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Tlačová správa 

 

14. ročník Týždňa slovenských knižníc 
   

 

Centrum vedecko-technických informácií SR so svojou špecializovanou knižnicou patrí k členom 

Slovenskej asociácie knižníc a tradične aj tento rok sa zapojilo do 14. ročníka Týždňa slovenských 

knižníc (TSK). Úsek knižnično-informačnej činnosti v spolupráci s ostatnými odbormi CVTI SR 

zorganizoval a pripravil pre používateľov a širokú verejnosť viacero zaujímavých podujatí. Aj tento 

rok mohli používatelia využiť rôzne finančné úľavy, ako napríklad registrácia nových používateľov 

zdarma alebo odpustenie sankčných poplatkov z omeškania pri vrátení kníh.   

 

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnili tri podujatia. Prvé sa konalo 18. 3. 2013. Išlo 

o výstavu odbornej literatúry z fondov študovne špeciálnej literatúry – patenty, normy, firemné 

časopisy, publikácie zamerané na duševné vlastníctvo a transfer technológií, publikácie EÚ a OECD.  

 

Druhým podujatím, ktoré sa uskutočnilo 21. 3. 2013 bol odborný seminár s názvom Slovensko a 

samostatná technická normalizácia. Strategické smerovanie TK 69. Obsahová náplň podujatia sa 

týkala hlavne tvorby noriem, schvaľovania, vydávania a  obchodnej politiky technických noriem pre 

vedeckovýskumnú komunitu. Program obsahoval prednášky na témy:  

 Úlohy technickej normalizácie v súvislosti s účinnosťou nového nariadenia o európskej 

normalizácii – perspektívy a očakávania.  

 Postavenie technických  noriem, ich tvorba, schvaľovanie a vydávanie. 

 Strategické smerovanie TK 69. Terminológia. Informácie a dokumentácia.  

 Produkty a služby SÚTN. 

 Prístup k domácim a zahraničným normám.  

 

Seminár otvoril prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR. Hosťom podujatia bol Ing. Igor 

Hladík, generálny riaditeľ SÚTN. Sprievodnými podujatiami boli výstava odborných časopisov z 

oblasti noriem a normalizácie vo fonde CVTI SR a prezentácia zahraničných odborných titulov v 

tematickej oblasti seminára z firmy Malé Centrum. 

 

Ďalším podujatím, ktoré sa uskutočnilo 22. 3. 2013 bol Večer s e-zdrojmi CVTI SR.   Išlo o seminár 

venovaný e-zdrojom pre vedu a výskum.  

 

  
 


