
Ponuka „Browse Publishers“ sprístupňuje
abecedný zoznam vydavateľov, ktorých časopisy 

Bibliometrické citačné databázy 
JOURNAL CITATION REPORTS (Clarivate)

PORTFÓLIO ONLINE DATABÁZY
PRESSREADER SA OPÄŤ ROZŠÍRILO.

Okrem Pravdy, Denníka N je od júla k dispozícii 
aj denník, s dôrazom na ekonomiku a financie,
ktorý vychádza už od roku 1993 a to
Hospodárske noviny.
Z českých novín a časopisov tu môžete nájsť
Deník N, Lidové noviny, MF dnes, Dnes Prague
Edition a Magazín KULT, zameraný na film hudbu,
knihy... čítať viac.

A U G U S T  2 0 2 2
M E S A Č N Ý  N E W S L E T T E R

ODTERAZ AJ EKONOMICKÉ SPRÁVY K DISPOZÍCII KAŽDÝ DEŇ!

Viac informácií a návod na používanie aplikácie.

Aktuality otvorenej vedy

sú zahrnuté v Journal Citation Reports. Popri dostupných informáciách v ponukách „Browse
Journals“ (abecedný prehľad indexovaných časopisov) a “Browse Categories” (prehľad 254
kategórií 21 vedných disciplín), môžu používatelia s predplatným získať viac informácií ku
komplexnej analýze aktuálnej situácie vo svetovom výskume a súvisiacej publikačnej
problematike. Na stránke „Browse Journals“ je zároveň možné porovnávať navzájom štyri
časopisy pomocou označovacích políčok vedľa názvov časopisov:

https://www.cvtisr.sk/
https://nvk.cvtisr.sk/sluzba-pressreader%e2%94%82odteraz-aj-ekonomicke-spravy-k-dispozicii-kazdy-den/
https://nvk.cvtisr.sk/sluzba-pressreader%e2%94%82odteraz-aj-ekonomicke-spravy-k-dispozicii-kazdy-den/
https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/pressreader/


SCOPUS (Elsevier)
V súlade s ideou sprístupňovať pre-printy, ktoré podporujú včasné
vyhodnocovanie výskumu je postupne v databáze sprístupňovaný tento
  

Viac informácií

typ dokumentov z nasledujúcich repozitárov: arXiv, bioRxiv, ChemRxiv a MedRxiv a odkazy
na pre-printy zo zdroja SSRN, ktoré boli pridané do profilov autorov indexovaných v Scopuse. 

Dohoda o reforme hodnotenia výsledkov
výskumu

Začiatkom roku 2022 sa začal proces
spoluvytvárania navrhovanej reformy
hodnotenia výskumu. Výsledkom je nedávno
online sprístupnený dokument definujúci
ťažiskové požiadavky a princípy, ktoré by mali
byť aplikované pri procese transformovania 

Podrobnejšie informácie
Znenie dohody je voľne dostupné.

doterajších hodnotiacich kritérií vedy a výskumu. 
Dohoda bola vypracovaná pod gesciou Science Europe, Európskej asociácie univerzít, 
za pričinenia Dr. Karen Stroobants a s podporou Európskej komisie. Text zohľadňuje
príspevky a návrhy viac ako 350 výskumných organizácií z viac ako 40 krajín. 

Každý týždeň vyberáme v rámci projektu EODOPEN, z digitálnej knižnice CVTI SR, 
 a z online služby Bookport zaujímavé knihy, ktoré si môžete bezplatne prečítať.

EODOPEN čítanie                                                                                                    BOOKPORT čítanie

TO NAJLEPŠIE Z JÚLOVÉHO VÝBERU

Celomesačný výber kníh nájdete na našom facebookovom profile CVTI SR.
Pre bezplatný prístup do Bookportu je potrebné sa zaregistrovať ako čitateľ vedeckej knižnice. 
Následne si vytvoríte konto v Bookporte, kde môžete bezplatne využívať služby online i offline. 

Registrácia používateľa 
Návod na prihlásenie do Bookportu

https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.scienceeurope.org/news/rra-agreement-final/
https://www.scienceeurope.org/our-resources/agreement-reforming-research-assessment/
https://www.cvtisr.sk/eodopen.html?page_id=32848
https://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/kniznicno-informacne-sluzby/registracia-pouzivatelov-a-vydavanie-kniznicnych-pasov.html?page_id=551&preview_type=from_menu
https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/bookport/
https://www.facebook.com/CVTISR
https://www.facebook.com/CVTISR
https://nvk.cvtisr.sk/registracia-pouzivatela/
https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/bookport/


Prajeme príjemný deň
 

Adresa:     Centrum vedecko-technických informácií SR
                   840 05 Lamačská cesta 8/A, Bratislava, Slovensko
Email:        kniznica@cvtisr.sk
Helpdesk: 02/222 001 34

Ako prebiehal denný letný tábor
v kreatívnej dielni FabLab?

Počas 2 táborových
turnusov, ktoré sa konali
v júli, mali deti možnosť
spoznať digitálne
technológie, zoznámiť 
sa s programovaním
Mbotov, spájkovaním,
vyrábaním vlastných 
menoviek, vypaľovaním do dreva a inými.
Pre niektoré deti to bola prvá skúsenosť 
s digitálnymi technológiami. A niektoré tábor
navštívili tretí či dokonca štvrtýkrát. 
Viac o samotných reakciách detí a priebehom
celého programu sa dočítate v tlačovej správe.

Aktivity Fablabu
Aktivity FabLabu
pokračujú aj v auguste.
V Záhorskej knižnici
v Senici prežijú deti 
4. augusta originálny
deň s vedou. Budú sa

V rámci letných aktivít tento rok FabLab
nadviazal spoluprácu aj s Klubom detskej
nádeje (KDN). 
Každoročne sa konajú pre onkologicky choré
deti a deti s chorobami srdca letné tábory.
Tento rok tábor spestria aj naši lektori 
z FabLabu, ktorí týmto deťom ukážu, 
že kreativita a zručnosť sa v nich nájde vždy.
 
FabLab deň na takzvanom „onko tábore“
bude  5. 8. 2022 a na „kardio tábore“
19.8. 2022.

učiť programovať micro:bit, pracovať s 3D
tlačou a kreatívne upravovať drevo.

Zmena otváracích hodín vedeckej
knižnice CVTI SR
 
Od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022 je možné
využiť služby vedeckej knižnice v
upravených prevádzkových hodinách.
Služby knižnice sú k dispozícii v aktuálnom
letnom režime.

https://www.fablab.sk/
https://nvk.cvtisr.sk/
https://www.youtube.com/user/CVTISR
https://www.facebook.com/CVTISR/
https://www.instagram.com/cvti_sr/
mailto:kniznica@cvtisr.sk
http://0.0.0.2/222%20001%2034
https://nvk.cvtisr.sk/kreativne-leto-s-kreativnou-dielnou/
https://kdn.sk/

