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KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica

Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok

Tel. č. k výpožičnému pultu: +421 905 290 110
E-mail: kniznica@ku.sk

Otváracie hodiny počas semestra:
Pondelok – Piatok: 7.30 – 18.00

Otváracie hodiny počas skúškového obdobia:
Pondelok – Štvrtok: 7.30 – 18.00

Piatok: 7.30 – 15.00

Viac info na:

 http://uk.ku.sk

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity 
v Ružomberku

KONTAKTČO NÁJDETE V UK KU

Vedecko-pedagogických pracovníkov,

Knihy,

Odbornú verejnosť.

Poslúchačov všetkých foriem štúdia,

Odborné periodiká,

Záverečné a kvalifikačné práce,

Elektronické informačné zdroje,

Sprístupňuje:

Knihy v digitálnej podobe cez prezentačnú 
platformu MediaInfo.

Výpožičné – prezenčné, absenčné

SLUŽBY

Konzultačné – o fondoch, službách, EIZ

Medziknižničná výpožičná služba

Reprografické – farebná, čiernobiela 
tlač, skenovanie, laminovanie, viazanie do 
hrebeňovej väzby, tlač z USB kľúča

Informačné vzdelávania – vyhľadávanie 
v online katalógu UK KU, vyhľadávanie v EIZ

Sprievodné podujatia – výstavy, besedy, 
prednášky, prezentácie, výstavy kníh 
spojené s predajom

5035 m2 pre čitateľov UK KU

561 študijných miest

401 PC s pripojením na internet

knižničné jednotky vo voľnom výbere

aktuálne čísla periodík – oddelenie periodík

3 tiché študovne, 1 digitálna študovňa

3 bookeye – samoobslužné skenovanie

3 selfchecky – samoobslužné vypožičanie  
a vrátenie kníh

4 biblioboxy

Konferenčná a výstavná miestnosť

Oddelenie M. S. Ďuricu / Oddelenie T. Zasepu  
/ Oddelenie rusistiky

Externé databázy v rámci národného  
projektu NISPEZ

Externé databázy v rámci národného projektu 
SNK od vydavateľstva GALE (Academic OneFile, 
General OneFile, InfoTrac – Custom Journal)

DIGITÁLNA KNIŽNICA MediaInfo – Prístup 
k zdigitalizovaným knihám z priestorov UK KU 
po zadaní prihlasovacích údajov zverejnených pri 
výpožičnom pulte a na dverách digitálnej študovne

Skúšobné prístupy k EIZ počas roka

1500 titulov periodík – archív
UK KU poskytuje služby pre:



On-line katalóg sa nachádza na web stránke 
Univerzitnej knižnice KU (http://uk.ku.sk/).

Vyhľadávanie cez: VYHĽADÁVACIE OKNO, REGISTRE, 
AUTORITY, ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE,
– zadaj meno autora, názov atď., (pre podrobnejšie 
informácie pozri POMOC)

Miesto 
uloženia

Ružomberok (200-1KURUKVV)
Voľný výber

Čiarový kód 3830001011189

Signatúra
kurukC7/45 (miesto uloženia 
dokumentu; kuruk-identifikačný kód 
knižnice, nie je súčasťou signatúry)

Status
Dostupné alebo Požičané do (kniha 
je požičaná, ale dá sa rezervovať 
len pri výpožičnom pulte)

Trieda 
exemplára

Vypožičateľné – k štúdiu mimo 
priestorov UK KU
Prezenčne (Knihy) – vypožičateľné 
k štúdiu len v priestoroch UK KU
Nevypožičateľné (Kvalifikačné práce) 
– do roku 2011 k nahliadnutiu len 
v priestoroch knižnice, od roku 2012 
je prístupná elektronická forma  
cez www.crzp.sk

KONTO ČITATEĽA

Prihláste sa do systému: 
Užívateľské meno a heslo  
Meno (čiarový kód čitateľa alebo číslo ISIC karty, 
pred ktoré je potrebné uviesť prefix 3830)
Heslo RRMMDDPM1 (posledné dvojčíslie roku 
narodenia, mesiac, deň, iniciály priezviska a mena a 
doplniť číslo 1, napr. Mária Chalupecká, nar. 15. 5. 
1980, heslo:800515CM1)
Čo získate: informácie o stave vášho konta, 
možnosť predĺžiť si výpožičnú dobu knihy.

KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM UK KU

Registrácia – občiansky preukaz / cudzinci povolenie 
k pobytu / preukaz študenta ISIC / pedagóga ITIC / 
preukaz zamestnanca / s platnou známkou

Poplatok a členstvo:
6 eur / študenti / akademický rok
10 eur / odborná verejnosť / kalendárny rok

ROZDELENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU

Archív
SIGNATÚRA SK – na požiadanie pri výpožičnom pulte
1. podlažie/žlté – Vatikánske námestie
SIGNATÚRY A – D
2. podlažie/červené – Námestie JKT
SIGNATÚRY E – Z
Oddelenie M. S. Ďuricu
3. podlažie/modré – Námestie Roberta Schumana
Oddelenie T. Zasępu / Oddelenie rusistiky

AKO NÁJSŤ KNIHU

Vyhľadať v online katalógu a zistiť signatúru, 
pod ktorou sa v UK KU nachádza.

Signatúra – miesto uloženia knihy, je vytvorená 
z písmena a čísla, ktoré označuje odbornú skupinu 
s poradovým číslom knihy, pod ktorým sa nachádza 
v polici.

Napríklad: C7/45 
C7 – sociálna psychológia, poradové číslo 45

Signatúra pre beletriu
T1/BRON1-5
T1 – Anglická a americká literatúra
BRON1 – Brontë, Emily
5 – poradové číslo knihy
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AKO SA STAŤ POUŽÍVATEĽOM UK KU PRVÁ POMOC
pri hľadaní v on-line katalógu


