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Tlačová správa
Možnosti využitia informácií o vede a výskume sú široké
Veda a výskum sú doslova závislé na informáciách. Dnešné moderné informačné technológie umožňujú
spracovať a sprístupniť tieto informácie jednotne, kvalitne a rýchlo, čo uľahčuje prácu odborníkom
z rôznych sfér. Aktuálne trendy v tejto oblasti priblíži medzinárodná konferencia.
Centrum vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR) organizuje medzinárodnú konferenciu
Informačné systémy o vede: integrácia pre
otvorený prístup k vedeckým výstupom, ktorá sa
uskutoční dňa 2. apríla 2014 v priestoroch CVTI
SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
Cieľom konferencie je poukázať na širokú paletu
možností
využitia
navzájom
prepojených
výskumných informácií. Prednášatelia z radov
odborníkov združení v rámci medzinárodnej
organizácie euroCRIS ( http://www.eurocris.org )
budú predovšetkým hovoriť o príležitostiach,
ktoré spracovanie údajov v rámci informačných
systémov otvára. „Diskutovať sa bude o výhodách,
ktoré prináša tento proces jednotlivým inštitúciám
vedy a výskumu a tiež o nadnárodnej spolupráci
v tomto smere.
V rámci podujatia bude prezentovaný aj výsledok
aktivity 4.1 národného projektu NISPEZ, ktorým je
informačný systém o výskume, vývoji a inováciách
SK CRIS (https://www.skcris.sk), vytvorený
v súlade so štadardami EÚ
pre oblasť
spracovania týchto informácií (dátový formát
CERIF),“
konkretizuje Danica Zendulková,
odborný garant konferencie.

Konferencia je určená predovšetkým odborníkom
z vedeckej a akademickej sféry, manažérom vedy
a výskumu, rozhodovacej sfére, ako aj všetkým
záujemcom o najnovšie trendy v oblasti zberu,
spracovania a sprístupňovania informácií z oblasti
vedy a výskumu.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Podujatie je jedným z výstupov národných
projektov NISPEZ a NITT SK, realizovaných
CVTI SR a financovaných zo štrukturálnych
fondov EÚ. Uskutoční sa v rámci Týždňa
slovenských knižníc.
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