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DATABÁZA PRESSREADER

Registrácia

Portfólio online databázy Pressreader sa neustále
rozširuje. Okrem svetových novín a časopisov ako
The Guardian, The Washington post, Vogue, Forbes,
tu nájdete aj slovenské a české periodiká. Po novom
k nim pribudol aj Denník N.
 
Z ponuky slovenských a českých novín a časopisov tu
nájdete- Pravda, Denník N, Deník N, Lidové noviny,
MF dnes, Dnes Prague Edition a Magazin KULT. 

Po bezplatnej registrácii do knižnice a vytvorení
svojho konta, môžete čítať čerstvé novinky každý
deň. A to všetko zadarmo. 

TIE NAJNOVŠIE SPRÁVY KAŽDÝ DEŇ! A NAVYŠE BEZPLATNE

Služba PressReader 

Webinár

Vyhľadávanie elektronických
časopisov a kníh
KEDY: 4. mája - 10:00 hod. 

Vyhľadávanie vedeckých časopisov a kníh v licencovaných zdrojoch (Ebooks central, Proquest Central,
Emerald Insight, Knovel, Sage a ďalšie), ako aj v zdrojoch s otvoreným prístupom (Directory of Open
Access Books, Directory of Open Access Journals a Open Research Library).

Link na webinár

Vedieť správne hľadať odborné 
  zdroje informácií šetrí najmä čas!

https://www.cvtisr.sk/
https://nvk.cvtisr.sk/registracia-pouzivatela/
https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/pressreader/
https://video.nti.sk/live/?22083484D3FTP538


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 APRÍLOVÉHO 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

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. 

Letný denný tábor vo Fablabe

Tábor sa uskutoční v termíne: 
1. turnus: 4.7.2022 – 8.7.2022
2. turnus: 18.7.2022 – 22.7.2022

Bližšie informácie budú uvedené na adrese: http://www.fablab.sk/aktuality 
alebo na facebookovom profile Fablabu

Predbežný záujem je možné nahlásiť na emailovej adrese: ilkovicova@fablab.sk

Príďte si užiť letné prázdniny k nám a zdokonaliť sa 
v programovaní a kreatívnom myslení

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/
https://www.fablab.sk/
https://nvk.cvtisr.sk/
http://www.fablab.sk/aktuality
https://www.facebook.com/fablabslovakia
mailto:ilkovicova@fablab.sk


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

Knižnice u nás zohrávajú a majú zohrávať významnú rolu
vo verejnom sektore. Vždy je však príležitosť ponúknuť
nové služby, vždy je príležitosť profesijne sa vzdelávať. 
Projekt Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR) Partnerské knižnice, cez konkrétne aktivity túto
možnosť knižniciam aktívne ponúka. Po roku od svojho
premiérového školenia mení názov a odteraz je spoločne

so zapojenými knižnicami konzorciom Knižnice pre Slovensko...čítať viac.

Rovnako tak na profiloch CVTI SR na sociálnych sieťach Facebook a Instagram CVTI SR.

Konzorcium Knižnice pre Slovensko je zároveň druhou z noviniek prezentovaných v kampani
#kniznicaCVTI22. Ďalšie zmeny, novinky a aktuality pribudnú postupne na webovej stránke
kampane.

Odteraz sú tu Knižnice pre Slovensko

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/odteraz-su-tu-kniznice-pre-slovensko/
https://www.facebook.com/CVTISR/
https://www.instagram.com/cvti_sr/
https://kniznicepreslovensko.cvtisr.sk/

