
Projekt OP VaVpI 

NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd 

V rámci prioritní osy 3, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
(www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi), je od 1. 1. 2013 na Univerzitě Palackého 
v Olomouci realizován projekt „Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd“ 
CZ.1.05/3.2.00/12.0228. 

Hlavním cílem projektu 

je zpřístupnění elektronických i listinných zdrojů prestižních vědeckých vydavatelů pro 
vědeckovýzkumnou činnost zapojených organizací se zaměřením na přírodovědné obory 
a umožnění pokračování úspěšného výzkumu a užší začlenění do mezinárodní komunity. 

Seznam informačních zdrojů pořízených z projektu: 

 Zoological Record
 GeoBase
 GeoRef
 GeoScienceWorld
 BioOne 1, BioOne2
 EnviroNetBase
 IOPscience
 Nature Publishing Group
 ACS Collection – (předplatné časopisů pro UP)
 RSC Gold Collection (předplatné časopisů pro UP)
 Tištěné a elektronické knihy pro UP

Pro potřeby UP budou v oblasti softwarového vybavení pořízeny vyhledávací nástroj typu 
discovery system a evaluační nástroj pro statistické využívání elektronických 
informačních zdrojů. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
http://search.ebscohost.com/
http://www.elsevier.com/bibliographic-databases/geobase
http://www.agiweb.org/georef/
http://www.geoscienceworld.org/
http://www.bioone.org/
http://www.environetbase.com/
http://iopscience.iop.org/
http://www.nature.com/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.msmt.cz/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://www.msmt.cz/�
http://europa.eu/�
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi�


Bližší informace o projektu „Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd“ 
CZ.1.05/3.2.00/12.0228: 

Žadatel projektu:    

  Univerzita Palackého v Olomouci 

Spolupracující organizace: 

  Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i. 
 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

        Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
        Masarykova univerzita v Brně 

Mendelova univerzita v Brně 
        Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
        Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 
        Vysoké učení technické v Brně 
        Výzkumný ústav geodetický, topografický  

 a kartografický, v.v.i 

Přehled zapojení jednotlivých partnerských institucí do projektu. 

Datum zahájení realizace projektu:       1. 1. 2013 
Datum ukončení projektu:                  31. 12. 2014 

Celkové způsobilé výdaje:   117 547 412,-   Kč  
Z toho:  

• příspěvek ze státního rozpočtu 17 632 111,80 Kč 
• příspěvek EU 99 915 300,20 Kč 

IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  KK    NNOOVVIINNKKÁÁMM      
VV    EELLEEKKTTRROONNIICCKKÝÝMM    IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍCCHH    ZZDDRROOJJÍÍCCHH::  

PPrreezzeennttaaccee  ddaattaabbáázzíí  BBiiooOOnnee  11,,  BBiiooOOnnee  22,,  GGeeooSScciieenncceeWWoorrlldd,,  GGeeooRReeff,,  GGeeooBBaassee,,  IIOOPP  
SScciieennccee,,  IIOOPP  SScciieennccee  AArrcchhiivvee  aa  EEnnvviirrooNNeettBBaassee..  

PPrreezzeennttaaccee  eelleekkttrroonniicckkýýcchh  ččaassooppiissůů  vvyyddaavvaatteellssttvvíí  NNaattuurree  PPuubblliisshhiinngg  GGrroouupp  

PPrreezzeennttaaccee  eelleekkttrroonniicckkýýcchh  ččaassooppiissůů  vvyyddaavvaatteellssttvvíí  RRooyyaall  SSoocciieettyy  ooff  CChheemmiissttrryy..  

http://www.upol.cz/
http://www.bc.cas.cz/
http://www.fnusa.cz/
http://www.jcu.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.mendelu.cz/
http://www.ujep.cz/
http://www.utb.cz/
http://www.vfu.cz/
http://www.vutbr.cz/
http://www.vugtk.cz/
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/Dokumenty/Aktivity/NATURA/20130528_-_NATURA_-_user_meeting.ppt
http://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/user_upload/knihovna/Aktivity/NATURA/20130528_-_NATURA_-_user_meeting.ppt
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/Dokumenty/Aktivity/NATURA/NPG-prezentace.ppt
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/Dokumenty/Aktivity/NATURA/RSC-prezentace.ppt
http://www.msmt.cz/
http://europa.eu/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
http://www.msmt.cz/�
http://europa.eu/�
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi�


ZZPPRRÁÁVVAA    ZZEE    SSLLUUŽŽEEBBNNÍÍ    CCEESSTTYY  

Ve dnech 21. – 26. 10. 2013 se v Istanbulu konal první ročník konference European 
Conference on Information Literacy (ECIL), na kterou byly realizačním týmem NATURA 
delegovány PhDr. Zuzana Kelnarová a Mgr. Romana Applová. 

Zpráva ze služební cesty ECIL-2013 je k dispozici zde. 

http://www.msmt.cz/
http://europa.eu/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
http://www.msmt.cz/�
http://europa.eu/�
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi�
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/Dokumenty/SluzebniCesty/ECIL-2013.pdf

