
Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

    Ve dnech 28.5. až 1.6. mi byla umožněna zahraniční služební cesta do knihoven v Bratislavě. 

První z knihoven které jsem navštívila, byla Univerzitná knižnica. Zde mě přivítala paní ředitelka úseku 

knižních činností Mgr.Lopušanová. 

 

Tato knihovna, i když nese název univerzitná, nikdy nebyla součástí univerzity. Byla založena v roce 

1919 a patří k prvním kulturním a vzdělávacím institucím, které se zakládaly v nové Česko-slovenské 

republice.  Již v roce svého vzniku získala právo povinného výtisku knih a časopisů . Je nestarší a 

největší vědeckou knihovnou na Slovensku.  Do roku 1954 plnila funkci národní knihovny.  Od tohoto 

roku je samostatnou vědeckou knihovnou sloužící široké veřejnosti.  

UKB má cca 240 zaměstnanců. Dle statistik měla v roce 2017 180.894 návštěvníků, online služeb 

využilo 905.303 čtenářů z toho aktivních 19.063. Knižní fond je 2,784.062. Absenčních a prezenčních 

výpůjček bylo 647.732. Do fondu UKB také patří i soubor dokumentů OSN a UNESCO. 

Ke vstupu do knihovny je třeba registrace. Ta se provádí v přízemí u registračního pultu a pokladny. 

Teprve po zřízení průkazu a odložení vrchních oděvů a tašek lze vstoupit do dalších prostor knihovny. 

V přízemí  barokového nádvoří lze využít INFOPULTu. Zde si můžou čtenáři na počítačích objednat 



knihy . 

  

Lhůta od objednání knih je 2 – 24hodin. V sobotu knihy ze skladu nejsou k dispozici. Objednané 

absenční knihy si  čtenáři vyzvedávají v přízemí .  

V prvním prvním poschodí se nacházela STUDOVNA, STUDOVNA ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ, 

PULT PREZENČNÍCH VÝPŮJČEK, VOLNÝ VÝBĚR KNIH, INFO USA, RAKOUSKÁ KNIHOVNA, BRITSKÉ 

CENTRUM. Každé z těchto oddělení  má svého konzultanta.  

 



Knihovna má pracoviště na ul.Ventúrska: Půjčování knih, studovnu, volný výběr, katalogy, 

Odd.digitalizačních služeb, MVS. 

Na ulici Michalská jsou pracoviště: Podatelna, Souborné katalogy, Národní agentura ISSN. Dále pak 

v ulici Klariská- Hudební kabinet, Kabinet rukopisů, starých a vzácných tisků, Středisko UNESCO a 

depozitní knihovna NATO. 

   Nově mají vytvořen úsek restaurátorský. 



 



Další den jsem navštívila Akademickou knihovnu Univerzity Komenského v Bratislavě. Přivítala a 

provázela mě paní PhDr. Gondová. 

 

Tato knihovna byla zřízena jako vědecko-informační, koordinační, bibliografické a poradenské 

pracoviště. Tvoří ji 13 fakultních knihoven. Knihovna poskytuje služby studenrům, pedagogům, 

vědeckým pracovníkům, zaměstnancům. 

V této budově je také Právnická knihovna a Filozofická knihovna. 

 



     Právnická knihovna je nová. Zde mají studenti prostor ke studiu. Služby pro studenty – 

výpůjční,rešeršní, informační, reprografické a elektronické. Je zde začleněn archiv Právnické fakulty. 

 

 



 

Filozofická knihovna uchovává a registruje kvalifikační práce obhájené na fakultě. Má oddělení 

zpracování fondu, výpůjční oddělení a oddělení bibliografických služeb. 

Co mě velmi zaujalo byly skladové prostory.   

 

 



Vedoucí knihovny Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Mgr. Grebečicová mě 

přivítala další den. Provedla a seznámila mě s celou fakultou. 

 



 

Tato knihovna je velmi malá. Zde volný výběr není. Uživatelé této knihovny si vše žádají u knihovnic. 

Jsou zde oddělení výpůjční, časopisecké, katalogizační , akviziční .  

Knihovna FTVŠ UK byla založena v roce 1960. Její zaměření je na tělesnou výchovu a sport, tělesnou 

výchovu pro zdravotně postižené, tělovýchovné lékařství a příbuzné vědní obory. 

 

 

Rímskokatolická cyrilometodská bohoslovecká knižnica.Je to velmi malá a mladá knihovna. 

Sídlí v ulici Kapitulská. Výpujčky se zde provádějí na celý semestr, dají se posléze prodloužit. Knižní 

fond je velmi malý.   

 

 

Časopisecká studovna 



 

 

Neplánovanou návštěvu jsem podnikla, když jsem viděla Letnú čitáreň u Červeného raka. Organizuje 

a vede ji Mestská knižnica v Bratislave. Vstup je zde zdarma. K půjčení jsou zde různé časopisy a 

noviny. 

 



 

Také jsem byla v Mestskej knižnici. Zde jsem se dozvěděla,  že knihovna má české knihy vedené ne 

jako zahraniční.  

 



   Závěrem bych chtěla napsat, že tato služební cesta mě velice obohatila a rozšířila mé představy . 

Poznala jsem fungování v jiných knihovnách. Setkala jsem se s mnoha zajímavými lidmi a navázala 

nová přátelství. 

 

Zdeňka Koutná 

V Olomouci 4.června 2018 


