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KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ ČINNOSTI
Sme tu už 75 rokov!

Budovanie knižničných fondov
získavanie, spracovanie a ochrana dokumentov v súlade so zásadami doplňovania a tematickým profilom fon-• 
du s ohľadom na vecné priority výskumu a vývoja a rozvoj vedných disciplín, 
akvizícia dokumentov všetkými dostupnými spôsobmi – kúpou, povinným výtlačkom, medzinárodnou výme-• 
nou a darom, digitalizáciou vedeckých dokumentov spolupracujúcich inštitúcií – v súlade s autorským právom,
získavanie špeciálnych dokumentov – noriem, patentov a firemnej literatúry, • 
budovanie depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a ZSVTS na základe oficiálnych zmlúv a dohôd.• 

Poskytovanie knižnično-informačných služieb
absenčné, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby,• 
konzultačné a rešeršné služby,• 
viac ako 45 000 knižničných jednotiek, 32  PC staníc a WIFI pripojenie v troch študovniach a individuálnych • 
študijných boxoch,

vzdialený prístup 24/7 do online katalógu CVTI SR (OPAC) a do e-zdrojov.• 

Získavanie a sprístupňovanie e-zdrojov
bohaté portfólio e-zdrojov – plnotextové časopisy, knihy, zborníky (vydavatelia Elsevier, Springer, Wiley, eBra-• 
ry, EBSCO, ProQuest, Emerald, Engineering Village, Nature Publishing Group, IGI Global, American Physical So-
ciety, IEEE, ACM a ďalšie) a bibliografické, abstraktové, citačné a scientometrické databázy (vydavatelia Thom-
son Reuters a Elsevier),

pravidelné pracovné a informačné semináre pre záujemcov o prácu s e-zdrojmi. • 

Národný referenčný bod pre Open Access
CVTI SR na základe nominácie ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe výzvy Európskej ko-• 
misie začalo plniť funkciu národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu (OA) k vedeckým in-
formáciám a ich uchovávania,
mapovanie politiky OA na Slovensku a slovenských OA časopisov (evidovaných v databázach DOAJ  • 
a OpenAIRE) prostredníctvom databázy slovenských vedeckých e-zdrojov (SciDAP).

Organizovanie odborných podujatí a vzdelávanie knihovníkov 
informačné a pracovné semináre, konferencie pre odbornú aj laickú verejnosť,• 
rekvalifikačný kurz pre knihovníkov bez knihovníckeho vzdelania – na základe akreditácie MŠ SR od roku 1991.• 

Mapovanie PR aktivít CVTI SR
publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR (podujatia, akcie, prednášky, semináre, konferencie, postery, • 
mediálne vystúpenia a pod.).


