
Univerzitná knižnica TnUAD

v Trenčíne

Naša knižnica Vám 
pomôže byť 
uspešným 

v štúdiu!!!



Si študent?

• potrebuješ informácie

• potrebuješ študijnú literatúru

• potrebuješ priestor na učenie

• potrebuješ pomoc

Príď do knižnice!!!

Náš priateľský personál je tu pre Teba,

aby Ti pomohol vyťažiť maximum z našich zdrojov!!!



Ako sa staneš členom knižnice?

• príď do  knižnice v Trenčíne alebo                             
v  Púchove

• vyplníš evidenčný list

• zaplatíš poplatok 4 € -

členské na celé štúdium                                                   

• dostaneš preukaz



Si prvák?

• príď do knižnice!

• ukážeme Ti knižnicu

• zoznámime Ťa s jej službami

• naučíme Ťa pracovať s online katalógom

• naučíme Ťa orientovať sa v elektronických 
informačných zdrojoch

• požičiame Ti študijnú literatúru

• sme tu pre Teba hneď od začiatku i počas 
celého Tvojho štúdia



Píšeš seminárku, bakalárku alebo 

diplomovku?

• príď do knižnice!

• vypracujeme Ti rešerš 

• rešerš si môžeš objednať elektronicky –

prostredníctvom našej stránky, príp. mailom

• požičiame Ti literatúru potrebnú k Tvojej práci

• pomôžeme Ti pri získaní článkov, príspevkov 

a iných dokumentov z elektronických 

informačných zdrojov



On line katalóg UK TnUAD

• vyhľadanie literatúry, ktorú máte 

knižnici k dispozícii



Rešerš

Prídem do knižnice a dostanem balíček kníh???



Čo je to rešerš?

• druh bibliografie

• obsahuje súhrn údajov získaných                             

z dostupných databáz o určitej problematike, 

téme, osobe

• výsledkom rešeršnej činnosti je zoznam 

dokumentov obsahujúci základné 

bibliografické údaje



Nemá naša knižnica literatúru, ktorú 

potrebuješ?

• my Ti literatúru zoženieme

• objednáme Ti ju z iných knižníc 

prostredníctvom:

MVS – Medziknižničná výpožičná služba SK

MMVS – Medzinárodná medziknižničná 

výpožičná služba



Potrebuješ zahraničné zdroje?

• elektronické dokumenty

• informácie z celého sveta  prostredníctvom 
elektronických informačných zdrojov... 



Výhody EIZ

• elektronické informačné pramene, ako sú

knihy, časopisy, encyklopédie, príručky, 
zborníky......

• denne aktualizované

• ľahká vyhľadateľnosť a dostupnosť informácií

• prepojiteľnosť informácií

• možnosti ďalej pracovať s nájdenými 
informáciami

• široký tematický záber



Nevieš sa orientovať v elektronických 

informačných zdrojoch, nevieš v nich 

vyhľadávať?

• príď do knižnice!

• ukážeme Ti aké EIZ máš k dispozícii

• naučíme Ťa v nich vyhľadávať



Podujatia knižnice

• semináre, školenia, prezentácie                     

k jednotlivým databázam

• semináre pre tých, čo píšu BP, DP

• Týždeň slovenských knižníc

• mnohé ďalšie zaujímavé podujatia, info 

nájdeš na stránke knižnice



Potrebuješ kopírovaciu 

službu?

• nájdeš ju u nás v knižnici



Prečo prísť do UK TnUAD?

• priateľské, príjemné a podporujúce 
prostredie pre vzdelanie

• zoznám sa s našimi zdrojmi a službami a náš 
prístupný personál Ti ochotne pomôže

• sme tu pre Teba 

We are happy to help you!!!



Hľadáte informácie o našej 

knižnici?

• info nájdeš na našej www stránke

www.kniznica.tnuni.sk



Čo nájdeš na našej WWW?

aktuálne informácie o podujatiach,    

skúšobných prístupoch do e – zdrojov.....

interné dokumenty, kontakty,  

vstup do online  katalógu, manuály,

externé zdroje,   užitočné linky, publikačná 

činnosť, fotogalériu, odkazy...................                                       



Kde nás nájdeš?

• Nachádzame sa v centre mesta cca                       

15 – 20 min. pešou chôdzou od rektorátu 

TnUAD

• Adresa: Horný Šianec 9, Trenčín



A najlepšie spravíte, ak prídete osobne k nám 

priamo do knižnice



Naša je i ...

Knižnica Fakulty priemyselných technológií
Ul. Ivana Krasku 492/32 
Púchov
020 01

Telefón: 032/7400834 

Jarmila Uričová 
jarmila.uricova@fpt.tnuni.sk

mailto:jarmila.uricova@fpt.tnuni.sk


Zamailujte nám ak

• máte otázky, problémy...

• máte podnety, návrhy, priania....

• maria.rehusova@tnuni.sk

• miroslava.piscova@tnuni.sk

• emilia.matejickova@tnuni.sk

• juraj.heber@tnuni.sk

• zuzana.starostova@tnuni.sk

mailto:maria.rehusova@tnuni.sk
mailto:miroslava.piscova@tnuni.sk
mailto:emilia.matejickova@tnuni.sk
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Tiež nám môžete zavolať..

032/6521559



Univerzitná knižnica TnUAD

The Universtity 
Library –

supporting you 

on all sides


