Výročná správa o činnosti za rok 2019

1.1

Akademická knižnica

Akademická knižnica je informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenskovzdelávacím pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou, ktorá svojími aktivitami poskytuje knižničné
a informačné zabezpečenie štúdia, vedecko-výskumných aktivít a tvorivej činnosti Akadémie
ozbrojených síl generála Milana Rastilava Štefánika v podriadenosti prorektora pre vedu.
Hlavným poslaním akademickej knižnice je poskytovanie knižnično-informačných služieb,
budovanie, odborná evidencia, spracovanie, ochrana a vyraďovanie knižničného fondu, bibliografická
registrácia záverečných a kvalifikačných prác, evidencia publikačnej činnosti zamestnancov Akadémie
ozbrojených síl s cieľom naplniť vzdelávacie, vedecko-výskumné aj kultúrne potreby svojich
používateľov a čitateľov.
Akademická knižnica vytvára podporu pre rozvoj informačnej gramotnosti študentov
a spolupracuje na tvorbe kľúčových kompetencií pre štúdium. Výstupy bibliografickej registrácie
publikačenej činnosti zamestnancov Akadémie ozbrojených síl a ohlasov vytvárajú podporu pre
hodnotenie výsledkov činnosti akadémie v oblasti vedy a výskumu. Knižnica slúži študentom všetkých
foriem štúdia, vysokoškolským pedagógom, profesionálnym vojakom, zamestnancom a iným
používateľom v rozsahu určenom zriaďovateľom. Prevádzková doba knižnice pre používateľov
predstavuje 36 hodín za týždeň. Celková plocha knižnice je 1440 m2.
Najdôležitejšou úlohou akademickej knižnice v roku 2019 bolo poskytovanie základných
a špeciálnych knižnično-informačných služieb svojim používateľom. Počet registrovaných čitateľov
sa počas roka menil v závislosti od počtu študujúcich v rôznych formách vysokoškolského a kariérneho
vzdelávania a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl. Z celkového počtu registrovaných čitateľov
k 31. 12. 2019 bolo aktívnych 513 študentov a 68 vysokoškolských pedagógov. (Tabuľka 1 a 2)
Akademická knižnica pripravila v celkovom počte 20 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
pre 747 zúčastnených osôb. Najatraktívnejšou aktivitou bol vedomostný kvíz o generálovi M. R.
Štefánikovi pre študentov - reprezentantov študijných skupín, ktorý sponzorsky podporila knižnými
cenami Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Liptovský Mikuláš a rektor našej akadémie. (Tabuľka
3) http://ak.aos.sk/o-nas/akcie-v-ak/389-kviz.html
Akvizičnou činnosťou knižnica v roku 2019 doplňovala knižničný a časopisecký fond
v celkovej sume 14 540,80 Eur na základe požiadaviek akademických pracovníkov a zamestnancov
v súlade s profiláciou vzdelávacích a študijných programov Akadémie ozbrojených síl.
http://ak.aos.sk/novinky/rok-2019.html
Akademická knižnica, evidenčné číslo 3998/2000-400/0032 v Zozname knižníc MK SR, získala
finančnú dotáciu v sume 3000, 00 Eur z Fondu na podporu umenia https://fpu.sk/sk/ z podprogramu
5.1.4 Akvizícia knižníc s projektom „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie
ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika“. Knižničný fond bol obohatený o 58 titulov
beletristickej a odbornej literatúry z domácich aj zahraničných vydavateľstiev. Vytvorenie databázy
prírastkov označených FPU s prepojením na on-line katalóg AK prispelo k transparentnej propagácii
FPU. http://ak.aos.sk/fond-na-podporu-umenia.html
Prírastky knižničného fondu boli bibliograficky spracované v knižnično-informačnom systéme
Virtua. V roku 2019 sa uskutočnila čiastková revízia beletrie a vyraďovanie časopisov po uplynutí
lehoty uloženia. Následne bolo oddelenie beletrie presťahované do väčšieho priestoru, kde bola
vytvorená oddychová zóna. (Tabuľka 4 a 5)
Z rozpočtu vysokej školy boli realizované investície do opravy RFID bezpečnostných brán a do
obnovy priestorov AK (úprava dverného obkladu a omietky stien, výmena dverí a zárubní v študovni
AK, výmena laminátovej podlahy v požičovni) v hodnote 11 155 Eur. Sumu 2 387 Eur predstavovala
náklady na licencie a databázy (KIS Virtua, úprava databázy ProfEPČ a on-line katalógu EPČ).
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Najvýznamnejšou udalosťou bola zmena spôsobu zberu podkladov pre evidenciu publikačnej
činnosti zametnancov AOS a ohlasov na elektronický zber podkladov prostredníctvom E-formulárov
spolu
s vydaním
novej
smernice
Q-18.1 Sprístupnenie
on-line
katalógu
EPČ
http://epc.aos.sk/webisnt/epc.htm v otvorenom prostredí internetu umožnilo publikujúcim mať
komfortný prehľad o vlastnej publikačnej činnosti, tvorbu výstupu pre osobnú prezentáciu autorských
výsledkov a kontrolu zaevidovaných záznamov. Knižnica vykonávala bibliografické spracovanie
záznamov v lokálnom systéme ProfEPČ a v CREPČ SR v spolupráci s CVTI SR. (Tabuľka 6)
http://cms.crepc.sk/
Akademická knižnica zabezpečovala aktualizáciu webovej stránky AK http://ak.aos.sk/
a vedeckého časopisu Science & Military http://sm.aos.sk/index.php/en/ .Poskytovala prístup k dvom
sprostredkovaným licencovaným databázam Gale a Springerlink v rámci projektu NISPEZ.. Prístup do
databáz Web of Science a Scopus bol možný len individuállne prostredníctvom spoplatneného
vzdialeného prístupu v CVTI SR. (Tabuľka 7) http://ak.aos.sk/e-zdroje.html#licencovan%C3%A9datab%C3%A1zy
Akademická knižnica spolupracovala s inými vysokoškolskými knižnicami, zúčastňovala sa
seminárov a pracovných stretnutí organizovaných SNK a CVTI SR pokračujúc v členstve Slovenskej
asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov.
Jednotliví pracovníci akademickej knižnice zabezpečovali všetky činnosti kvalitne a odborne na
požadovanej úrovni. Spoluvytváraním pozitívnej pracovnej atmosféry ako kľúčovej hodnoty kultúry
organizácie zamestnanci napĺňali víziu akademickej knižnice „byť dobrou knižnicou“.

Skratky:
AK – akademická knižnica
CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
SNK – Slovenská národná knižnica
KIS – knižnično-informačné služby ProfEPČ – evidencia publikačnej činnosti
CREPČ SR – Centrálny register publikačnej činnosti Slovenskej republiky
EIZ – elektronické informačné zdroje
NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k EIZ
FPU – Fond na podporu umenia
MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

1.2 Štatistické údaje Akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl k 31. 12. 2019
TABUĽKA 1 Používatelia AK
Počet
Registrovaní používatelia k 31. 12. 2019
Návšteníci akademickej knižnice (fyzické návštevy)

739
8 399

Virtuálni návštevníci : web stránka AK + on line katalóg

3 4002

Počet vstupov do on-line katalógu

2 0113

1

Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť
v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Q-18

2
3

Zdroj: google analytics
Zdroj: https://www.kis3g.sk/dokumenty/naj.html
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TABUĽKA 2 Knižnično-informačné služby
Počet
13 987

Výpožičky (absenčné a prezenčné spolu)
Vrátené informačné pramene

5 728

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc (žiadaná)

58

Medziknižničná výpožičná služba pre iné knižnice (požadovaná)

88

Vypracované bibliografie a rešerše

77

Elektronické referenčné služby

219

TABUĽKA 3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Týždeň slovenských knižníc – Burza kníh v akademickej knižnici
Slovart – G. T. G. – výstava a predaj zahraničnej literatúry
Pripomíname si ... 100. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika
http://ak.aos.sk/o-nas/akcie-v-ak/382-stefanik.html
Vedomostný kvíz o generálovi M. R. Štefánikovi
Pripomíname si ... 75. výročie SNP
Pripomíname si ... 30 rokov od Nežnej revolúcie
Knižná séria „Uhorské župy a mestá“ prístupná v Liptove
http://ak.aos.sk/o-nas/akcie-v-ak/404-kam.html
Týždeň vedy: AMAZON – priestor pre publikovanie ;
Mikulášska matematická škola;
Elektronický zber podkladov pre EPČ; EIZ databázy
Dar, ktorý poteší – predvianočná predajná výstava
Úvodné informácie o AK a registrácia kadetov 1. ročníka 1. st. VŠ
Úvodná informačná príprava k EIZ pre kadetov 1. a 2. St. VŠ
Rešeršné služby – informačná prednáška pre kadetov 3. ročníka a 5. Ročníka
E-formuláre - školenie k elektronickému zberu podkladov pre EPČ
TABUĽKA 4 Knižničný prírastok za rok 2019
Odborná literatúra, učebnice, normy, kvalifikačné
práce, beletria a iné (celkom bez časopisov)
Z toho literatúra z edičnej činnosti AOS

Získané:

Tituly

Exempláre

467

861

8

253

kúpou

399

darom

449

výmenou

0

inak
Časopisy
Analytický popis článkov
(7 vybraných titulov časopisov)
Úbytky knižničných jednotiek za rok 2019: 7 858 k. j.
Odpis časopisov za rok 2019: 939 ks

13
52

835
267
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TABUĽKA 5 Knižničný fond AK k 31. 12. 2019
Počet
147 906

Knižničné jednotky spolu
Knihy (základný fond, učebnice, beletria)

141 347

Audiovizuálne a elektronické dokumenty

1 492

Záverečné a kvalifikačné práce

2302

Iné špeciálne dokumenty (konferenčné materiály,
normy, mapy)
Z toho knižničné jednotky vo voľnom výbere

2765

v tom

13 265

Časopisy za posledných päť rokov

6 140

TABUĽKA 6 Evidencia publikačnej činnosti
Počet
Bibliografická registrácia publikačnej činnosti AOS (záznamy)

126

Spracovanie ohlasov na publikačnú činnosť (záznamy)

170

Spracovanie osobnej bibliografie (výstupy EPČ)

76

Spracovanie podkladov k habilitačnému a inauguračnému konaniu
zamestnancov (záznamy)

262

TABUĽKA 7 Elektronické informačné zdroje
Počet
Sprístupňované licencované elektronické databázy

24

Databázy nakúpené z vlastných zdrojov

0

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ

1 320

Počet stiahnutých / zobrazených elektronických dokumentov

1 176

Adresa:
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Akademická knižnica,
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Kontakty:
Požičovňa:  0960 423 371

Študovňa:  0960 423 206

e-mail: akaos@aos.sk

Vedúca AK: Mgr. Mária Mestická,  0960 423 777, maria.mesticka@aos.sk
EPČ: Ľubica Mejcherová,  0960 423 380, lubica.mejcherova@aos.sk
Akvizícia: Soňa Jačalová,  0960 423 372, sona.jacalova@aos.sk
KIS: Erika Baráthová,  0960 423 371, erika.barathova@aos.sk
Katalogizácia: Beáta Pokrievková,  0960 423206, beata.pokrievkova@aos.sk
EIZ: Mgr. Miloš Húsenica,  0960 423 375, milos.husenica@aos.sk

4

GALE (SNK); Springerlink (CVTI SR)

