
Online knižnica pre každého – tisíc-
ky titulov, od beletrie až po odbornú
literatúru

Neobmedzený prístup k viac ako 7 000
novinám a časopisom z celého sveta

•medicíny
• informačných technológií
• techniky
• spoločenských vied
• stavebníctva
• ekonomiky
• architektúry
• práva
• psychológie
• pedagogiky
• rozvoja osobnosti
• beletrie
a iných

Online databáza svetových novín a časopisov, ktorá
obsahuje viac ako 7 000 titulov. Tituly sú dostupné
online v deň vydania ich tlačenej verzie. Okrem
uznávaných zahraničných denníkov, ako sú naprí-
klad The Guardian (UK), The Washington Post
(USA), Le Figaro (FR), VDI Nachrichten (DE) sú v
ponuke dostupné aj slovenské tituly, ako naprí- klad
Denník N, Pravda alebo Hospodárske Noviny.

Začítajte sa do e-kníh z oblasti:

Neobmedzený prístup k tisíckam e-kníh všetkých
žánrov a oblastí ľudskej činnosti, vrátane kvalitnej
odbornej literatúry z vydavateľstiev Grada, Karoli-
num, Masarykova univerzita, Portál a iných.
E-knihy sú prevažne v českom jazyku a ich ponuka
sa neustále rozširuje o novo vydané tituly. Čítať je
možné online aj offline na prenosných zariadeniach
či počítači.

Originálne a prelomové výskumy či
novinky v oblasti zdravotnej starost-
livosti

Vysokokvalitné informácie nevy-
hnutné pre vedu, výskum, odbornú
prácu či štúdium

Medicínske e-zdroje

Najprestížnejšie medicínske časopisy New England
Journal of Medicine alebo JAMA prinášajúce
prelomové výskumy či vzdelávací, interaktívny a
multimediálny obsah z najrôznejších oblastí
medicíny, ako sú alergiológia, genetika, kardiológia,
klinická medicína, endokrinológia, pediatria, ošet-
rovateľstvo a iné. Dostupné sú tiež ďalšie časopisy v
rámci NEJM Group a JAMA Network. Ďalšie pop-
redné časopisy z oblasti medicíny sú dostupné v
kolekcii Top Medical Collection.

Archívny prístup

Desiatky odborných licencovaných databáz od
renomovaných medzinárodných vydavateľov, ako
sú Elsevier, Taylor & Francis, SpringerLink, Wiley
Online Library a iných. Obsahujú vysokokvalitnú
odbornú literatúru, najnovšie výstupy a overené
informácie z oblasti vedy, techniky, medicíny,
spoločenských a humanitných vied.

Top
Medical
Collection

Multiodborové e-zdroje



Projekt EODOPEN

Digitálna knižnica

„Sprístupňujeme knihy občanom.“

Centrum vedecko-technických
informácií SR

Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava

helpdesk: +421 2/222 001 34 e-
mail: kniznica@cvtisr.sk

nvk.cvtisr.sk

CVTI SR

IV

Bezplatná registrácia do vedeckej
knižnice CVTI SR na

nvk.cvtisr.sk/registracia

Katalóg všetkých e-zdrojov na
nvk.cvtisr.sk/eiz

Centrum vedecko-technických informácií Sloven-
skej republiky v rámci medzinárodného projektu
EODOPEN voľne sprístupňuje stovky kníh a časopi-
sov 20. a 21. storočia. V bohatej zbierke EODOPEN
si každý čitateľ nájde témy a oblasti, ktoré ho zaují-
majú – od prírodných a aplikovaných vied až po
beletriu a voľnočasovú literatúru.
Všetky doposiaľ zdigitalizované dokumenty sú voľ-
ne dostupné na: nvk.cvtisr.sk/eodopen

Digitálna knižnica CVTI SR zabezpečuje online prí-
stup k elektronickým verziám dokumentov. Okrem
diel z fondu CVTI SR v digitálnej knižnici nájdu
študenti vybraných vysokých škôl prístup k študij-
nej literatúre, ďalej sprístupňujeme dokumenty ve-
decko-výskumných organizácii a vydavateľov ve-
deckých a vedecko-populárnych diel.
Vstup do digitálnej knižnice:
nvk.cvtisr.sk/digitalnakniznica

ZENODO

DOAJ

Popularizačné publikácie
CVTI SR

ONLINE KNIŽNICA
CVTI SR

Informácie na dosah ruky
Tisíce e-kníh, online novín a časopisov

či desiatky vedeckých databáz.
To všetko získate bezplatne vo vedeckej

knižnici CVTI SR.

Multidisciplinárny repozitár, ak potrebujete uložiť
výsledky Vášho výskumu.
zenodo.org

Mnohé ďalšie repozitáre nájdete na OpenDOAR.
v2.sherpa.ac.uk/opendoar

Podpora otvorenej vedy – otvorený prístup, občian-
ska veda, hodnotenie vedy a otvorených vzdeláva-
cích zdrojov, prístup k webinárom, kurzom a podu-
jatiam. Viac na otvorenaveda.cvtisr.sk

Odborné a vedecké publikácie vydané CVTI SR do-
stupné bezplatne a online na:
vedanadosah.cvtisr.sk/popularizacne-publikacie

Hľadáte časopisy s otvoreným prístupom? Žiaden
problém s Directory of Open Access Journals!
doaj.org


