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http://primo.cvtisr.sk/

www.cvtisr.sk
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Všetky ponúkané elektronické informačné
zdroje je možné prehľadávať z jedného
miesta prostredníctvom discovery
systému

alebo

http://scientia.cvtisr.sk/
Vzdialený prístup k EIZ:
Každý registrovaný používateľ CVTI SR má
možnosť nonstop prístupu k EIZ.
V prípade záujmu iba o vzdialený prístup
CVTI SR umožňuje registráciu na diaľku.
Záujemca vyplní, podpíše a doručí prihlášku
pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR
auhradí registračný poplatok.
Všetko potrebné nájdete v záložke E-ZDROJE
na www.cvtisr.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH
INFORMÁCIÍ SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Prevádzkový čas knižnično-informačných
služieb:
Výpožičná služba, registrácia používateľov,
čitateľské katalógy;všeobecná študovňa +
internetové pracoviská:
pondelok – štvrtok: 10.00 – 18.00 hod.
piatok:
8.00 – 16.00 hod.
Medziknižničné výpožičné služby, rešeršné
služby:
pondelok – štvrtok: 10.00 – 15.00 hod.
piatok:
8.00 – 15.00 hod.

●
ELEKTRONICKÉ
INFORMAČNÉ ZDROJE

Študovňa špeciálnej literatúry
pondelok – štvrtok: 10.00 – 17.00 hod.
piatok:
8.00 – 16.00 hod.
Informácie:
Kontaktný e-mail pre prípad potreby:
terezia.misovicova@cvtisr.sk

+421 2 69253 152, 153
eiz@cvtisr.sk

zdrojom II

na

je

zozdrojov

Nonstop online prístup k licencovaným e-zdrojom z www.cvtisr.sk pre registrovaných používateľov CVTI SR
ACM Digital Library *
Zameranie: informačné technológie, počítačová veda
Typ: plnotextový, bibliografický

IEEE/IET Electronic Library *
Zameranie: elektrotechnika, elektronika
Typ: čiastočne plnotextový

ScienceDirect *
Zameranie: multidisciplinárny
Typ: čiastočne plnotextový

American Physical Society
Zameranie: fyzika, matematika, materiály
Typ: plnotextový

IGI Global
Zameranie: informačné technológie, výpočtová
technika, chemické inžinierstvo, knižničná a
informačná veda
Typ: plnotextový

SCOPUS *
Zameranie: multidisciplinárny
Typ: bibliografická, abstraktová a citačná databáza

BioOne Complete
Zameranie: organická a integračná biológia, ekológia,
životné prostredie
Typ: plnotextový
Cambridge Books Online
Zameranie: duševné vlastníctvo, transfer technológií,
podpora podnikania
Typ: plnotextový
ebrary
Zameranie: technika, strojárstvo, transfer technológií,
duševné vlastníctvo
Typ: plnotextový
EBSCOhost
eBook Collection
Zameranie: prírodné a technické vedy
Typ: plnotextový
LISTA
Zameranie: knižničná a informačná veda
Typ: bibliografická a abstraktová
Elgaronline
Zameranie: duševné vlastníctvo, transfer
technológií,podpora podnikania
Typ: plnotextový
Emerald
Zameranie: manažment, ekonómia, knižničná a
informačná veda, materiály, strojárstvo, technológie
Typ: plnotextový

KNOVEL Library *
Zameranie: prírodné vedy, farmácia, potravinárstvo,
stavebníctvo, strojárstvo, telekomunikácie, životné
prostredie
Typ: čiastočne plnotextový
NATURE (vybrané vedecké časopisy)
Zameranie: prírodné vedy, medicína
Typ: plnotextový
OECD iLibrary
Zameranie: oficiálne dokumenty OECD
Typ: plnotextový
ProQuest Central *
Zameranie: aplikované prírodné vedy, ekonómia,
humanitné vedy, medicína, obchod, počítače,
spoločenské vedy, telekomunikácie, vzdelávanie
Typ: čiastočne plnotextový
PubMed
Zameranie: biomedicína
Typ: bibliografický
SAGE Counseling and Psychotherapy
Zameranie: sociálne vedy
Typ: plnotextový
SAGE Humanities and Social Science (HSS) Package
Zameranie: sociálne vedy
Typ: plnotextový

SpringerLink *
Zameranie: multidiscipliárny
Typ: čiastočne plnotextový
WILEY Online Library *
Zameranie: multidisciplinárny
Typ: čiastočne plnotextový
WEB OF SCIENCE *
BIOSIS CITATION INDEX
Zameranie: biomedicína, vedy o živote
Typ: bibliografický
CURRENT CONTENTS CONNECT
Zameranie: multidisciplinárny
Typ: bibliografický
ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS
Zameranie: scientometria
Typ: faktografický
JOURNAL CITATION REPORTS
Zameranie: scientometria
Typ: faktografický
MEDLINE
Zameranie: biochémia, bioinžinierstvo,
biomedicína, ošetrovateľstvo, veterinárna medicína
Typ: bibliografický, abstraktový
WEB OF SCEINCE CORE COLLECTION
Zameranie: multidisciplinárny
Typ: bibliografický
European Sources Online
Zameranie: Európska únia
Typ: čiastočne plnotextový
* e-zdroje sprístupňované v rámci implementácie
národného projektu NISPEZ II

