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Registrácia zdarma v špecializovanej vedeckej knižnici 

 
Prináša ju Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Týždňa slovenských knižníc SR. 

Zároveň organizuje celý rad podujatí pre svojich používateľov a širokú odbornú verejnosť. Týždeň 

slovenských knižníc už 16. rok vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov 

a knižníc. Aktuálny ročník odštartuje 23. marca pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.  

 

Centrum vedecko-technických informácií SR už tradične ponúkne niektoré  finančné úľavy pre 

používateľov, a to registráciu nových používateľov zdarma či odpustenie sankčných poplatkov 

z omeškania pri vrátení upomínaných kníh v priebehu Týždňa slovenských knižníc. Zároveň sa pripája 

k marketingovým aktivitám, ktoré navrhuje Slovenská asociácia knižníc. 

 

Týždeň slovenských knižníc prinesie do CVTI SR nasledovné podujatia: 

 

 Medzinárodnú konferenciu Open Access politika Slovenska  v Európskom rámci 2015: súčasný stav 

a perspektívy, 25. 3. 2015 o 9.00 hod. 

 Seminár PATLIB Metóda TRIZ a obchádzanie patentov, 26. 3. 2015 o 11.00 hod.  

 Večer s e-zdrojmi v CVTI SR, 27. 3. 2015 

 
Zatiaľ čo verejné knižnice končia TSK podujatím Noc s Andersenom, ktoré je pre deti  celého 

Slovenska, v CVTI SR vrcholí týždeň knižníc už 6. ročníkom Večera s e-zdrojmi. Ide o odborný seminár 
a diskusiu venovanú e-zdrojom  pre výskum a vývoj prístupným v CVTI SR, discovery systém PRIMO, SciDAP 
a problematike Open Access na Slovensku. 

 
Počas celého týždňa bude záujemcom k dispozícií výstava kníh na tému Duševné vlastníctvo, 

inovácie a transfer technológií. Doplní ju aj výber úsmevných a nerealizovaných chránených riešení. 

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:  
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk 
Monika Hucáková, mobil: 0915 835 814; monika.hucakova@minedu.sk 
 
Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:  
Monika Vozárová, mobil: 0917 733 507; monika.vozarova@cvtisr.sk 
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