
DIGITÁLNA KNIŽNICA UK PU

www.pulib.sk



EzProxy

 Digitálna knižnica obsahuje elektronické dokumenty vytvorené 

zamestnancami Prešovskej univerzity v Prešove. Podľa rozhodnutia 

autorov môžu byť voľne prístupné alebo prístupné len 

z počítačovej siete PU, prípadne cez službu EzProxy.  

 Služba EzProxy umožňuje čitateľom knižnice po zadaní 

prihlasovacích údajov z knižničného systému UK PU vzdialený 

prístup k chráneným univerzitným zdrojom alebo ku komerčným 

plnotextovým databázam, ktoré UK PU poskytuje. 



Digitálna knižnica

 Do digitálnej knižnice Univerzitnej knižnice sa dostaneme z webovej 

stránky knižnice www.pulib.sk kliknutím na položku v hornom menu 

Katalóg ELDOC.

 Pri práci mimo univerzity najprv klikneme na EzProxy, prihlásime sa 

a vyberieme položku Digitálna knižnica.  

http://www.pulib.sk/


Digitálna knižnica

Možnosti vyhľadávania v katalógu digitálnych dokumentov:

1. Riadok Názov nám umožňuje vyhľadávať podľa slov z názvu 
dokumentu.

2. Druhý riadok Autor nám umožňuje vyhľadávať podľa priezviska 
autora.

3. Tretí riadok Pracovisko nám umožňuje vyhľadávať dokumenty z 
jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk. 



Digitálna knižnica

 Po vyhľadaní sa zobrazí zoznam elektronických dokumentov. 

Prvý stĺpec vľavo označuje prístup k dokumentu. Žltý visiaci zámok
znamená, že dokument je prístupný len v rámci intranetu PU a cez službu 
EzProxy pre študentov a zamestnancov zaregistrovaných v knižnici. 

Ak v ľavom stĺpci nie je zobrazený visiaci zámok, dokument je voľne 
prístupný na internete.

 Kliknutím na názov sa nám otvorí stránka elektronického 
dokumentu. Zobrazia sa bibliografické údaje dokumentu (autor, 
názov publikácie a ISBN) a obálka dokumentu. 



Digitálna knižnica

 Kliknutím na Tiráž si môžeme zobraziť podrobné bibliografické 
informácie o dokumente. Pre opätovné zobrazenie stránky 
dokumentu klikneme na tlačidlo Návrat.

 Súbor PDF obsahujúci elektronický dokument si otvoríme kliknutím 
na obálku. 



Upozornenie

 Všetky práva sú vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických 
dokumentov sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných 
systémov ani inak šíriť bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv 
(t. j. autorov dokumentu a vydavateľa – PU), s výnimkou citovania 
podľa platnej citačnej normy. Z týchto dôvodov nie je povolené 
žiadne ukladanie alebo kopírovanie zobrazeného súboru PDF. 

 V prípade problémov s využívaním Digitálnej knižnice alebo služby 
EzProxy navštívte  Multimediálnu a databázovú študovňu  alebo 
zašlite e-mail na adresu mds@pulib.sk (príp. library@pulib.sk). 


