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Žijeme digitálne, smelo hovoríme o prahu 4. priemyselnej revolúcie a jej 
nových výzvach. Musíme nielen aktívne podporovať nové informačné 
a digitálne gramotnosti, ale tiež zefektívniť prístup k súčasným i novým 
knižnično-informačným službám. V tomto smere majú nezanedbateľný  
dosah na širokú verejnosť aj verejné knižnice.

Centrum vedecko-technických infor-
mácií SR (CVTI SR) ich z pozície  
vedeckej knižnice v tejto súvislosti  
oslovilo, a dnes s nimi, ako so svojimi 
partnerskými verejnými knižnicami, 
aktívne rozbieha spoluprácu naprieč 
celým Slovenskom.

Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pra
cuje s digitálnymi technológiami, či 
národný projekt IT Akadémia – vzde
lávanie pre 21. storočie sú v tejto 
spolupráci pre CVTI SR kľúčové. Cez 
verejné knižnice sa budú podporovať 
kompetencie v oblasti informačno- 
komunikačných technológií (IKT)  
u všetkých vekových skupín obyva
teľ stva.

Naše skúsenosti a prostriedky plánu-
jeme využiť aj na podporu samotných 

verejných knižníc. V rámci spolupráce 
komplexne školíme knihovníkov vo vy
užívaní elektronických informačných 
zdrojov CVTI SR. Zabezpečíme tiež  
ich ďalšie celoživotné vzdelávanie. 
Partnerským knižniciam ponúkame 
bezplatne digitalizáciu dokumentov. 

K dispozícii je im putovný knižný ske
ner na zapožičanie alebo priestory  
digitalizačného pracoviska CVTI SR. 
Partnerské knižnice sa môžu zapojiť 
i do budúcich projektov, zriadenia no
vých študovní alebo kreatívnej dielne 
FabLab.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

CVTI SR spustilo 1. septembra 2021 
bezplatné registrácie používateľov 
do knižnice. Stali sme sa tak otvo-
reným miestom, z ktorého môže 
každý občan voľne pristupovať 
nielen k najnovším vedeckým po-
znat kom, ale aj k najvýznamnej-
ším dielam slovenskej a svetovej 
vedeckej literatúry. 

Práve v tejto dobe považujeme za 
dôležité, aby sa najnovšie vedecké  
a technické poznatky dostali bez ob-
medzení k odbornej i laickej verejnos-
ti. Rov nako existujúci čitatelia si môžu 
bezplatne predĺžiť svoj knižničný pas.

V rámci projektu EODOPEN sme digi
talizovali diela Slovenskej akadémie 
vied (Ústav merania, Geografický 
ústav, Hydrologický ústav, Ústav et
no  lógie a sociálnej antropológie,  
Historický ústav), Slovenskej spoloč
nosti pre zahraničnú politiku, ako aj 
diela individuálnych autorov. Celkovo  
sme voľne sprístupnili už stovky  
dokumentov a sme otvorení ďalším 
spoluprácam.

PROJEKT EODOPEN

REGISTRÁCIA ZDARMA DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE, INOVATÍVNE SLUŽBY 
AJ PODPORA KNIHOVNÍCTVA
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https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov/registracia-na-vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=5369
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/2021/FINAL_20_9_2021_Digitalne_technologie_inovativne_sluzby_aj_podpora_knihovnictva._Ve...__kopia__002__ultra_final.pdf
https://www.cvtisr.sk/eodopen
https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/eodopen
https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/eodopen
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Platforma pre vedúcich pracovníkov 
zdravotnej starostlivosti a lekárov, 
aby sa podelili o inovatívne nápady  
a praktické aplikácie za účelom zvýše-
nia hodnoty poskytovania zdravotnej 
starostlivosti.

SYMPÓZIUM

NOVINKY

WEBINÁRE

Online knižnica s tisíckami odborných, 
populárnonáučných titulov kníh ako 
aj kníh z beletrie v českom jazyku, naj   
mä z oblasti medicíny, architektúry, 
techniky, ekonomiky a ďalších oblastí, 
ktoré prostredníctvom evýpožičky je 
možné stiahnuť aj do čítacích zaria
dení.

29.9.2021 o 15.00 hod. 
IEEE Authorship and Open Access 
Symposium for Europe and the Mid-
dle East: Best Practices to Get Pub-
lished to Increase the Exposure and 
Impact of Your Research
Registrácia 

Novinky a informácie 
Novinky a informácie z oblasti 
elektronických informačných zdro-
jov nájdete na:

https://eiz.cvtisr.sk/

http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-
AtoZ/atoz.html

https://katalog.cvtisr.sk/

Popredný časopis z oblasti medicíny 
obsahujúci recenzovaný obsah vyso
kej kvality zameraný na výsledky  
výskumu a interaktívny klinický obsah 
určený lekárom, pedagógom, výs-
kumným pracovníkom a globálnej 
komunite venujúcej sa medicíne.

28.9.2021 o 14.30 hod.
Advanced Searching in IEEE Xplore 
Slovakia
Registrácia 

30.9.2021 o 15.00 hod.
HiTech Landscape from IEEE Xplore 
Slovakia
Registrácia 

5. 10. 2021 o 10.00 hod.
Scopus Content Selection:
Procedures and policies
Registrácia

6.10.2021 o 10.00 hod.
How to Publish with IEEE – Slovakia
Registrácia 

7.10.2021 o 15.00 hod.
Publish Open Access with IEEE   
Webinar for Slovak IEEE Xplore users
Registrácia

12.10.2021 o 10.00 hod. 
Saving time and effort with Science-
Direct
Registrácia 

25. 10. 2021 o 11.00 hod.
Enriching engineering research with
Knovel and Engineering Village
Registrácia

Poznatky týkajúce sa starostlivosti  
o pacienta.

https://event.on24.com/wcc/r/3393419/201C9B3BFB967D9B9AE4BF9AFE8CE286?partnerref=LG_WB_9.2021_RFW_OA_Authorship_Webinar_for_Europe_ME_Sales
https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wvr09yr0yilozr/
https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wligty1xhm73e/
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/501739?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=501739
https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/w1kzc1ly0i8uwy9/
https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/w1lg8swb19yhwm5/
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/505885?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=505885
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/502474?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=502474
https://eiz.cvtisr.sk/
http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html
https://katalog.cvtisr.sk/opac
https://www.cvtisr.sk/



