
Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000         
International pre konzorcium slovenských univerzít 
 
Význam projektu 
 
UK UPJŠ v Košiciach na základe sledovania záujmu pedagogických a vedeckých 
pracovníkov univerzity o prístup k plným textom dôležitých informačných zdrojov i na 
základe cenovo výhodnej ponuky spoločnosti Proquest Information & Learning predložila 
v roku 2004 vedeniu univerzity návrh na predplatenie prístupu do multiodborového 
informačného zdroja Proquest 5000 International aj v súlade s rôznorodosťou 
vyučovaných študijných odborov na UPJŠ. Podobne uvažovali aj ďalšie akademické 
knižnice  napr. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá začiatkom 
roku 2005 zakúpila prístup do ProQuest 5000 International.  
Deklarovaný záujem v prieskume slovenských knižníc i postupné zakupovanie prístupov 
jednotlivými inštitúciami v SR bol impulzom pre UK, ktorá  oslovila akademické knižnice  
s úmyslom  konzorcionálneho získania on-line prístupu k  žiadanému informačnému 
zdroju ProQuest 5000 International.  
 

Účel projektu 
 
Cieľom projektu je poskytnúť prístup študentom, pedagogickým a výskumným 
pracovníkom 13 zúčastnených slovenských univerzít k plnotextovým informáciám 
kolekcie 16 databáz ProQuest 5000 International 24 hodín denne v elektronickej forme 
s dennou aktualizáciou údajov. 
Konkrétnym výstupom projektu  bude uzatvorenie licenčnej zmluvy a realizácia prístupu 
k viacodborovému plnotextovému informačnému zdroju s priebežnou podporou nielen 
informačných pracovníkov, ale i koncových používateľov. 
 
  
Presná špecifikácia účelu použitia finančných prostriedkov 
 
Realizácia projektu predpokladá: 

• Rokovanie riešiteľského tímu a príp. ďalších odborníkov za účelom obstarania 
predmetu zmluvy  a odsúhlasenia licenčnej zmluvy; 

• Príprava a podpísanie licenčnej zmluvy štatutárnymi zástupcami zúčastnených 
akademických organizácií; 

• Testovanie prístupu z jednotlivých zmluvných organizácií na základe IP adries 
oprávnených počítačov pre celú organizáciu bez obmedzenia počtu súčasne 
pracujúcich používateľov 24 hodín denne; 

• Vyhotovenie propagačných materiálov, distribúcia letákov, spustenie rutinnej 
prevádzky, nadštandartné nastavenie prístupu pre zástupcu každej organizácie 
(napr. pre prispôsobenie rozhrania, zobrazovanie štatistík, prelinkovanie na 
lokálny katalóg a elektronické informačné zdroje organizácie), zaškolenie 
informačných pracovníkov resp. koncových používateľov; 

• Pravidelné sledovanie využívania a generovania štatistík. 
 
 
Termín realizácie projektu:     2005 – 2006 
Celkové  finančné náklady :            4.490.000,- Sk 
  
V roku 2005 UK UPJŠ získala grant od Ministerstva školstva SR vo 4.490.000,- 
výške - Sk na realizáciu tohto projektu. 
  
Zodpovedný riešiteľ projektu
Ing. Iveta Krjaková,  UK UPJŠ 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ďakuje Ministerstvu školstva SR za poskytnuté grantové 
prostriedky na tento projekt. 



 

 

 

 

 
 
 
 
Od pridelenia finančných prostriedkov Ministerstvom školstva SR predpokladáme 
podpísanie licenčnej zmluvy do 2 mesiacov , ďalší mesiac na testovaciu prevádzku 
a spustenie rutinnej prevádzky od nového akademického roku 2005/2006. 
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