
ŠTUDOVŇA STARÝCH A VZÁCNYCH TLAČÍ

Bádateľský poriadok

Študovňa starých a vzácnych tlačí

Otváracie hodiny:  

Pondelok - Piatok    9:00 - 15:00
Čas zadania poslednej požiadavky:  14:00

Požiadavka prostredníctvom 
on-line formuláru dostupná na 
www.snk.sk

Kontakty

E-mail: historicka.studovna@snk.sk 
T+ 421 43 2451 335



BÁDATEĽSKÝ PORIADOK 
1. Študovňa starých a vzácnych 

tlačí je určená výlučne k vedeckej 
práci s historickými a vzácnymi 
dokumentmi a k práci s príručnou 
knižnicou. 

2. Pravidlá vstupu do študovne

Bádateľ je povinný:

• odovzdať pri vstupe do študovne svoj 
platný čitateľský preukaz. Bádatelia, 
ktorí nevlastnia čitateľský preukaz sú 
povinní preukázať sa zamestnancovi 
študovne aj s platným občianskym 
preukazom alebo pasom,

• riadne vyplniť objednávací lístok 
(žiadanka),

• vyplniť bádateľský list,

• zapísať sa do knihy návštev,

• rešpektovať pokyny zamestnanca 
študovne.

Bádateľ môže do študovne vstúpiť iba 
s vecami, ktoré slúžia výhradne k štúdiu 
(PC, tablet, písacie potreby - ceruzka, 
poznámkový blok), bez tašky a vrchného 
ošatenia (bundy, kabáty).

Výnimočne sa bádateľovi so súhlasom 
zamestnanca umožní vstup do 
študovne s knihami alebo časopismi, 
ak ich potrebuje pri štúdiu historických 
dokumentov.

Bádateľ je povinný pred vstupom do 
študovne vypnúť si mobilný telefón.

Bádateľ nesmie zobrať do priestorov 
študovne jedlo a nápoje (ani v uzavretých 
nádobách).

3. Pravidlá prístupu k informáciám 
o dokumentoch

Bádateľ môže základné údaje 
o dokumentoch získať zo súborného 
katalógu vo Virtue, z elektronických 
katalógov HKD a HKF, z lístkových 
katalógov alebo prostredníctvom rešerše, 
ktorá mu bude na požiadanie vypracovaná.

Bádateľ môže požiadať zamestnanca 
študovne o konzultáciu pri vyhľadávaní 
a spresnení údajov o historických 
dokumentoch alebo o konzultáciu 
k literatúre k téme štúdia.

Súčasťou povinností pracovníka 
povereného dozorom v študovni však 
nie je poskytovať pomoc pri čítaní textov 
a preklad z cudzích jazykov.

Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi 
študovne všetky pomôcky (katalógy, 
bibliografie) v pôvodnom fyzickom stave.

4. Pravidlá prístupu k dokumentom

 O výpožičke materiálu rozhoduje fyzický 
stav dokumentov. Z výpožičiek sú 
vylúčené dokumenty v zlom fyzickom 
stave. Všetky dokumenty, vrátane 
príručnej knižnice, sa požičiavajú výlučne 
prezenčne v priestoroch študovne.

Historické tlače sa predkladajú na štúdium 
na základe žiadanky o poskytnutie 
dokumentov. Žiadanka je dokladom 
o poskytnutých a vrátených dokumentoch.

Bádateľ môže svoju žiadosť o poskytnutie 
dokumentov na štúdium zaslať vopred 
poštou, elektronickou poštou alebo                
on-line formulárom. Bádateľom vyžiadané 
dokumenty v deň jeho návštevy budú 
poskytnuté na štúdium v ten istý 
deň, iba ak to umožňujú prevádzkové 
podmienky. Tlače, ktoré nie sú uložené 
v budove SNK, je potrebné vopred 
objednať. 

Vypožičané dokumenty je nutné pri 
každom opustení študovne odovzdať 
pracovníkovi, ktorý má službu v študovni.

Bádateľ zodpovedá za ochranu 
poskytnutých dokumentov. Je zakázané 
akýmkoľvek spôsobom zasahovať 
do vypožičaných dokumentov, napr. 
podčiarkovať, vpisovať poznámky. 
Bádateľ je povinný vrátiť vypožičané dielo 
v takom stave, v akom si ho vypožičal. 
V opačnom prípade nesie zodpovednosť 
za všetky spôsobené škody na dokumente 
a je povinný uhradiť Slovenskej národnej 
knižnici náklady na opravu diela, resp. 
nahradiť škodu pri strate diela.

Dokumenty predkladá zamestnanec 
študovne bádateľovi postupne 
a v primeranom množstve maximálne 
20 zväzkov denne. Posledný výber 
dokumentov z depozitu sa realizuje 
60 minút pred zatvorením študovne.

5. Reprografické služby 

Kópie dokumentov z príručnej knižnice 
v súlade so zákonom NR SR č. 618/2003 
Z.z. o autorskom práve vyhotovuje 
pre bádateľa pracovník na oddelení 
kopírovacích a skenovacích služieb. 

Zo zapožičaných dokumentov (historických 
dokumentov, máp, grafických listov, 
bibliofílií) nemožno vyhotoviť kópie. 

Bádateľ môže v študovni používať vlastné 
reprografické zariadenia (fotografický 
prístroj, filmovacia kamera) iba na 
základe súhlasu udeleného vedúcim 
zamestnancom odboru. Bádateľ môže 
použiť len také zariadenie, ktorého 
použitie nespôsobí poškodenie 
dokumentu. Historické dokumenty 
(inkunábuly a tlače 16. storočia) nesmie 
osvetliť bleskom a inými prídavnými 
svetlami. 

V prípade zverejnenia kópií vyhotovených 
z historických dokumentov musí 
bádateľ uviesť miesto uloženia 
originálu dokumentu. Zverejnenie kópií 
z dokumentov príručnej knižnice nesmie 
byť v rozpore s autorským zákonom. 
Všetky právne dôsledky prípadného 
publikovania takýchto kópií na seba 
preberá bádateľ.

 V prípade porušenia práv a povinností zo 
strany bádateľa musí vypožičané materiály 
vrátiť, prípadne sa mu môže odmietnuť 
poskytovanie ďalších služieb.

Prípadné výnimky týkajúce sa 
bádateľského poriadku môže povoliť iba 
riaditeľ odboru alebo vedúci oddelenia.


