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NAŠA KNIŽNICA SA ROZRASTÁ
UŽ VIAC AKO 4000!
Aj vďaka rozšíreniu informačných zdrojov a
služieb vedeckej knižnice CVTI SR počet
registrovaných
používateľov
prekročil
hranicu štyritisíc... čítať viac.
Čo získate bezplatnou online registráciou do
vedeckej knižnice?
Napríklad aj prístup do online služby výpožičiek ekníh Bookport, svetovej databázy novín a časopisov Pressreader, no najmä prístup do neustále sa rozširujúceho portfólia elektronických informačných
zdrojov (Scopus, Web of Science, ProQuest Central, De Gruyter...).
Registrácia je bezplatná a všetky služby môžete rovnako bezplatne využívať kdekoľvek
a kedykoľvek.

Registrácia používateľa
Aktuality vedeckej knižnice

Od 1.6. 2022 sa mení prevádzková
doba

poskytovania

knižnično-

informačných služieb.
Naše

knižnično-informačné

služby

môžete využiť podľa aktualizovaného
časového harmonogramu.

Počas júna ponúkame prístup k tisíckam
elektronických e-kníh vydavateľstva Wiley!
V mesiaci jún pre vás
vydavateľstvo Wiley otvára
kompletnú ponuku svojej
Online Book Collection, kde
nájdete renomované tituly
najmä z oblasti Business,
Chemistry, Physical Science,
Medical Science, Veterinary Medicine a Social
Science. Platforma Wiley Online Book Collection
tiež integruje celý rad funkcií, ktoré Vám uľahčia
prácu s vyhľadaným obsahom, ako sú elektronické
záložky alebo export citácií.
K Wiley Online Book Collection máte prístup
prostredníctvom našej ponuky licencovaných ezdrojov.

Webinár
Prečo potrebujeme trvalé
identifikátory?
KEDY: 1. júna - 13:00 -14:00 hod.
Prezentuje: Simona Hudecová
Prečo potrebujeme trvalé identifikátory? Stále identifikátory (PID) zohrávajú ústrednú úlohu v ekosystéme manažmentu výskumných dát.
Umožňujú jedinečnú identifikáciu a
poskytujú spôsob trvalého odkazovania entity. Webinár je určený publikujúcim autorom, redaktorom vedeckých časopisov, informačným
pracovníkom a všetkým ktorým záleží na medzinárodnom zviditeľňovaní a zdieľaní vedeckých
poznatkov online.

Link na živé vysielanie pre účastníkov.

TO NAJLEPŠIE Z MÁJOVÉHO VÝBERU
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

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

Letný denný tábor vo Fablabe. Pozor! Voľný je už iba
prvý termín.
Príďte si užiť letné prázdniny k nám a zdokonaliť sa
v programovaní a kreatívnom myslení.
Programovanie ozobotov, výroba gitary pomocou micto:bitu,
vypaľovanie do dreva a mnoho ďalšieho.
Letný tábor je určený pre deti od 11 rokov. Vítaný je každý, kto
rád tvorí.
Tábor sa uskutoční v termíne:
1. turnus: 4.7.2022 – 8.7.2022
2. turnus: je z kapacitného hľadiska plne obsadený.
Predbežný záujem je možné nahlásiť na emailovej adrese: ilkovicova@fablab.sk
Bližšie informácie budú uvedené na adrese: http://www.fablab.sk/aktuality
alebo na facebookovom profile Fablabu.
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