Elektronické služby

Centrum
vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
www.cvtisr.sk

Elektronické informačné zdroje (EIZ)
na www.cvtisr.sk
Vzdialený prístup k online licencovaným EIZ
Prostredníctvom internetu majú používatelia CVTI SR
s platnou registráciou možnosť nonstop vstupu do licencovaných EIZ (vyše 17 000 titulov plnotextových
e-periodík, vyše 19 000 e-kníh, vyše 20 abstraktových i plnotextových databáz zo všetkých vedných
oblastí).
Referenčné služby

®
®

Opýtajte sa
Spýtajte sa knižnice

Rešeršné služby
Rešerše sa robia z licencovaných EIZ, voľne prístupnýche-zdrojov na internete, ako aj z knižničného
fondu CVTI SR.

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
www.cvtisr.sk
Prevádzkový čas knižnično-informačných služieb

Výpožičná služba, registrácia používateľov,
všeobecná študovňa + internetové pracoviská
pondelok - štvrtok
piatok

Kontakt:
Mgr. Katarína Kyseľová
Tel.: 02/69253 190
E-mail: katarina.kyselova@cvtisr.sk
Kontakt na vyhotovenie rešerše zo špeciálnej literatúry
(normy, patenty, firemná literatúra).
Mgr. Oľga Števková
Tel.: 02/69253 197
E-mail: olga.stevkova@cvtisr.sk

10.00 – 18.00 hod.

8.00 – 16.00 hod.

Medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby
pondelok - štvrtok
piatok

KnIžnIčno-InfoRMačné
Služby
Máte právo na informácie – využite ho!

10.00 – 15.00 hod.

8.00 – 15.00 hod.

Študovňa špeciálnej literatúry
(normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR)
pondelok - štvrtok
piatok

Nájdete nás aj na
Informácie

10.00 – 17.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

tel.: +421 2 69253 152, 153

absenčné výpožičky
®

prezenčné výpožičky
®

medziknižničné výpožičné služby
®

referenčné a rešeršné služby
®

elektronické knihy a časopisy v študovniach
alebo z ktoréhokoľvek miesta s prístupom
na internet (vzdialený prístup)
®

reprografické a knihárske služby
MHD – zastávka Patrónka
Autobus č.: 21, 25, 30, 37, 63, 83, 84, 92
Trolejbus č.: 212, 207, 211
Leták číslo: 85/1015

CVTI SR – Knižnično-informačné služby

Registrácia používateľov
®
®
®
®

®

®

Používateľom sa môže stať každý záujemca nad 15
rokov po zaregistrovaní a získaní knižničného pasu;
knižničný pas je platný jeden rok od vydania a jeho
platnosť je možné obnovovať;
Za vyhotovenie knižničného pasu a predlžovanie
jeho platnosti sa vyberá poplatok podľa platného
Cenníka služieb a prác CVTI SR;
CVTI SR akceptuje pri registrácii ako platný preukaz
aj študentské a zamestnanecké čipové karty, čipové
knižničné pasy iných knižníc, Bratislavskú mestskú
kartu a pod.
CVTI SR umožňuje pre záujemcov iba o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR registráciu na diaľku.
Záujemca podľa pokynov na www.cvtisr.sk, záložka
„E-ZDROJE“ vyplní, podpíše a doručí prihlášku pre
vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR. Po uhradení
registračného poplatku záujemcu zaregistrujeme a oznámime mu na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške
jeho prístupové práva pre vzdialený prístup do EIZ.

Prezenčné výpožičné služby

Medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS)

V študovniach CVTI SR sa prístupňujú publikácie a elektronické zdroje (online, CD, DVD) z oblasti technických,
prírodných a vybraných spoločenských vied (informačné
technológie, energetika, elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, architektúra, matematika, fyzika, chémia, biológia, biotechnológia, biomedicína, ekonomika a pod.).
Vo všetkých študovniach je používateľom k dispozícii:
l
WiFi pripojenie,
l
kopírovanie, skenovanie, tlač z internetu.

Ak CVTI SR nemá žiadanú publikáciu, používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky originálu
alebo kópie dokumentu z inej knižnice v SR (MVS)
alebo v zahraničí (MMVS). Medziknižničné výpožičné
služby sa poskytujú za úhradu podľa platného Cenníka
služieb a prác CVTI SR.

Všeobecná študovňa poskytuje:
l
l
l
l

VVyše 20 000 knižných dokumentov vo voľnom
výbere
Vyše 800 titulov tlačených odborných periodík vo
voľnom výbere
20 študijných miest + 5 počítačových študijných
miest s prístupom na internet
Počítačovú stanicu pre nevidiacich a slabozrakých

Tel. kontakt: 02/69253 152, -153
E-mail: vypozicky@cvtisr.sk

Všeobecná študovňa (1. poschodie)
Tel.: 69253 127

Absenčne sa požičiavajú z fondu CVTI SR iba knihy.

®
®
®

Dokument je pripravený pre používateľa o 1 hodinu, po
4 pracovných dňoch sa nevyzdvihnutá žiadanka zruší.
Výpožičná lehota je 30 kalendárnych dní. Možno ju
trikrát predĺžiť, ak na požičaný dokument nie je zaznamenaná rezervácia.
Za nedodržanie výpožičnej lehoty sa uplatňujú
sankčné poplatky v zmysle platného Cenníka služieb
a prác CVTI SR.

Výpožičná služba (prízemie)

l

l

Študovňa špeciálnej literatúry poskytuje:
l

asistovaný voľný výber špeciálnych dokumentov
– noriem, patentov, firemnej literatúry.

Okrem špeciálnej literatúry sa v študovni nachádza:
l
l
l
l

Depozitná knižnica OECD,
Depozitná knižnica EBOR,
Depozitná knižnica WIPO,
Európske dokumentačné centrum

Študovňa špeciálnej literatúry (1. poschodie)
Tel.: 69253 114

elektronicky (zaslaním online žiadanky
z webovej stránky CVTI SR)
osobne: Katarína Závodná
1. Poschodie,
tel.: 02/69253 142
písomne (na adresu CVTI SR)

Reprografické služby
l

absenčné výpožičné služby
Výpožička sa realizuje prostredníctvom objednávky
z online katalógu priamo v knižnici alebo cez internet. Ak je kniha požičaná, možno si ju rezervovať.

l

l

Výpožičné služby
®

Objednávky:

samoobslužné kopírovacie stroje
vo všeobecnej študovni
skenovanie a digitalizácia v digitalizačnom
pracovisku podľa platného cenníka
Kontakt: e-mail: digi@cvtisr.sk

Služby knihárskej dielne
Knihárske práce (brožovanie, väzba, kartonážne
práce) sa poskytujú verejnosti za úhradu podľa platného Cenníka služieb a prác CVTI SR.
Kontakt:
Tel.: 02/69253 159
E-mail: reprografia@cvtisr.sk

Knihárska dielňa (prízemie)

