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Knižnica Geografického ústavu SAV 

 

• špecializovaná knižnica siete knižníc SAV zhromažďuje literatúru zo všetkých 

geografických disciplín, metodológie geografie a iných príbuzných odborov, 

 

• prioritne je zameraná na uspokojovanie informačných potrieb zamestnancov 

Geografického ústavu SAV a niektoré druhy služieb poskytuje i externým 

používateľom (najmä z radov študentov a pracovníkov vysokých škôl) 

 

• Kontakt: 

 Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava, 3. posch. 

 Mailová adresa: geogkniz@savba.sk 

 Webová stránka: http://www.geography.sav.sk/, oddiel knižnica 

 

 

 

mailto:geogkniz@savba.sk
http://www.geography.sav.sk/




Fond Knižnice Geografického ústavu SAV 

 Takmer 16 000 knižničných jednotiek, a to: 

 

• knihy, zborníky a viazané časopisy,  

• elektronické (CD-Romy) a špeciálne dokumenty (dizertačné práce), 

• neviazané periodiká (priebežne do knižnice dochádza cca 100 titulov časopisov 

formou výmeny, kúpy a darom). 

 

 Špecifikosť fondu: 

• veľkosť knižnice zameranej na geografiu a príbuzné disciplíny, 

• unikátne publikácie z 19. storočia (vydané ešte v Rakúsko-Uhorsku) i prvej 

polovice 20. storočia (demografické ročenky a iné), 

• najrozsiahlejší geografický časopisecký fond na Slovensku – budovaný 

priebežne a systematicky od založenia ústavu. 

 

  



Fond Knižnice Geografického ústavu SAV 

 Vyhľadávanie dokumentov: 

 

• Časť fondu je spracovaná automatizovane a prístupná na stránke 

Ústrednej knižnice SAV – katalógy – katalóg ústavov SAV – zdroje 

(vyberieme a potvrdíme Geografický ústav):  

 http://www.library.sk/arl-sav/sk/index/?src=sav_un_cat-

8&ok=Ulo%C5%BEi%C5%A5&ictx=sav 

 

• Zoznam dochádzajúcich časopisov (oskenované obsahy jednotlivých 

čísiel od roku 2006) je prístupný na webovej stránke: 

 http://www.geography.sav.sk/sk/kniznica/ 
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Služby Knižnice Geografického ústavu SAV pre 

externých používateľov 

• Výpožičné služby určuje Knižničný a výpožičný poriadok  

http://www.geography.sav.sk/sk/aktual/KniznicnyPoriadokGuSAV.pdf 

• prezenčné výpožičné služby v priestoroch knižnice na základe bezplatného 

čitateľského preukazu, 

• pri prvej návšteve knižnice je potrebná registrácia, 

• vhodné je dohodnúť si termín návštevy vopred elektronickou poštou alebo 

telefonicky so žiadankou o konkrétne tituly dokumentov (z dôvodu roztrúseného 

knižničného fondu v ústave a prípravy literatúry), 

• v prípade elektronickej požiadavky (1-2 články z časopisov) zašleme 

používateľovi oskenované príspevky vo formáte PDF, 

• doporučujeme na skenovanie vyhľadaných príspevkov z časopisov priniesť si 

vlastné zariadenie (mobil, fotoaparát, tablet), 

• možnosť využívať internetové a rešeršné služby v čitárni knižnice, 

• možnosť rešeršovania na pôde SAV v čitárni alebo prostredníctvom vzdialeného 

prístupu HAN pre čitateľov Ústrednej knižnice SAV 

 

http://www.geography.sav.sk/sk/aktual/KniznicnyPoriadokGuSAV.pdf


Webová stránka Knižnice Geografického ústavu SAV 

• http://www.geography.sav.sk/ - oddiel knižnica 

 

• Základné údaje o knižnici: kontakt, výpožičné hodiny, knižničný a 

výpožičný poriadok, prírastky kníh v posledných rokoch, zoznam 

dochádzajúcich časopisov a užitočné linky na knižnice a elektronické 

informačné zdroje 

http://www.geography.sav.sk/


Ústredná knižnica SAV 



Ústredná knižnica SAV 

• Webová stránka - http://www.uk.sav.sk/uksav/ 

• verejná knižnica s univerzálnym knižničným fondom (vyše 500 tisíc k.j.) 

• registrovaný používateľ má možnosť pracovať s elektronickými informačnými 

zdrojmi aj zo vzdialeného počítača (31 licencovaných databáz) napr.: 

• EBSCO 

• GeoScienceWorld with full text 

• Nature 

• ProQuest  

• SAGE Journals online 

• ScienceDirect 

• SpringerLink 

• Wiley  

• citačné databázy: WOS, SCOPUS 

http://www.uk.sav.sk/uksav/


Ďalšie knižnice s geografickým fondom 

• Univerzitná knižnica v Bratislave: http://www.ulib.sk 

• Slovenská národná knižnica v Martine: www.snk.sk 

• Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity: http://www.pulib.sk/ 

• Univerzitná knižnica UKF v Nitre: http://www.uk.ukf.sk/ 

• Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici: http://www.library.umb.sk/ 

• Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach: 
www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/ 

• Univerzitná knižnica KU v Ružomberku: http://uk.ku.sk/ 

• Knihovna geografie Přirodovědecké fakulty UK Praha: 
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/ 

• Knihovny Masarykovej univerzity v Brně: 
http://www.muni.cz/services/library/ 

• Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci: 

 http://www.knihovna.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/knihovna/ 
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Významné knihovnícke portály (vyhľadávanie literatúry) 

• Slovenská knižnica: www.kis3g.sk 

• Centrálny register publikačnej činnosti (CREPČ):  

 http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm 

• Evidencia publikačnej činnosti v SAV: 

 http://www.library.sk/arl-
sav/sk/index/?src=sav_un_epca&ok=Ulo%C5%BEi%C5%A5&ictx=sav 

• Súborný katalóg periodík:  

 https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?skin=skp 

 

• Jednotní informační brána (ČR): http://www.jib.cz/V?RN=835573468 

• Geografická bibliografie ČR – Geobibline: http://www.geobibline.cz/ 
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Slovenské geografické časopisy 

 Geografický ústav SAV: 

 

• Geografický časopis: od roku 2000 plné texty na adrese: 

 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&journal_no=9 

• Geomorphologia Slovaca et Bohemica: od roku 2007 na adrese: 

 http://www.asg.sav.sk/gfsb/home/index.php 

• Geografia: obsahy časopisov na adrese: 

 http://www.geoinformatika.sk/casopis-geografia-zoznam-clankov 

• Kartografické listy (časopis Kartografickej spoločnosti, participácia 

Geografického ústavu SAV): od roku 1993 na adrese: 

 http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/?p=2&l=sk 
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Slovenské geografické časopisy 

 Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta: 

• Acta Geographica Universitatis Comenianae (AGUC) od r. 2010: 

 http://www.actageographica.sk/ 

• Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (AEUC), od r. 1993: 

 http://www.fns.uniba.sk/?actaenvi 

 

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied: 

• Geografické štúdie, od roku 2009: 

 http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-studie 

• Geografické informácie, od roku 2002: 

 http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie 

• GEO Information, od roku 2005: 

 http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/elektronicky-casopis 
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Slovenské geografické časopisy 

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied:  

• Geografická revue, od roku 2013: 

 http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-geografie-geologie-a-krajinnej-

ekologie/geograficka-revue/ 

 

 Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied: 

• Folia Geographica – od roku 1998: 

 http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia/folia 

  

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – Prírodovedecká fakulta: 

• Geographia Cassoviensis – od roku 2007: 

 http://geografia.science.upjs.sk/index.php/geographia-cassoviensis/publikovane-

clanky 
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České geografické časopisy 

 Univerzita Karlova v Prahe – Přírodovědecká fakulta: 

• Acta Universitatis Carolinae – Geographica (AUC Geographica) – od roku 2003: 

 http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/ 

 

 Ústav geoniky AV ČR: 

• Moravian Geographical Reports – od roku 1993: 

 http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgrArchive.html 

 

 Palackého univerzita v Olomouci – Přírodovědecká fakulta: 

• Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, 

Geographica – od roku 2009: 

 http://geography.upol.cz/geographica 
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Zahraničné geografické časopisy - príklady 

• Area 

• Canadian Geographer 

• Economic Geography 

• Environment & Planning, séria A, B, C, D 

• Geoforum 

• Geografiska Annaler A, B 

• Geogrpahical Analysis 

• Geographical Journal 

• Geomorphology 

• Professional Geographer 

• Progress in Human Geography 

• Progress in Physical Geography 

• Regional Studies 

• Transactions of the Institute of British Geographers 

• Urban Studies 

• Zeitschrift für Geomorphologie a iné 

 





Rešeršovanie a bibliografické súpisy 

• Bibliografia = súpis literatúry na nejakú tému, súpis literatúry autora a 

pod.  

 

• Rešerš = je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov z 

literatúry o určitom jave, predmete, téme (vyhľadávanie dokumentov, 

údajov na určitú špecializovanú tému). Je výsledkom bibliografickej 

činnosti. 

 

• Vyhľadávanie literatúry – v katalógoch knižníc, v knihovníckych 

portáloch, v elektronických databázach, na internete. 



Elektronické informačné zdroje – online služby na 

internete – elektronické databázy 

• Elektronický informačný zdroj (EIZ) je počítačový súbor ľubovoľného  

 kognitívneho charakteru (text, obraz, zvuk), ktorý je z hľadiska technológie 

prístupný na CD ROM, DVD ROM, online na internete. 

 

• Elektronické databázy - obsahujú obrovské množstvo informácií – plné texty 

článkov, kníh, bibliografie a citácie. Poskytujú pohodlné vyhľadávanie a čítanie 

na monitore počítača alebo na papieri po vytlačení zdroja.   

 

• Portfólio databáz projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory 

výskumu a vývoja na Slovensku) obsahuje plnotextové, bibliografické, citačné a 

scientometrické elektronické informačné zdroje). Do projektu (2008-2014) sú 

zapojené vybraté vysoké školy na Slovensku a niektoré knižnice: CVTI SR, SNK 

Martin, Univerzitná knižnica v Bratislave, ÚK SAV 

 

 

 



Databázy v rámci NISPEZ (geografia) 

  

 Plnotextové a bibliografické databázy: 

• ProQuest: http://search.proquest.com/index 

• ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/ 

• Springer Link: http://link.springer.com/ 

• Wiley online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/ 

• Knovel: http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

 Citačné a scientometrické databázy: 

• WOS, CCC, JCR, ESI v rámci platformy WOK: 

http://www.uniba.sk/?id=1871 

• SCOPUS: http://www.scopus.com/ 
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Rešeršovanie a vyhľadávanie v databázach z ÚK SAV 

 Potrebná registrácia v ÚK SAV, možnosť vzdialeného prístupu 

  

 Okrem databáz v rámci projektu NISPEZ – cez ÚK SAV vstup do 

ďalších databáz: 

• Britannica online: http://www.britannica.com/ 

• EBSCO: http://search.ebscohost.com/ 

• GeoScienceWorld: http://www.geoscienceworld.org/ 

• JSTOR: http://www.jstor.org/ 

• Nature: http://www.nature.com/ 

• Sage Journals online: http://online.sagepub.com/ 
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Rešeršovanie a vyhľadávanie v databázach z ÚK SAV 

 Rešeršovanie: 

• Možnosť prehľadávať konkrétne v jednotlivých databázach, 

• Možnosť prehľadávať z jednotného portálu vo všetkých databázach naraz: 

 Webová stránka ÚK SAV – horná lišta: Portál scientia.sk:  

 http://metalib.cvtisr.sk/ 

• základné jednoduché vyhľadávanie (výber zdroja: Primo Central alebo iné 
zdroje podľa tematiky, licencované plnotextové zdroje) – do vyhľadávacieho 
poľa zadáme jeden vyhľadávací termín (napr. autora, kľúčové slovo v 
angličtine..) – potvrdíme OK 

• pokročilé vyhľadávanie – postupujeme rovnako, ale môžeme si zvoliť výber 
poľa a naraz zadať dve vyhľadávacie kritériá (napr. určitý autor + predmet, dva 
predmety - kľúčové slová a pod.) Termíny s viacerými slovami dávame do 
úvodzoviek. 

• výsledok hľadania je tabuľkový výstup (prehľadávanie môže trvať do 1 minúty, 
obrovské množstvo informácií) 

 

http://metalib.cvtisr.sk/


Rešeršovanie a vyhľadávanie v databázach z ÚK SAV 

• Kliknutím na červenú ikonu (SFX) vo výstupe konkrétneho záznamu sa nám 

zobrazia ďalšie informácie - či a kde si môžeme stiahnuť plný text vybratého 

dokumentu. Ďalším preklikávaním na konkrétny lokačný zdroj sa môžeme  

dostať až k plnému textu a stiahnuť si ho do svojho počítača alebo si ho vytlačiť. 

V prípade, že nie je k dispozícii plný text, dostaneme sa po úroveň abstraktu. 

 

• V prípade, že nám vyšli rozsiahle výsledky a veľké množstvo záznamov, 

tabuľkový výstup si môžeme ešte zúžiť, spresniť, modifikovať 

prostredníctvom možností v pravej časti obrazovky – výber: témy, rok vydania, 

autori, zdroje. 



Vyhľadávanie elektronických časopisov v portáli scientia.sk  

• Webová stránka ÚK SAV – horná lišta Portál scientia.sk – horná lišta nájsť e-

časopis – výber organizácie: Ústredná knižnica SAV: 

• Dostaneme sa na vyhľadávaciu stránku, kde si do vyhľadávacieho poľa 

zadáme názov časopisu, potvrdíme Ok. V prípade, že časopis je v databázach, 

výsledok je kladný. Kliknutím na názov časopisu alebo červenú ikonu SFX, sa 

dopracujeme k zisteniu databázy, lokácie, kde je časopis prístupný. Ďalším 

preklikávaním sa k dopracujeme k plným textom článkov. Môže sa stať, že nie 

všetky ročníky časopisu sú prístupné po plný text. Na niektoré roky môže byť 

uvedené embargo. 

 

• Na stránke nájsť e-časopis môžeme aj listovať v zozname podľa abecedy 

(výber písmena) alebo si vyhľadať kategóriu časopisov, ktorá nás zaujíma a 

tiež sa dopracujeme ku tematickej skupine časopisov v abecednom poradí.  


