RELICEO (Regional Library for Clinical and Experimental Oncology - Regionální
knihovna klinické a experimentální onkologie)

Tisková zpráva
Brno, 21. 2. 2014 - Masarykův onkologický ústav v Brně (dále MOÚ) získal dotaci
Evropského fondu pro regionální rozvoj a MŠMT na projekt RELICEO (Regional Library
for Clinical and Experimental Oncology). Projekt je odpovědí na Výzvu č. 4.3 Vybavení
odborných vědeckých a oborových knihoven, a je realizován v rámci Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Cíl projektu:
zabezpečit uživatelům dostupnost nejdůležitějších vědeckých informačních zdrojů z oboru ve
formě elektronické i listinné.
Onkologie je rozvíjející se obor, který rychle absorbuje aktuální poznatky lékařské vědy, je
proto zásadní kontakt zdravotních pracovníků i výzkumných pracovníků s nejnovějšími
poznatky publikovanými v odborné literatuře. Rozšíření portfolia nových knih, nabídky
onkologických časopisů v podobě tištěné i elektronické a přístup ke specializovaným
elektronickým databázím (klinickým či výzkumným) umožňuje širší přístup k nejnovějším
poznatkům onkologického výzkumu i efektivnější vyhledávání informací pro řešení
konkrétních badatelských otázek. Vyšší dostupnost odborných periodik díky projektu
RELICEO tak zásadně usnadňuje a zkvalitňuje publikační činnost výzkumným pracovníkům
v oboru i studentům VŠ, především Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity, kteří řeší onkologickou problematiku v rámci svého studia. Odborná knihovna
MOÚ vybavená o informační zdroje aktuálních poznatků specializované odbornosti slouží
v neposlední řadě také jako podpora pro zintenzivnění spolupráce se vzdělávacími a
výzkumnými organizacemi v ČR a v zahraničí.
Z prostředků projektu bylo zatím získáno:
1.

více než 600 elektronických časopisů vydavatelství Springer (na platformě
SpringerLink), Lippincott Williams & Wilkins, Oxford University Press a dalších (na
platformě Ovid).

2.

klinická databáze ClinicalKey obsahující přes 100 fulltextových časopisů z
vydavatelství Elsevier, včetně e-knih, doporučení světových odborných společností,
klinické výsledky, archív obrázků a prezentací

3.

přes 300 elektronických knih z oborů: onkologie a hematologie, paliativní medicína,
patologie a chirurgie (Elsevier) medicínské zobrazování, radiologie, zdravotnická
informatika (Springer)

4.

90 tištěných knih ze všech onkologických oborů; další budou průběžně kupovány

5.

databáze Evidence-Based Medicine Reviews obsahující systematicky zpracovávané
reviews společností expertů (American College of Physicians, Cochrane Group, CRD
ad.).

Uživatelé jsou informování o aktuálně dostupném fondu informačních zdrojů v MOÚ
prostřednictvím webových stránek www.mou.cz (Odborná knihovna) nebo webu projektu
www.reliceo.cz. V rámci tohoto portálu dále odkazují odborníci specializující se na vybrané
oblasti onkologie na aktuální literaturu ve svém oboru s případným komentářem odborných
prací. Webový portál také umožňuje objednávání fulltextů odborných publikací pro
registrované uživatele Odborné knihovny (je třeba osobní návštěva).
Vedlejší podporovanou aktivitou projektu je modernizace knihovny:
-

její vybavení hardwarem a softwarem pro studium zakoupených elektronických
informačních zdrojů. Od prosince 2013 jsou uvedené informační zdroje k dispozici
uživatelům v již upravených prostorách Odborné knihovny MOÚ. V průběhu roku
2014 bude vybudována a vybavena další studovna (v těchto dnech začíná rekonstrukce
terasy v 5. patře Švejdova pavilonu, kde má nová studovna vyrůst), která umožní
komfortní využívání elektronických i tištěných informačních zdrojů.

MOÚ
MOÚ je svým zaměřením jak léčebné centrum, tak i vzdělávací a výzkumné pracoviště, které
svoji roli v uvedených činnostech plní již téměř 80 let, a to s nadregionální působností.
Odborná knihovna MOÚ je jediná knihovna v regionu specializovaná na problematiku
onkologie a s ní související medicínské a přírodovědné obory. Kromě zaměstnanců ústavu
slouží knihovna i odborníkům ve spolupracujících institucích v regionu a Komplexních
onkologických centrech ČR i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Pokud budete potřebovat podrobnější informace, prosím, obraťte se na vedoucí Odborné
knihovny MOÚ PhDr. Elišku Štaudovou – tel.: 54313 6915, mail: staudova@mou.cz nebo
knihova@mou.cz

