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• Vznik a vývoj knižnice je organicky spätý s existenciou
vysokých škôl humanitného zamerania v našom regióne.

• Knižnica vznikla v roku 1949 pod názvom Knižnica pobočky
Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach.

Prvá strana  z 1. prírastkového zoznamu knižnice

• V roku 1952 bola pobočka PF SU premiestnená do Prešova 
a spolu s ňou aj jej knižnica.

Z histórie knižnice



1949 Knižnica Pobočky Pedagogickej fakulty SU v Košiciach

1952 Knižnica Pobočky Pedagogickej fakulty SU v Prešove

1953 Knižnica Vyššej pedagogickej školy v Prešove   
(aj pre Filologickú fakultu VŠ pedagogickej v Bratislave  so sídlom v Prešove)

1959 Knižnica Pedagogického inštitútu v Prešove
(aj pre Filozofickú fakultu UPJŠ  so sídlom v Prešove)

1964 Ústredná knižnica Filoz. a Pedag. fakulty UPJŠ v Prešove

1973 Ústredná knižnica a ŠIS UPJŠ v Košiciach, vysunuté 
pracovisko v Prešove (od r. 1990 aj pre GBF a PBF UPJŠ)

1991 Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, vysunuté 
pracovisko v Prešove 

1997 Univerzitná knižnica PU v Prešove (UK PU)

Historické míľniky knižnice



UK PU je vedecko-informačným, bibliografickým, koordina-
čným a poradenským pracoviskom PU s celouniverzitnou
pôsobnosťou, pričom jej základným poslaním je najmä:

• nadobúdať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať kniž-

nično-informačné fondy a budovať integrovaný knižnično-

informačný systém,

• podieľať sa na informatickej výchove používateľov,

• organizovať výstavy, prezentácie, prednášky, semináre

a ďalšie kultúrno-vzdelávacie a informačné podujatia,

• vytvárať podmienky pre napĺňanie zásady všeobecného

prístupu používateľov k informáciám a dokumentom

v zmysle Ústavy SR.

Poslanie UK PU



• cca 6 500 používateľov

• cca 226 000 knižničných jednotiek

• ročný prírastok cca 5 000 kn. j. a 260 titulov periodík

• Vyše 600 digitálnych dokumentov PU (cca 55 ročne)

• cca 260.000 výpožičiek ročne (vyše 60 000 absenčných)

• 13 plnotextových EIZ, 4 databázy UK PU

• 303 študijných miest v 6 študovniach 

• 4 servery, 85 PC a terminálov (z toho pre používateľov 45)

• ročne 120 000 návštev OPAC a 225 000 www.pulib.sk

• vyše 50 kultúrných a informačných podujatí ročne

• knižničný systém ALEPH 500

Základné ukazovatele UK PU

http://www.pulib.sk/


Univerzitná knižnica PU má tieto pracoviská:

UK1  - Centrálna knižnica (FF, FHPV, PF, FŠ a FM)
(Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov) 

UK2  - Knižnica FZO a PBF 
(Partizánska 1, 080 01 Prešov)

UK3  - Knižnica GTF
(Ul. biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov)

Čitatelia môžu využívať služby všetkých pracovísk UK PU
bez ohľadu na ich pôsobisko a primárnu registráciu.

Pracoviská - UK PU



UK1  - Centrálna knižnica



UK2 
Knižnica Fakulty zdravotníckych odborov PU 

a Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU



UK3
Knižnica Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU



• Výpožičné služby

• Bibliograficko-informačné služby

• Konzultantské služby 

• Reprografické služby

• Ostatné služby: 

– evidencia publikačnej činnosti PU, 

– bibliografická registrácia elektronických záverečných a 
kvalifikačných prác PU, 

– prevádzkovanie digitálnej knižnice plnotextových
dokumentov,

– organizovanie výstav odbornej literatúry, vernisáží umelec-
kých diel, koncertov, odborných knihovníckych podujatí a pod.

Služby UK PU



Registrácia čitateľa  v UK PU

K registrácii čitateľa je potrebné:

• ISIC alebo ITIC kartu 

• občiansky preukaz (cudzinci pas)  

• univerzitnú e-mailovú adresu

• registračný poplatok

Držitelia novovydanej ISIC karty  majú registrač-

ný  poplatok zahrnutý v poplatku za kartu.

Registrácia študentov sa vykonáva zvlášť  pre každý 

stupeň VŠ  štúdia (Bc., Mgr., PhD.) a platí max. 3 šk. roky.



Z Knižničného poriadku UK PU

• Kategória S1 - študent bakalárskeho a magisterského štúdia

• Výpožičná doba - 3 mesiace (1x možnosť predĺženia)

• Maximálne možný počet súčasne vypožičaných 
dokumentov - 25 exemplárov

• UK PU komunikuje s čitateľmi prevažne elektronicky

• I. - III. upomienka po nevrátení dokumentu je doručená 
elektronickou poštou

• Riaditeľská upomienka je doručená v písomnej podobe        
a čitateľovi sa zároveň pozastavujú všetky služby



Sankčné poplatky

I. upomienka …………………………… 0,50 € / 1 exemplár
(po uplynutí termínu vrátenia)

II. upomienka …………………………… 1,00 € / 1 exemplár
(1 mesiac po termíne vrátenia)

III. upomienka …………………………… 1,50 € / 1 exemplár
(2 mesiace po termíne vrátenia)

Riaditeľská upomienka ………………… 3,00 € / 1 exemplár
(3 mesiace po termíne vrátenia)



Webová stránka knižnice – www.pulib.sk



Online katalóg ALEPH

https://alis.pulib.sk/F


Ďakujem za pozornosť!

Ďalšie informácie nájdete na 
www.pulib.sk


