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Najvýznamnejšie vedecké a odborné práce (maximum 50, s uvedením trojpísmenového kódu 

publikačnej činnosti – AAA, AAB...) 

 

ADF001 Organizácia poznania I. / Jarmila Majerová. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-

777X. - Roč. 2, č. 4 (2015), online, [2] s. 

[Majerová Jarmila (100%)] 

 
ADF002 Vzdelávanie pre dokumentáciu kultúrneho dedičstva / Jarmila Majerová. 

In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - ISSN 1339-2204. - Č. 1 (2015), s. 75-82. 

[Majerová Jarmila (100%)] 

 
ADF003 Najnovšie výskumy v akademickom priestore v oblasti knižnično-informačnej vedy a praxe / 

Eva Augustínová, Jarmila Majerová. 

In: ITlib : informačné technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 45-49. 

[Augustínová Eva (50%) - Majerová Jarmila (50%)] 

 
FAI001 V službách vedy : personálna bibliografia / zostavili: Eva Augustínová, Jarmila Majerová, 

Veronika Murgašová, Marcela Palkechová. - 1. vyd. - Žilina : [Žilinská univerzita], 2016. - 79 s. - 

ISBN 978-80-89832-14-9. 

[Augustínová Eva (rec.) - Majerová Jarmila (rec.) - Murgašová Veronika (rec.) - Kozejová-Palkechová 

Marcela (rec.)] 

 

GII001 Bakalárske práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 na Katedre mediamatiky a 

kultúrneho dedičstva / Jarmila Majerová. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-

777X. - Roč. 3, č. 1 (2016), online, [10] s. 

[Majerová Jarmila (100%)] 

 
GII002 Diplomové práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 na Katedre mediamatiky a 

kultúrneho dedičstva / Jarmila Majerová. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-

777X. - Roč. 3, č. 1 (2016), online, [12] s. 

[Majerová Jarmila (100%)] 

 

b) Učebné texty 

BCI001 Organizácia poznania I. / Jarmila Majerová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 

Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2015. - 68 s. - ISBN 978-80-

89832-04-0 

[Majerová Jarmila (100%)] 

 

d) Projekty, granty (s uvedením zodpovednosti v projekte, grante – riešiteľ, zodpovedný riešiteľ, 

vedúci projektu 

 



1992–2004:  medzinárodný projekt „CASLIN – Česká a slovenská knižno-informačná sieť,“ školiaca 

činnosť na prácu vo formáte UNIMARC, príprava a spracovanie metodík, administrácia modulu 

Katalogizácia - riešiteľ 

1999 – Medzinárodný projekt „Multilinguálny slovník z knihovníctva“ – gescia Národná 

a univerzitná knižnica v Ľubľani, výsledkom projektu je publikovanie multilinguálneho slovníka - 

riešiteľ 

2003–2009: Konferencia (projekt) expertov na katalogizačné pravidlá IME ICC – definovanie 

a pripomienkovanie materiálov, ktorých výstupom sú Medzinárodné katalogizačné princípy - riešiteľ 

2005: Projekt „KIS3G –  knižnično-informačný systém 3. generácie,“ školiaca činnosť 

katalogizátorov na prácu vo formáte MARC 21, príprava a spracovanie metodík, administrácia 

modulu Katalogizácia - riešiteľ 

2009: Projekt „Výskum a pasportizácia zahraničných slovacík v zahraničných katalógoch.“  

Realizácia v Srbsku (Báčsky Petrovec) – hlavný  riešiteľ 

2009-2011:  Projekt „Deduplikácia bibliografických záznamov v databáze Slovenská knižnica“ 

(interný projekt SNK)  - hlavný riešiteľ 

2010 – Projekt „Europeana Travel“ – katalogizácia starých tlačí určených na digitalizáciu - riešiteľ 

2011–2012:  Projekt „Digitálna knižnica a digitálny archív“ – čiastkový projekt Identifikácia 

exemplárov čiarovými kódmi, zaznamenávanie údajov do knižnično-informačného systému – hlavný 

riešiteľ čiastkového projektu 

2010–2014: Projekt „Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany 

a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva“ – riešiteľ 

2013-2015: Projekt Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby 

vedomostnej spoločnosti - riešiteľ 

2014-2016: Projekt Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva 

Slovenska a Slovákov - riešiteľ 

2016-2020: Projekt Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými 

vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity - riešiteľ 

 


