ŠTATÚT
Akademickej knižnice
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Akademická knižnica (ďalej len AK) MtF STU je organizačnou súčasťou Odboru
poznatkového manažmentu MtF STU so sídlom v Trnave, vydanie jej štatútu
a organizačného poriadku sa riadi:
• Organizačným poriadkom Odboru poznatkového manažmentu MtF
STU, organizačným poriadkom a nariadeniami MtF STU
• Zákonom č.183 z 12.mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č.68/1997 Z.z. o Matici
slovenskej
Článok 2
Názov a sídlo
1. Názov :
2. Sídlo :

Akademická knižnica
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Článok 3
Vznik akademickej knižnice

1. Akademická knižnica s názvom Ústredná knižnica – študijné a informačné
stredisko (ďalej len ÚK-ŠIS) MtF STU vznikla ako rektorátne pracovisko
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, ktorá vznikla
nariadením vlády č.94/1985 Zb. zo dňa 10. októbra 1985 ako
Strojárskotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
a na základe návrhu Akademického senátu fakulty zo dňa 11. februára 1991
Akademický senát STU dňa 26. marca 1991 schválil zmenu názvu fakulty na
Materiálovotechnologická fakulta STU.
2. Rozhodnutím rektora SVŠT č.j. 1715/1990 zo dňa 28. 3. 1990 bola ÚK-ŠIS
zriadená ako účelové zariadenie fakulty.
3. Rozhodnutím vedenia MtF STU zo dňa 16. 11. 1992 sa stala ÚK-ŠIS
samostatným celofakultným pracoviskom MtF STU.
4. V zmysle Organizačného poriadku MtF STU sa ÚK-ŠIS premenováva na
akademickú knižnicu a stáva sa oddelením Odboru poznatkového manažmentu
MtF STU s účinnosťou od 1. 1. 2007
Článok 4
Činnosť AK
1. AK plní tieto hlavné úlohy:
a)
je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským
pracoviskom MtF STU
b)
uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce
c)
je pracoviskom centrálnej evidencie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu
d)
zabezpečuje, spracúva a sprístupňuje informačné fondy podľa profilácie
fakulty a poskytuje knižnično-informačné služby na základe kategorizácie
používateľov

e)
f)

spravuje knižnično-informačné databázy súvisiace s akademickou činnťou
fakulty a zúčastňuje sa na tvorbe a sprístupňovaní súborných katalógov
plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice pre materiálové vedy
Článok 5
Vnútorné predpisy AK

AK sa riadi nariadeniami a predpismi Odboru poznatkového manažmentu MtF STU
a vlastnými vnútornými predpismi:
•knižničný poriadok AK
• rokovací poriadok Knižničnej rady
Článok 6
Organizačná štruktúra
1.
2.

3.

AK je oddelením Odboru poznatkového manažmentu riadené vedúcim
príslušného odboru.
V akademickej knižnici sa zabezpečujú samostatné súbory činností
v oblastiach:
a) budovania informačných fondov
b) sprístupňovania a organizácie informačných fondov
c) bibliograficko-informačných činností
Akademická knižnica sa organizačne člení na úseky:
• akvizície
• katalogizácie
• absenčné knižničné služby
• prezenčné knižničné služby
• evidencie publikačnej činnosti a ohlasov
• elektronické informačné zdroje
• starostlivosť o duševné vlastníctvo
Článok 7
Záverečné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2007.

Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan MtF STU

