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UNIVERZITNÍ KNIHOVNA ZAJISTILA KVALITNÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ VÝZKUMU  

S koncem roku 2014 skončila po 24 měsících realizační fáze projektu MENDELU 

RESEARCH LIBRARY CZ.1.05/3.2.00/12.0227. Projekt byl financován z evropského 

sociálního fondu a z rozpočtu České republiky, způsobilé výdaje činily více než 54 mil. Kč.  

Cílem projektu bylo informační zabezpečení výzkumu v oblasti biologických a ekologických 

aspektů udržitelného rozvoje, které jsou spojeny se zemědělstvím a lesnictvím, týkají se 

kvality a bezpečnosti potravin a hospodaření v krajině. Kromě Mendelovy univerzity v Brně 

se do projektu také zapojilo dalších 5 univerzit – Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  

V rámci projektu byl zajištěn přístup k celkem 11 oborovým databázím a informačním 

zdrojům, mezi které patří CAB Abstracts s retrospektivou do roku 1910, CABI Compendia, 

Food Science and Technology Abstracts, Environment Complete, elektronické knihy a 

manuály. Díky úspěšně zvládnutým výběrovým řízením byly v rámci čerpání úspor 

v listopadu 2014 zpřístupněny další dva zdroje – FOODnetBASE a Nutrition and Food 

Science Database. Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů byly ve všech případech 

naplněny – bylo staženo dvojnásobně více plných textů a hitů než bylo plánováno. Nutno říci, 

že zájem vědeckých pracovníků předčil očekávání.  

Fond univerzitní knihovny byl doplněn kvalitní literaturou a rozšířen o 1 322 knižních titulů. 

Akademická komunita však v návrzích na nákup knih stále více požadovala knihy 

v elektronické podobě, takže dalších 83 titulů bylo koupeno jako e-knihy. Každá z knih je 

zaznamenána v souborném katalogu univerzity a zpřístupněna uživatelům v knihovně nebo 

ve studovnách. 

Došlo také k modernizaci vybavení interiéru studovny a obnovení počítačového vybavení ve 

studijních prostorách, kdy nejrozsáhlejší změnou bylo vybavení studovny novým nábytkem. 

Díky novým regálům ve volném výběru se povedlo zvýšit kapacitu policové plochy na 496 

běžných metrů. Nové uspořádání nábytku také umožnilo vytvořit dva koutky pro skupinové 

studium, které jsou od sebe odděleny regály s knihami. 

V současné době projekt přechází do fáze udržitelnosti. V souladu s podmínkami OP VaVpI 

jsou informační zdroje zajištěny do konce roku 2017. Další dva roky budou hradit jednotlivé 

účastnické organizace. Za MENDELU bude zpřístupnění informačních zdrojů i nadále 

zajišťovat Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS).  
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