Štatút Knižnice Fyzikálneho ústavu SAV
Riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV vydáva na základe Stanov SAV v súlade so štatútom Ústrednej knižnice
SAV tento štatút:

§1
Základné ustanovenia
1. Knižnica Fyzikálneho ústavu (ďalej Knižnica FÚ) je súčasťou ústavu.
2. Knižnicu FÚ v jej činnosti metodicky usmerňuje Ústredná knižnica SAV.

§2
Poslanie Knižnice FÚ
1. Knižnica FÚ je súčasťou informačnej sústavy SAV a slovenskej informačnej sústavy a plní v nich
špecifické úlohy vyplývajúce z vedecko-výskumnej orientácie Fyzikálneho ústavu SAV.
2. Knižnica FÚ zabezpečuje svojimi informačnými fondmi, knižnicou, bibliografickou,
dokumentačnou a inou informačnou činnosťou informačné požiadavky vyplývajúce z
vedeckovýskumných úloh ústavu.
3. Knižnica FÚ spolupracuje s Ústrednou knižnicou SAV a s príslušnými príbuznými inštitúciami v SR
I v zahraničí. Svoju činnosť koordinuje s knižnicami ostatných pracovísk SAV.
4. Vo svojej činnosti Knižnica FÚ úzko spolupracuje s riešiteľskými kolektívmi ústavu.

§3
Hlavné úlohy Knižnice FÚ
Knižnica FÚ plní tieto hlavné úlohy:
1. Zhromažďuje a odborne spracúva adekvátne potrebám a možnostiam ústavu primárne a
sekundárne informačné pramene z oblasti vedeckého zamerania FÚ SAV, vybrané pramene z
príbuzných a pomocných disciplín, encyklopédie, slovníky a špeciálne informačné materiály,
výskumné správy a dizertácie.
2. V spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV sa podieľa na koordinácii nákupu zahraničnej literatúry z
výskumného zamerania ústavu.
3. Vhodnými formami informuje vedeckých a odborných pracovníkov ústavu o novej literatúre.
4. Sprístupňuje používateľom dokumenty zo svojich fondov i z fondov iných knižníc. Je zapojená do
medziknižničnej vnútroštátnej i medzinárodnej výpožičnej služby.
5. Napomáha pri reprografických prácach.
6. Pravidelne aktualizuje celoštátnu evidenciu zahraničnej literatúry a zoznam časopisov v
Súbornom katalógu periodík Univerzitnej knižnice

7. Plní povinnosti vyplývajúce pre Fyzikálny ústav zo smernice P SAV o evidencii výskumných správ
a dizertácií obhájených na ústave a vedie kartotéku publikačnej činnosti pracovníkov ústavu.

§4
Organizácia Knižnice FÚ
1. Knižnica FÚ zahŕňa:
a. odbornú knižnicu
b. reprografickú zložku
2. Organizáciu Knižnice FÚ, vzájomné vzťahy zložiek a ich činnosť upravuje organizačný poriadok
Knižnice FÚ, ako súčasť organizačného poriadku ústavu.

§5
Riadenie Knižnice FÚ
1. Knižnica FÚ SAV je organizačnou súčasťou ústavu a jej rozpočet je zahrnutý v rozpočte ústavu.
2. Po stránke materiálnej a technickej zabezpečuje Knižnicu FÚ hospodársky a technický úsek
Fyzikálneho ústavu.
3. Vzťahy používateľov k ZIS upravuje knižničný a výpožičný poriadok knižnice FÚ, vydaný
riaditeľom FÚ SAV.

§6
Záverečné ustanovenie

1. Dňom platnosti a účinnosti Štatútu knižnice Fyzikálneho ústavu SAV sa ruší Štatút knižnice
Fyzikálneho ústavu SAV zo dňa 30. 6. 2012.
2. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť 21. 4. 2015 podpisom štatutárneho orgánu.

RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
riaditeľ FÚ SAV
V Bratislave, 20. 4. 2015

