
TEACHING & EDUCATION

Grammar Refresher
Develop your English grammar skills and 
take your writing and speaking to the next 
level of excellence in this course. 

Prepare for the GED Test
Want to pass the GED® test? This course 
will help you develop the skills you’ll need 
to succeed.  

TECHNOLOGY

Basic CompTIA A+ Certification Prep
Start preparing for CompTIA A+ certification 
as you learn PC basics and troubleshoot in a 
real world PC environment.

Introduction to Python 3 Programming
Enhance your résumé by adding Python to 
your programming skills. 

Introduction to SQL
Gain a solid working knowledge of the 
most powerful and widely used database 
programming language.  

WRITING

Effective Business Writing
Improve your career prospects by learning 
how to develop powerful written documents 
that draw readers in and keep them engaged. 

Writing Essentials
Master the essentials of writing so you can 
excel at business communications, express 
yourself clearly online, and take your creative 
literary talents to a new level. 
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LEARN 
MORE

Visit the library website

Contact your librarian

Slovenská národná knižnica
Spoločnosti Gale, Suweco
Centrum vedecko-technických informácií SR
Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene 
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

Vás pozývajú na

praktický seminár o databázach 
od spoločnosti Gale
Národná licencia elektronických informačných zdrojov umožnila prístup k tisícom časopisov v databázach 
Academic One File, General One File a špeciálnej kolekcii 50 časopisov. V nasledovných termínoch Vás 
pozývame na praktické semináre, ktoré sa uskutočnia v týchto partnerských inštitúciách:

21. október 2019    9:30  Centrum vedecko-technických informácií SR
21. október 2019 13:00  Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. október 2019   9:00  Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
22. október 2019 13:00  Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
23. október 2019   9:00  Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
23. október 2019 13:00  Slovenská národná knižnica
24. október 2019   9:30  Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Stretnutie začne predstavením obsahu databáz Gale a bude pokračovať ukážkou všetkých nástrojov pre 
vyhľadávanie, vďaka ktorým je praktická práca s databázami rýchla a jednoduchá. Následne budeme mať 
čas na online vyhľadávanie s praktickými ukážkami.

Okrem toho ukážeme nový balík, ktorý majú k dispozícii slovenské inštitúcie, nazvaný Gale Reference 
Complete. Poskytuje prístup k 2 300 hlavným svetovým novinám, viac ako 1 800 plnotextovým e-knihám 
Gale a 13 miliónom strán zaujímavých primárnych zdrojov.

Seminár je určený pre všetkých používateľov elektronických zdrojov.

Školenie potrvá približne 90 minút vrátane času na prípadné otázky. Kvôli praktickej práci s databázami 
je vhodné priniesť si vlastné laptopy, či iné zariadenie.


