pracoviskách
2016
2017
49 845 50 684

2018
48 070

2019
46 690

2020
51 177

43 045 44 168

41 367

40 183

45 884

4 071 4 865
2 729 1 651
26 543 19 777

4 986
1 717
20 965

4 520
1 987
20 365

4 360
933
8 388

Prezenčné Ružomberok 22 736 16 333 17 589
výpožičky
3 091 2 418
2 367
Košice
716
1 023
1 009
Spiš
76 388 70 461 69 035
Spolu

16 262

5 675

3 038
1 065
67 055

1 989
724
59 565

SPOLU
Absenčné Ružomberok
výpožičky
Košice
Spiš
SPOLU
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UK KU má v prevádzke šesť biblioboxov (Tab. č. 6). Vrátené dokumenty sú
z biblioboxov vyberané dvakrát denne počas pracovných dní. Vzhľadom na mimoriadne
opatrenia nastal celoročný pokles reprografických služieb z dôvodu obmedzených otváracích
hodín knižnice a z dôvodu prechodu na dištančné vzdelávanie študentov, ku ktorému KU
pristúpila od 10. marca 2020.
Tab. č. 6 Počet dokumentov vrátených prostredníctvom biblioboxov
Počet dokumentov
vrátených cez Bibliobox
2016
2017
2018
2019
2020

UK
RBK
5 193
3 705
3 135
2 809
2 635

Košice

Spiš

Spolu

1 302
1 103
1 113
860
836

642
277
292
273
148

7 137
5 085
4 540
3 942
3 619

On-line katalóg UK KU je naďalej súčasťou webového portálu Slovenská knižnica,
a preto mnohí čitatelia prichádzajú na stránku online katalógu UK KU práve z uvedeného
rozhrania. Webová stránka UK KU je aj naďalej súčasťou stránky Katolíckej univerzity, kde sa
však návštevnosť štatisticky nesleduje. Univerzitná knižnica v priebehu roka aktualizovala
statusy na svojej FB stránke, na ktorej zaznamenáva 1 280 fanúšikov a každým dňom tento
počet narastá, počas leta vytvorila aj Instagramový profil (124 sledovateľov) a nový vizuál
oznamov a plagátov. Na helpdesk k výpožičnému pultu sa obrátilo 669 užívateľov.
Tab. č. 7 Elektronické služby UK v rokoch 2016 – 2020
Elektronické služby
Referenčné služby
Online katalóg

2016
1 218
329 734

2017
1 324
347 352

2018
1 559
342 748

2019
1 864
358 796

2020
1 616
241 418

Sprievodné podujatia
Od 10. marca 2020 nebolo, vzhľadom na pandemické obmedzenia, možné organizovať
žiadne hromadné podujatia, ani skupinové informačné vzdelávania, čo sa opakuje aj v aktuálne
prebiehajúcej druhej vlne. Zamerali sme sa na zverejňovanie aktuálnych informácií, nielen na
našom webe a FB stránke, ale aj na Instagramovom profile #univerzitnakniznicaku. Aktivity
UK KU boli prezentované aj cez pútavejší vizuál jednotlivých oznamov vo forme tlačených
plagátov a virtuálnych statusov. Medzi pracoviskami Katolíckej univerzity, ktoré sú
propagované formou virtuálnej prehliadky cez Google maps patrí aj knižnica na pracovisku
v Košiciach a v Ružomberku.
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Na začiatku roka a počas prechodných uvoľnení sa nám podarilo zorganizovať 31 sprievodných
podujatí. Pracovníci knižnice prezentovali služby UK KU v prvom kontakte na zápisoch.
Hromadné informačné vzdelávanie sa priamo v priestoroch knižnice v RK kvôli obmedzeniam
neuskutočnilo. Pred prechodom na dištančné vzdelávanie prebehli 3 akcie informačnej výchovy
v čiastkových knižniciach. Dôraz sme kládli na individuálne poradenstvo, webináre a prípravu
videomanuálov určených na vyhľadávanie v online katalógu.
V organizovaní podujatí UK KU spolupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Mesto
Ružomberok, Zväz slovenských fotografov, Fotoklub RK 1924, Spolok kresťanských fotografov
Človek a viera, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov –
Žilina a Bjornsonova spoločnosť na Slovensku.
UK KU bola aktívne zapojená do organizácie a prípravy nultého ročníka multižánrového
festivalu UNIUM, ktorý sa však v pôvodnom, ani v náhradnom termíne neuskutočnil. 1. júla
2020 si KU pripomenula významné 20. výročie svojho založenia. Jednou z aktivít zaradených
do plánu osláv bolo aj založenie Kabinetu dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku (KD
KU) a vytvorenie základu pre expozíciu o univerzite v priestoroch Univerzitnej knižnice KU.
Uvedenému slávnostnému podujatiu predchádzalo zhromažďovanie archívnych materiálov,
skenovanie fotografií, tvorba textových častí. Množstvo dôležitých dokumentov a obrazového
materiálu bolo využitých najmä pri príprave monografie o Katolíckej univerzite „Formujeme
mysle a srdcia“. Cieľom založenia Kabinetu dejín je posilniť identitu a zvýšiť povedomie
o KU. Medzi základné úlohy, ktoré bude Kabinet dejín KU napĺňať patria: dokumentačné
úlohy (zhromažďovanie faktografických materiálov, reflexia udalostí na KU, reporting médií)
prezentačné úlohy (výstavy pri príležitosti jubileí, propagácia Katolíckej univerzity navonok,
posilňovanie povedomia o univerzite a budovanie samotnej expozície o KU v Ružomberku,
ktorá v súčasnosti obsahuje zakladajúce listiny, plakety, archívne dokumenty, dizajn manuály,
zaujímavé akvizície z knižničného fondu...). KD KU slávnostne posvätil Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup metropolita, veľký kancelár KU a J. E. Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup – metropolita. Počas slávnostného otvorenia KD KU bola vo vstupných
priestoroch odhalená aj pamätná tabuľa všetkým, ktorým bol udelený titul: Doctor Honoris
Causa Katolíckej univerzity. V uvedený deň bol titul slávnostne udelený aj Dr.h.c. prof. PhDr.
Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc.
Z koncepcie monografie k 20. výročiu KU vychádza aj putovná, bannerová výstava pod
názvom „Formujeme mysle a srdcia - príbeh jedinej katolíckej univerzity na Slovensku 2000
- 2020“. Na jednotlivých paneloch sú naratívnym spôsobom predstavené hlavné kapitoly
monografie: Príbeh začína..., Prvé kroky k založeniu, Zrod KU, Filozofická fakulta,
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Pedagogická fakulta, Teologická fakulta, Fakulta zdravotníctva, Na čele KU Prekračujeme
hranice, Hýbeme svetom, Vzdelávame, Skúmame a tvoríme, Slúžime a Pridaná hodnota.
Pri príležitosti sprievodných podujatí boli do printových a elektronických médií
zasielané tlačové správy s fotografiami. Dianie na Katolíckej univerzite, ako aj v Univerzitnej
knižnici, bolo pravidelne publikované v Tlačovej agentúre konferencie biskupov Slovenska,
v Katolíckych novinách i v regionálnej tlači (RKMagazín, Ružomberský hlas). Pozvánky boli
prezentované aj v súhrne podujatí na TV LUX, rovnako na webovej stránke mesta
Ružomberok. V priebehu novembra nahrávala TV LUX a NOE v priestoroch knižnice
v Košiciach tematické interiew.
Tab. č. 8 Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2020
Mesiac
Január

Február

Marec

Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2019

Pracovisko

Beseda: Literárne KUpé 4 s Jozefom Husovským
a hudobným hosťom bratom Felixom z kapely Kapucíni
/ Portské, steak a Biblia, spolupráca: KPEP PF KU,
KSL FF, moderátorka Silvia Kaščáková
Fotografická výstava: Krížom krážom, vystavujúci
členovia FK 1924, spolupráca: Fotoklub 1924
Ružomberok
Fotografická výstava: Človek a viera, výstava
veľkoformátových fotografií členov spolku Človek
a viera, vernisáž + fotografický workshop na tému: „Ako
fotografovať v kostole“, spolupráca Spolok Človek a
viera
Týždeň slovenských knižníc so sprievodnými
podujatiami:
 Aktuálne výstavy
 Webinár GALE Reference Complete
 Multiplikáty kníh
 50% zľava na poplatky

UK KU
Ružomberok

UK KU
Ružomberok
UK KU
Ružomberok

UK KU
Ružomberok

Výstava grafík: Adriana Zawadska/Sila a láska, kurátor: UK KU
Pavol Rusko, spolupráca: KVV PF KU
Ružomberok
Výstava sklenených platík a miniatúr: Stanislav Meliš: UK KU
Morská mušľa/Sea shell, spolupráca: Literárny klub Ružomberok
ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských
spisovateľov – Žilina,
Sprievodný program/prezentácia knihy: Dušan Nikolaj –
Šťastné okolnosti Jána Zoričáka
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od 10.
marca Jún

ZÁKAZ organizovania hromadných podujatí z dôvodu UK KU
Ružomberok/
COVID-19
Košice/Spiš

Júl

20. výročie od založenia KU: Otvorenie Kabinetu
dejín Katolíckej univerzity/odhalenie pamätnej tabule
Doctor Honoris Causa za účasti Mons. Bernarda
Bobera, košického arcibiskupa metropolitu, veľkého
kancelára KU a J. E. Mons. Stanislava Zvolenského
bratislavského arcibiskupa – metropolitu.
Zriadenie stálej expozície v priestoroch UK KU
Bannerová výstava pri príležitosti 20. výročia od
založenia KU: „Formujeme mysle a srdcia - príbeh
jedinej katolíckej univerzity na Slovensku 2000 2020“. Spolupráca: dizajn Tibor Záhorec
Fotografická výstava: Cesta ku 100. Členovia Fotoklubu
RK 1924
Výstava: „Otváral nám Písma“ – zapožičanie 10 ks Biblií
na výstavu v Átriu TF Košice v rámci Medzinárodnej
vedeckej konferencie 29. – 30. 9.2020
Návšteva veľvyslanca Nórskej republiky v SR –
sprievodný program:
Fotografická výstava: Juraj Čech/Nórsko-krajina
zázrakov, kurátor: Ľubomír Schmida
Tematická výstava z fondu UK KU: Bjornson,
premietanie dokumentov
Spolupráca: Bjornsonova spoločnosť na Slovensku
Výstava: Hľadanie miesta. P. Biarincová, R. Biarinec, J.
Kudlička, P. Rusko, spolupráca: KVV PF KU

September

November

December

UK KU
Ružomberok

UK KU
Ružomberok

UK KU
Ružomberok
UK KU
Košice
UK KU
Ružomberok

UK KU
Ružomberok

Priestory a technické vybavenie
Využívanie priestorov sa oproti minulému roku diametrálne nezmenilo. V Univerzitnej
knižnici UK KU v Ružomberku sa nachádzajú 2 tiché študovne, 1 počítačová študovňa, 1
konferenčná a 1 prednášková miestnosť. Tichá študovňa na modrom podlaží aj naďalej plní
funkciu digitálnej študovne určenej na vyhľadávanie a štúdium digitálneho obsahu UK KU
prostredníctvom prezentačnej platformy MediaInfo. Okrem študovní je možné študovať
v otvorenom priestore UK KU, kde sa nachádzajú stoly so stoličkami, pohodlné kreslá
a sedačky. Študenti môžu využívať počítače, ktoré sú rozmiestnené po knižnici, zapožičať si
notebook, tablety alebo pracovať na vlastných počítačoch. V celej budove je možné wifi
pripojenie na internet cez sieť Eduroam. Na samostatné vypožičanie kníh slúžia 3 selfchecky,
z ktorých jeden má licenciu aj na vrátenie kníh. UK KU využíva technológiu založenú na rádiofrekvenčnej

identifikácii

(RFID).

Na

ochranu

knižničného

fondu

sú

používané
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elektromagnetické pásky. Priestorová zmena nastala na žltom podlaží, kde bol v bývalej
predajni Don Bosco otvorený Kabinet dejín Katolíckej univerzity.
Na pracovisku v Spišskom Podhradí je študovňa naďalej súčasťou kancelárie
pracovníčky s 2 PC s prístupom na internet. K dispozícii sú periodiká príslušného kalendárneho
roka, študijná literatúra, encyklopédie, lexikóny a slovníky. Priestorovou reorganizáciou prešla
aj študovňa na pracovisku v Košiciach. Reorganizácia sa však nedotkla priestoru pre
používateľov a počtu študijných miest.
Tab. č. 8 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2015 - 2019
Priestory a
2016 2017 2018 2019 2020
technické vybavenie
Počet miest v
561 553 555 555 555
študovniach a
čitárňach
Celková plocha
6776 6776 6758 6758 6758
knižnice v m2
z toho priestory pre
5035 5035 5018 5018 5018
používateľov
5
5
5
5
5
Počet selfcheckov
6
6
6
6
6
Počet biblioboxov
Počet pracovných
9
9
9
9
9
staníc 3M
Počet digitálnych
4
4
4
4
4
knižničných
asistentov (DLA)
Počet detekčných
5
5
5
5
5
brán
Počet
9
9
9
9
9
kombinovaných
de/aktivátorov
401 401 401 398 398
Počet počítačov
Počet skenerov
5
5
5
5
5
Počet skenerov pre
6
6
6
6
6
študentov
Počet kopírovacích
zariadení pre
9
9
9
9
9
študentov
Online katalóg na
1
1
1
1
1
internete (áno=1,
nie=0)
Počet
52,5 52,5 52,5 52,5
prevádzkových hod. 54
pre používateľov
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Zamestnanci knižnice
V roku 2020 odišli dve zamestnankyne UK KU do starobného dôchodku pričom boli
ich miesta preobsadené. Nové zamestnankyne boli preškolené a získali certifikát na výpožičky
v systéme Virtua. Garantka publikačnej činnosti bola preškolená aj priamo v CVTI SR na
evidenciu v systéme CREPČ2. Zodpovedný zamestnanec na pracovisku v Košiciach
absolvoval knihovnícky kurz v Slovenskej národnej knižnici v Martine.
Tab. č. 9 Počet a vzdelanie zamestnancov UK KU
Zamestnanci knižnice
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Počet zamestnancov (fyzické
15
15/3⃰
15/3⃰
14/3⃰
11/3⃰ 11,237/3⃰
osoby)
zamestnanci vykonávajúce
18
14/3
14/3
13/3
11/3 11,237/3
knihovnícke činnosti
so základným knihovníckym
13
14/3
14/3
13/3
11/3 11,237/3
vzdelaním (kvalifikačný
kurz)
s odborným knihovníckym
2
2/0
2/0
1/0
1/0
2/0
vzdelaním (VŠ, SOŠ)
Počet zamestnancov
(prepočítaný stav na plný
18,2
15/3
15/3
14/3
11/3 11,237/3
úväzok)
⃰3 zamestnanci pracujú na pracoviskách UK KU v TF Košiciach a na TI TF KU v Spišskej
Kapitule, nenachádzajú sa v organizačnej štruktúre UK KU Ružomberok, pretože
administratívne spadajú pod uvedené fakulty KU.
V rámci pracovných ciest programu ERAZMUS+ boli schválené mobility zamestnanca –
školenie aj pre odborných zamestnancov UK KU. Z dôvodu pretrvávajúcej celosvetovej
pandémie sa však zatiaľ neusktutočnili. Rovnako nerealizovali Erazmus+ školenie ani
kolegovia z partnerských univerzít priamo v UK KU.
Vedúca UK KU aktívne pracovala ako členka redakčnej rady Bulletinu SAK. Od marca 2020
sa stala členkou Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc, ktorá je profesijnou organizáciou
zastrešujúcou právnické osoby – knižnice v rámci celého Slovenska. Aktívne sa podieľala na
pripomienkovaní celoslovenskej legislatívy, tvorbe stratégie slovenského knihovníctva a na
riešení problémov slovenských knižníc. Zasadnutie správnej rady sa uskutočnilo dvakrát
prezenčne a dvakrát online. Rovnako pokračovala aj v aktívnom členstve v Národnej komisie
pre služby pod gesciou SNK. V rámci publikačnej činnosti UK KU, boli v odborných
periodikách zverejnené príspevky s i prehľadová štúdia v monografii k 20. výročiu KU
venovaná UK KU. Univerzitná knižnica sa taktiež podieľa na tvorbe dokumentov, ktoré sú
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potrebné k vytvoreniu Vnútorného systému kvality na KU v pracovnej skupine Podporných
služieb KU.
Rok 2021
Pandémia koronavírusu pokračuje aj v roku 2021, no aj napriek tomu máme záujem
skvalitňovať naše služby a implementovať najnovšie trendy z oblasti knihovníctva. Vzhľadom
na zníženie rozpočtu KU nebola predĺžená zmluva 1 odbornej zamestnankyni z oddelenia
výpožičiek. V úvode roka je preto dôležité prerozdelenie náplne práce, rovnako ako zmena
v otváracích hodinách knižnice, ktorá bude dôsledkom personálnych zmien. Na začiatku roka
2021 budú v komunikačnom priestore pri výpožičnom pulte nainštalované interaktívne panely
zakúpené z financií určených pre študentov so špecifickými potrebami. Uvedená technika nám
umožní aktuálne zdieľanie informácií priamo v priestore UK KU. V rámci legislatívy budeme
pracovať na Smernici k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti, rovnako budeme
pripomienkovať aj ďalšie dokumenty, ktoré budú postupne vznikať ako reakcia na tvorbu
Vnútorného systému kvality KU.
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