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• ste už zapísaní v našej knižnici? 

• ak áno, využívate naše služby? 

• posielate svojich študentov do knižnice? 

• máte na nás otázky, požiadavky....? 

• chcete pomôcť s literatúrou, EIZ...? 

Viete o nás? 



• ponúkame Vám množstvo zdrojov a služieb 

• univerzitná knižnica je pripravená Vám pomôcť a 
splniť Vaše požiadavky 

 

 

 

Univerzitná knižnica je tu pre Vás a 
Vašich študentov 



• povedzte im, že existuje knižnica 

• pošlite ich do našej knižnice 

• odkážte ich na našu stránku 

• naučte ich pracovať s informáciami 

• spolupracujte s knižnicou (úvod do štúdia...) 

 

 
 
Máte študentov prvákov? 
 



• spolupracujte s knižnicou  

• v rámci  vyučovacieho procesu príďte so študentmi a zúčastnite 
sa seminára Elektronické informačné zdroje v UK TnUAD 

• povedzte im o možnosti vypracovania rešerše v UK 

• informujte ich o možnosti získania literatúry, ktorú nemáme                
v knižnici prostredníctvom MVS a MMVS – medziknižničnej 
výpožičnej služby 

• povedzte im o možnosti využívať príjemné priestory študovní     
na štúdium 

 

 

 
  
Píšu študenti bakalárske alebo 
diplomové práce? 



Elektronické informačné zdroje 
 

• knižnica organizuje školenia, semináre k jednotlivým databázam, 
informácie o akciách nájdete na stránke knižnice,                          
sú Vám posielané do mailovej schránky 

• voľné prístupy do ďalších databáz – info na stránke knižnice 

• ak máte zájem o individuálne školenie o vyhľadávaní v EIZ – 
vyjdeme Vám v ústrety, mailujte nám a dohodneme sa 

• máte záujem o rešerš z EIZ – nech sa páči, urobíme Vám ju 



Informácie...informácie...informácie... 

Naučte sa ako nájsť informácie 
lepšie a rýchlejšie! 



• neorientujete sa v online katalógoch knižníc, vyhľadávanie v nich 
je pre Vás problém?  

• neviete si nájsť citácie v citačných indexoch?  

• potrebujete zohnať literatúru, ktorú nemáme?  

 

Navštívte nás, pomôžeme Vám! 

Individuálny prístup 
 



Podporujeme Váš výskum 
 

• knižnica svojou širokou paletou služieb a zdrojov je tu pripravená 
pomôcť pri Vašom výskume, poradíme Vám ako najlepšie využiť 
naše zdroje a služby 



• naše pekné a príjemné priestory Informačno vedeckého centra sú 
Vám k dispozícii 

• počítačové stanice 

• projekčná technika 

Potrebujete usporiadať akciu                   
pre študentov a nemáte priestory? 



• ISBN sa prideľujú publikáciám s afiláciou TnUAD,                                 
ktoré majú viac ako 3 AH 

• z našej stránky si stiahnite formulár na pridelenie ISBN 

Potrebujete prideliť číslo ISBN? 



• chcete zaevidovať svoju publikačnú činnosť? 

• legislatívne dokumenty a metodické pokyny                                   
nájdete na našej stránke 

• Online katalóg publikačnej činnosti 

• Centrálny register publikačnej činnosti 

Evidencia publikačnej činnosti 



 
Návrhy na akvizíciu publikácií 
 

• posielajte nám do knižnice Vaše návrhy na zakúpenie publikácií 
do knižnice, ktoré budú slúžiť vyučovaciemu procesu a Vašim 
študentom 



Kontaktné údaje 
Telefón: 

032/6521559 

032/7400170 

Email: 

maria.rehusova@tnuni.sk 

miroslava.piscova@tnuni.sk 

emilia.matejickova@tnuni.sk 

juraj.heber@tnuni.sk 

zuzana.starostova@tnuni.sk 
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Adresa 

tu sme! 

 

Horný Šianec 9 

Trenčín 

911 08 



Pozrite si našu stránku 

• www.kniznica.tnuni.sk 

 

http://www.kniznica.tnuni.sk/


 

Improve your chances                                                          
of success.............. 

 

Welcome to our Library. 

 Come and explore it for yourself 

Univerzitná knižnica TnUAD 


