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Piatková diskusia na tému e-zdrojov v slovenskej vede
V súčasnom svete už nikto nepochybuje o význame informácií v ich digitálnej podobe. Inak tomu nie je
ani pri práci vedcov či výskumníkov. Význam elektronických informačných zdrojov vo vede priblíži
zajtrajší piatkový večer počas Týždňa slovenských knižníc.
Podujatie s názvom „Večer s e-zdrojmi v CVTI SR“ sa koná v rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc
(23. – 28. marec 2015), ktorý organizuje Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov
a knižníc (SSKK). Pripája sa k nemu aj Centrum vedecko – technických informácií SR, ktoré sa rozhodlo
formou diskusného večera priblížiť širokej verejnosti, ako získať lepší prístup k celému spektru kvalitnej
vedeckej a odbornej literatúry v elektronickej forme.
Odborný seminár a následná diskusia sa zameria na význam e-zdrojov, vo výskume a vývoji, prístupných
v CVTI SR. Ide už o 6. ročník podujatia, ktorého cieľom je v netradičnom čase (v piatok, 27. marca 2015,
podvečer) priblížiť pracovníkom vedy a výskumu, študentom univerzít, vysokých škôl a pod., aký význam
majú, resp. môžu mať e-zdroje pre ich prácu a výskum.
Na podujatí sa so svojimi príspevkami predstavia zástupcovia dvoch renomovaných vydavateľov
a producentov (Thomson Reuters a Elsevier) a jedného dodávateľa e-zdrojov (Albertina Icome Bratislava
s.r.o.). Druhú časť programu bude tvoriť odborná diskusia, v rámci ktorej budú môcť účastníci podujatia
položiť otázky, ktoré ich v tejto súvislosti zaujímajú formou tzv. otvoreného diskusného fóra.
Diskutovať sa bude v niekoľkých tematických okruhoch: e-zdroje sprístupňované v CVTI SR, discovery
systém PRIMO, SciDAP (Centrálna databáza slovenských informačných zdrojov pre výskum a vývoj)
a problematika Open Access na Slovensku.
Podporou pre realizáciu samotného podujatia sú i výsledky používateľských prieskumov, realizovaných
CVTI SR na vzorke vedecko-výskumných pracovníkov, v ktorých sa jasná väčšina respondentov vyjadrila,
že pre svoju prácu preferuje práve e-zdroje.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.cvtisr.sk, v sekcii aktuality.
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