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Tisková zpráva
Masarykův onkologický ústav ukončil projekt RELICEO
Brno, 9. listopadu 2015 – Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ) ukončil v tomto roce
projekt RELICEO (Regional Library for Clinical and Experimental Oncology), který byl
realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Dotace byla
poskytnuta v celkové výši přesahující 23,3 milionu korun.
Hlavním cílem projektu bylo zajištění dostupnosti nejdůležitějších vědeckých informačních zdrojů
z oboru onkologie ve formě elektronické i listinné. Tyto zdroje jsou přístupny všem zaměstnancům
ústavu, prostřednictvím Odborné knihovny MOÚ i dalším institucím a odborníkům. Odborná
knihovna se jako jediná v regionu specializuje na onkologickou problematiku a související
medicínské a přírodovědné obory.
Projekt se stal důležitým činitelem v podpoře výzkumu v MOÚ, zvl. jeho Regionálního centra
aplikované molekulární onkologie (RECAMO). Informační zdroje jsou aktivně využívány
k podpoře všech úrovní onkologického vzdělávání a ke zvyšování zájmu o vědu a výzkum v této
oblasti.
Z prostředků projektu byly získány 2 rozsáhlé databáze (ClinicalKey a Evidence-Based Medicine
Reviews) a 3 kolekce elektronických informačních zdrojů, kolem čtyř set tištěných a
elektronických knih a téměř 1700 elektronických časopisů (mimo databáze).
Vedlejší podporovanou aktivitou projektu byla modernizace knihovny a její vybavení novým
nábytkem, hardwarem a softwarem pro studium zakoupených zdrojů. Dále byla v rámci
rekonstrukce 5. patra Švejdova pavilonu vybudována a vybavena další studovna, která rovněž
umožňuje komfortní využívání elektronických i tištěných informačních zdrojů MOÚ.
Uživatelé jsou informování o aktuálně dostupném fondu prostřednictvím webových stránek
knihovny: https://www.mou.cz/odborna-knihovna-ok/d46#chapter=1 nebo webu projektu
www.reliceo.cz. (V rámci tohoto portálu odkazují odborníci, specializující se na vybrané oblasti
onkologie, na aktuální literaturu ve svém oboru s případným komentářem odborných prací.)
Kontakt: PhDr. Eliška Štaudová, e-mail: staudova@mou.cz nebo knihovna@mou.cz
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