
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1986 maďarský jazyk a 

literatúra - knihovníctvo

1986 maďarský jazyk a 

literatúra - knihovníctvo

2009 dejiny vedy a techniky

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

1986 - 2012

2012 - trvá

IV.c Rok / Year

2008

2009

I.1 Priezvisko / Surname AUGUSTÍNOVÁ

I.2 Meno / Name Eva

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

ECDL

Praktická škola manažmentu - Marketingový 

manažment

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Slovenská informatická spoločnosť, Bratislava

Informačno-vzdelávacie a komerčné služby, Bratislava

I.7 Pracovné zaradenie / Position výskumný pracovník

I.8 E-mailová adresa / E-mail address eva.augustinova@fhv.uniza.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19370

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, 

Budapest

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

mediálne a komunikačné štúdiá

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 https://orcid.org/0000-0003-1172-965X

III.b Inštitúcia / Institution

Slovenská národná knižnica, Martin

Žilinská univerzita v Žiline, FHV, KMKD

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees Mgr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1963

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská 

univerzita v Žiline

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, 

Budapest

výskumný pracovník

výskumný pracovník

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

15.1.2021

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Knižná kultúra 1

Knižná kultúra 2

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

2

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

11

2

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

11

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom 

akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in 

the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

mediamatika a kultúrne dedičstvo

mediamatika a kultúrne dedičstvo

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

34

40

2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

AFD021 Reise-Buch Kultur / Klára Komorová ... [et al.].In: Itineraria Posoniensia = tineraria Posoniensia. Akten der Tagung Reisebeschreibungen in der Neuzeit, 

Bratislava, 3. - 5. November 2003 : zborník z medzinárodnej konferencie Cestopisy v novoveku, ktorá sa konala v dňoch 3. - 5. novembra 2003 v Bratislava. - 

Bratislava : Academic Electronic Press, 2005. - ISBN 80-88880-62-9. - ISSN 80-88880-62-9. - S. 353-366.

FAI004 Slovník autorov a ostatných pôvodcov Cithary sanctorum : (s výberovou bibliografiou k dejinám Cithary sanctorum) / Eva Augustínová. - 1. vyd. - Žilina : 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2019. - 120 s. [print]. - ISBN 978-80-89832-16-3.

FAI018 Cithara sanctorum - bibliografia / Eva Augustínová. - 1. vyd. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2011. - ISBN 978-80-89301-86-7.

AEC001 Verlagsdruckereikataloge als Phänomen der Erforschung der Geschichte der Buchkultur (am Beispiel der Kataloge der Akademischen Druckerei in Tyrnau) 

/ Eva Augustínová.In: Die Tyrnauer Univesität im Licht der Geschichte. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-479-7. - S. 347-360.

AAB001 Vydávanie technickej a prírodovednej literatúry na Slovensku do roku 1918. Zväzok 1. : Technická literatúra / Eva Augustínová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská 

univerzita, 2014. - 204 s., [AH 17,61; VH 18,11]. - ISBN 978-80-554-0928-3.

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

2006 [3] MONOK, I. Egy könyvtörténeti adatbázis az irodalomtörténet kutatóinak. Clavis typographorum regionis Carpaticae 1473-1948. In: Irodalomtörténet. ISSN 

1324-4970, 2006, vol. 37 (87), iss. 4, s. 643.//FAI011 Bibliografia jarmočných a púťových tlačí 18. a 19. storočia z územia Slovenska / Agáta Klimeková - Janka 

Ondroušková - Eva Augustínová - Miroslava Domová. - 1. vyd. - Martin :

Matica slovenská, 1996. - 434 s. (Slovenská národná retrospektívna bibliografia Séria E: Špeciálne tlačoviny). - ISBN 80-7090-351-1.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov - zodpovedný riešiteľ (1.1.2014 - 31.12.2016) - VEGA

Kultúrne a teologické dedičstvo v evanjelických duchovných piesňach 17.-20. storočia - zodpovedný riešiteľ (1.1.2017 - 31.12.2019) - VEGA

Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (1.7.2016 - 31.12.2020) - APVV

2014 [4] ECSEDY, J.V. Trends in book illustration and decoration. The practice of Johann Michael Landerer. In: Kniha 2014 : zborník o problémoch a dejinách 

knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. ISBN 978-80-8149-037-8, s. 239-250.//AED017 Obsahová analýza dokumentov vydaných na území 

Slovenska v 18. storočí / Eva Augustínová.In: Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. Zv. I. / zostavili: Agáta Klimeková - Eva Augustínová - Janka 

Ondroušková. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2008. - ISBN 978-80- 89301-17-1. - S. 78-91.

2001 [6] ČIČAJ, V. Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band 4. Slowakische Republik [recenzia]. In: Kniha 1999-2000 : zborník o problémoch 

a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2001. ISBN 80-89023-05-3, s. 280-283.//BDA001 Banská Bystrica [Neusohl] : Seminárna knižnica 

[Seminarbibliothek] / Eva Augustínová. In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 4 : Slovakische Republik ; bearb. von Elena Midriaková u. 

Blazej Belák. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - ISBN 3-487- 10375-5. - S. 142-145.

AED009 Typológia knižníc na Slovensku do roku 1918 : (úvod do problematiky na základe zachovaných knižničných katalógov) / Eva Augustínová.

In: Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1331-0. - S. 9-46.

AED013 Peregrinácia v kontexte ranonovovekej korešpondencie / Eva Augustínová.

In: Kniha 2019 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry / Daniela Škulová, Nora Malinovská, Marta 

Špániová. - 1. vyd. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2019. - [print]

AFC001 Najvydávanejšia slovacikálna kniha a jej premeny ohľadom na vydavateľské prostredie / Eva Augustínová.

In: Knihy v proměnách času : k výzkumu zámeckých, měšťanských a cirkevných knihoven. - České Budějovice : JU, 2015

- (Opera romanica, 16). - ISBN 978-80-7394-542-8. - S. 297-305.

AFC004 Dolnozemské vydania Cithary sanctorum / Eva Augustínová.

In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia : aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie : zborník prác z rovnomenného 

medzinárodného seminára, ktorý sa konal v Nadlaku 16.-17. marca 2012. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012. - ISBN 978- 973-107-083-4. - S. 66-73.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

2018 [3] ŽILÁKOVÁ, M. Duchovné dedičstvo čabianskych evanjelikov : Zložky a charakteristické črty evanjelického vyznania Čabänov. In: Kapitoly z minulosti a 

súčasnosti Slovákov v Békešskej Csabe. Békešská Čaba : Výskumný ústav, 2018, s. 37-49 // FAI018 Cithara sanctorum - bibliografia / Eva Augustínová. - 1. vyd. - 

Martin : Slovenská národná knižnica, 2011. - ISBN 978-80-89301-86-7.

2016 [3] H.HUBERT, G., VADAI, I., ECSEDI, Z. Régi magyar költők tára: XVII. Század 17. Evangelikus és református gyülekezeti énekek (1601-1700). Budapest : Balassi 

Kiadó, 2016. ISBN 978-963-506-969-9, s. 1172 // FAI018 Cithara sanctorum - bibliografia / Eva Augustínová. - 1. vyd. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2011. - 

ISBN 978-80-89301-86-7.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

AAB002 História cestného staviteľstva na území Českej a Slovenskej republiky / Zdeněk Loveček ... [et al.]. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 

2020. - 348 s. [30,96AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1718-9.

2

149

168

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
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4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2016 - trvá

2019 - trvá

2014 - trvá

2018 - trvá

2010 - trváHistorická spoločnosť SAV

Vedecká rada FHV

šéfredaktorka časopisu mkd_revue

prodekanka pre vzdelávanie a marketing

vedúca Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Slovenská akadémia vied, Bratislava

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020) - zodpovedný riešiteľ 

(1.7.2020 - 30.6.2024) - APVV

Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptácie moderného učiteľa v kontexte vedomostnej spoločnosti  - manažér projektu (1.11.2020 - 30.10.2023) - EŠIF

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

T_Z_VUPCHAj_1/ 2020 4/5



VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

Tvorivá činnosť je zameraná na výskum dejín knižnej kultúry, najmä na výskum dejín kníhtlačiarskej, kníhkupeckej, 

vydavateľskej činnosti, dejinám knižníc a zostavovaniu bibliografických diel. V knižnično-informačnej oblasti sa venovala 

tvorbe koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych a informačných činností, zabezpečovaniu metodickej, 

poradenskej a konzultačnej činnosti pre oblasť slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, koordinovaniu 

vytvárania metodických materiálov pre spracovanie starých tlačí, organizovaniu domácich a medzinárodných vedeckých 

a odborných konferencií, zostavovaniu konferenčných zborníkov a bibliografických diel. Koordinuje a vykonáva výskum 

dejín knižnej kultúry, pasportizácie a sprístupňovania slovenského písomného dedičstva. V rámci projektových aktivít sa 

venuje výskumu dejín knižnej kultúry, a to najmä v oblasti vedeckého skríningu historických knižničných fondov 

riešiaceho otázky ich pôvodného a súčasného výskytu, foriem a spôsobov uloženia, historického vývoja, typológie a 

fyzického stavu, výskumu dejín kníhtlačiarskej, vydavateľsko-nakladateľskej a kníhkupeckej činnosti, výskumu patriotík 

a biografickému výskumu osobností Slovenska, stykom slovenských vzdelancov so zahraničnými vzdelancami a 

výskumu ich korešpondencie. Za dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí získala  Cenu Slovenskej historickej 

spoločnosti a Cenu Literárneho fondu za vedecké dielo.

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
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