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Centrum
vedecko-technických informácií SR v Bratislave

vás pozýva 
na 3. ročník odborného seminára konaného pri príležitosti Európskeho týždňa vedy

Úlohy CVTI SR na poli propagácie vedy a techniky 
(Je propagácia vedy potrebná?)

V rámci 4. ročníka Európskeho týždňa vedy vyhláseného Európskou komisiou bude 
v dňoch 12. – 18. novembra 2007 prebiehať Týždeň vedy na Slovensku, ktorého cieľom je 

vzbudiť záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru a prezentovať širokej verejnosti prostredníctvom 
hlavných a sprievodných podujatí výsledky výskumu a vývoja na Slovensku a možnosti ich využitia 

v prospech spoločnosti a hospodárstva.
CVTI SR chce do týchto aktivít prispieť bezplatným odborným seminárom o význame popularizácie a propagácie
vedy, techniky a vedeckých poznatkov v súčasnej spoločnosti. Je určený najmä študentom stredných a vysokých

škôl, vedeckej základni, ale aj každému, kto má záujem o danú problematiku.  
Súčasťou seminára bude aj výstavka publikácií vydavateľstva EÚ Publications Office, 

ktoré sa týkajú vedy a ktorých národným distribútorom je CVTI SR.

ODBORNÝ PROGRAM
1. Aktuálne úlohy CVTI SR

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR 
2. Poslanie a budovanie Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT)

Mgr. Andrea Putalová, CVTI SR
3. Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) 

Ing. Danica Zendulková, CVTI SR
4. CIP VVI ako nástroj popularizácie vedy a techniky v spoločnosti

Ing. Alena Paulíková, CVTI SR
5. Knižnično-informačné služby v CVTI SR po novom

PhDr. Mária Žitňanská, CVTI SR
6. Propagácia vedy a techniky pre mládež

Ing. Gabriela Kukolová, Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
7. Európsky knihovník, projekt financovaný ESF

PhDr. Daniela Birová, CVTI SR
Občerstvenie

Predpokladaný čas skončenia seminára: 11.45 hod.


