Centrum vedecko-technických informácií SR
Vás pozýva
na výročnú celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Brána
k vedeckému poznaniu otvorená

III

Kde: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava;
2. poschodie, konferenčná miestnosť
Kedy: 9. november 2011 o 9.00 hod.

(registrácia od 8.30 hod. / predpokladaný koniec konferencie 15.00 hod.)

O konferencii

Cieľom konferencie je informovať o realizácii a dosiahnutých
výsledkoch národného projektu NISPEZ
(Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým
informačným zdrojom).

Sprievodným podujatím je odborná výstava produktov a služieb dodávateľov elektronických
informačných zdrojov vo vestibule CVTI SR.

Účasť na konferencii je bezplatná.
R. S. V. P.: seminar@cvtisr.sk (registrácia je možná do 7. 11. 2011)

Program:
09:00 – 09:20
Otvorenie - Príhovor zástupcu MŠVVaŠ SR a riaditeľa CVTI SR
09:20 – 10:00
Vedecké informácie online – tretí rok projektu NISPEZ
Mária Žitňanská, Michal Sliacky, CVTI SR, Bratislava
10:00 – 10:30
Portál scientia.sk – rok prvý
Marián Vaňo, CVTI SR, Bratislava
10:30 – 11:00
Centrálna databáza a portálový prístup s slovenským vedeckým elektronickým
informačným zdrojom pre VaV – CEDAP
Eva Králiková, Marta Dušková, CVTI SR, Bratislava
11:00 – 11:30
Skúsenosti NTK s financovaním a využívaním elektronických informačných zdrojov v
ČR
Martin Svoboda, Národní technická knihovna, Praha
11:30 – 11:45
Diskusia
11:45 – 12:30
Obedňajšia prestávka
12:30 – 13:00
Centrálne zabezpečenie prístupu k EIZ – pohľad užívateľskej inštitúcie
Alena Poláčiková, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
13:00 – 14:15
Firemné prezentácie: novinky v oblasti elektronických informačných zdrojov
Albertina icome Bratislava, s. r. o., EBSCO Information Services
SUWECO CZ, s. r. o.,Thomson Reuters, Multidata Praha s.r.o.
14:15 – 15:00
Diskusia a záver konferencie
od 15:00
Interná pracovná porada riešiteľského tímu projektu NISPEZ

Podpor ujeme v ýskumné aktiv it y na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Podujatie sa koná v rámci realizácie národného projektu – Národný informačný systém podpor y v ýskumu a v ý voja na Slovensku
– prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)

