
TÝŽDEŇ
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

pozýva na 19. ročník celoslovenského podujatia

SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
CENTRÁLNY

DÁTOVÝ ARCHÍV 
HUDOBNÝ
KABINET

PRACOVISKO 
REŠTAUROVANIA 

DOKUMENTOV 

ODDELENIE 
DIGITALIZAČNÝCH

SLUŽIEB

Návšteva a prehliadka Oddelenia digitalizač-
ných služieb spojená s prezentáciou Digitál-
nej knižnice UKB – MediaInfo s tipmi ako ju 
najlepšie využívať, s ukážkami skenovania
na jednotlivých skeneroch (Minolta, Bo-
okeye, Treventus, Microform), spracovania 
naskenovaných dokumentov vo workflow
a s vysvetlením služby Elektronická kniha
na objednávku – EoD (napr. ktoré knihy
je možné digitalizovať celé).

Termín: 5. 3. o 16.30 hod.
6. - 9. 3. o 11.00 hod. a 16.30 hod.

Miesto konania: Oddelenie digitalizačných 
služieb UKB, Ventúrska 11

Návšteva reštaurátorských pracovísk spoje -
ná s odborným výkladom práce reštauráto -
ra, ako aj s ukážkami poškodených a 
zreštaurovaných dokumentov.

Termín:  5. - 9. 3. o 16.00 hod. 

Miesto konania: Oddelenie reštaurovania 
dokumentov UKB, Klariská 5

Návšteva a prehliadka Hudobného kabinetu 
UKB s ukážkami vyhľadávania v lístkových 
katalógoch a v on-line katalógu knižnice 
spolu s prezentáciou obsahu a možností 
práce s databázou Oxford Music Online - New 
Grove Dictionary. Súčasťou exkurzie bude 
možnosť hrania na želanie z pripraveného 
playlistu – výber hudby s témou prírody
a malá výstava hudobných faksimile a iných 
hudobnín, ako aj hudobných časopisov
v študovni Hudobného kabinetu. 

Termíny: 5. 3. o 15.00 hod. a 17.00 hod.
6. - 9. 3. o 10.30 hod., 15.00 hod. a 17.00 hod.

Miesto konania: Hudobný kabinet UKB, 
Klariská 5

Moderovaná exkurzia do Centrálneho dátové-
ho archívu v UKB. Chceš vedieť viac o systéme 
komplexného integrovaného dlhodobého 
uchovávania a ochrany digitálneho obsahu;
o spôsoboch jeho získavania, spracovania, 
ochrany a využitia? Navštív nás. Ponúkame 
možnosť prezentácie aj v anglickom jazyku.   

Termíny: 5. 3. o 15.30 hod.
6. - 9. 3. o 10.00 hod. a 15.30 hod. 

Miesto konania: Odbor centrálneho dátového 
archívu UKB, Klariská 5

5. – 11. 3. 2018

▲EXKURZIE▲ ▼SPRIEVODNÉ AKCIE▼

ODPUSTENIE POPLATKOV
Z OMEŠKANIA

ODPUSTENIE POPLATKOV
ZA REGISTRÁCIU

BEZPLATNÉ POSKYTNUTIE 
KÓPIE ČLÁNKOV

BEZPLATNÉ VYHOTOVENIE 
REŠERŠE

PODANIE AKVIZIČNÉHO 
NÁVRHU

ZA NEDODRŽANIE VÝPOŽIČNEJ 
LEHOTY PRI VRÁTENÍ KNÍH

Ostatné poplatky v zmysle Cenníka 
UKB zostávajú platné.

ZA POUŽÍVATEĽA

Ak  používateľ nemá platnú identi-
fikačnú kartu, zaplatí iba za jej 
vystavenie.  

ZO SLOVENSKÝCH
A  ZAHRANIČNÝCH KNIŽNÍC

V RÁMCI MVS A MMVS
PRE INDIVIDUÁLNYCH 

POUŽÍVATEĽOV UKB

Na všetky požiadavky prijaté počas 
Týždňa slovenských knižníc.

Z KLASICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH 

INFORMAČNÝCH ZDROJOV

Vyhľadanie a spracovanie údajov
k žiadanej problematike, téme, 
osobe a pod. na požiadanie
používateľov.

ZO STRANY POUŽÍVATEĽA

UKB na svojom webovom sídle
zverejňuje formulár akvizičného 
návrhu na kúpu dokumentu zo 
strany používateľov. Návrhy môžu 
používatelia UKB predkladať aj 
prostredníctvom stáleho zberného 
miesta na centrálnom infopulte
na prízemí UKB, kde im budú 
k dispozícií aj tlačivá.

WWW.ULIB.SK

TÝŽDEŇ
SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC

▲VÝSTAVY▲▲PREDNÁŠKA▲

NECHCENÉ RARITY ALEBO VAŠE 
„VIZITKY“ V NAŠICH KNIHÁCH 

PHDR. JOZEF TELGÁRSKY -  
PRIPOMIENKOVÁ VÝSTAVA

K 20. VÝROČIU ÚMRTIA

ČAKÁ SVET V 21.STOROČÍ
NÁHLY KLIMATICKÝ ZLOM? 

AKO SI OBJEDNÁM KNIHU ALEBO 
ČLÁNOK Z INEJ SLOVENSKEJ

ALEBO ZAHRANIČNEJ KNIŽNICE 

Prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby 
– prezentácia služieb Medziknižničnej výpožičnej 
služby (MVS)  a Medzinárodnej medziknižničnej 
výpožičnej služby (MMVS) každý deň od 5. - 11. 3.
o 11.00 hod. a 14.00 hod. prezentácie na oddelení 
k Medziknižničnej výpožičnej službe.

Priblíženie Medziknižničnej výpožičnej služby pou-
žívateľom.

 V súčasnosti ovplyvňuje globálnu klímu ľudská 
činnosť a s ňou spojené znečisťovanie ovzdušia
a životného prostredia. Prejavy a dopady klimatic-
kej zmeny, resp. globálneho otepľovania, sa dosť 
výrazne prejavili už aj na Slovensku. Prednáška
sa zameria na zmenu klímy, jej dôsledky a na potre-
bu reagovať na tieto zmeny.

Termín:  8. 3. 2018 o 17.30 hod.  
Miesto konania: Seminárna sála UKB, Klariská 5
Usporiadateľ: Informačné a dokumentačné stredisko 
UNESCO pri UKB

Podujatie sa koná pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc
a Svetového  meteorologického dňa,  ktorý vyhlásilo OSN
na 23. marca.

Výstava bude prezentovať spisovateľskú, preklada-
teľskú, redakčnú a bibliografickú prácu z pôsobe-
nia PhDr. Jozefa Telgárskeho (27. 3. 1919 Hrabuši-
ce - 10. 9. 1998 Bratislava) v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave. PhDr. Jozef Telgársky bol spisovateľ, 
prekladateľ, bibliograf, redaktor, ktorý pôsobil
v UKB v rokoch 1984 – 1994.

Otvorené: 5. - 10. 3. počas otváracích hodín
Miesto konania: výstava pred Študovňou elektronic-
kých dokumentov UKB, Ventúrska 11, I. poschodie

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave

Výstava z knižničného fondu Univerzitnej knižnice 
v Bratislave, ktorej zámerom je ukázať knižničné 
dokumenty poškodené používateľmi – zničené, 
dočiarané, dotrhané, či ináč poškodené knihy
v našich fondoch.

Otvorené: 5. – 10. 3. počas otváracích hodín 
Miesto konania: Barokové nádvorie UKB, Ventúrska 11

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave


