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PROJEKT SCI-INFO: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO ČR
V rámci vyhlášení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byl
úspěšně podán projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR. Cílem projektu je
vytvořit optimální podmínky a podporovat aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
zajištěním kvalitních vědeckých informačních zdrojů pro Západočeskou univerzitu
v Plzni a dalších 21 partnerů vysokoškolských a vědeckých knihoven ČR.
Realizace tohoto projektu podpoří práci vědeckých týmů z prostředí uživatelů všech
zúčastněných organizací, napomůže tak ke kvalitnější produkci vědecko-výzkumných
výsledků, a tím přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti české vědy
v mezinárodním srovnání.
Specifické cíle projektu spočívají zejména v pořízení elektronických informačních
zdrojů, které výrazně rozšíří nabídku služeb odborných knihoven – plnotextové databáze
EBSCO – Academic Search Complete a elektronických knih tohoto vydavatele. Databáze
EBSCO – Academic Search Complete je významným informačním zdrojem pro akademický
výzkum a vývoj. Zahrnuje totiž téměř 8 000 plnotextových časopisů, abstrakty více než
12 000 publikací včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Výše uvedené informační
zdroje budou zpřístupněny formou multilicence, prostřednictvím moderního uživatelského
rozhraní a se zajištěním vzdáleného přístupu, což umožní rozšířit potencionální okruh
uživatelů. Skutečnost, že v projektu jsou zastoupeny také vědecké knihovny, jejichž
uživatelem je ve větší míře také širší odborná veřejnost, přispěje k posílení zájmu o vědu
a výzkum. Pro Západočeskou univerzitu budou z projektu dále zpřístupněny vybrané tituly
významných elektronických časopisů pro cílené doplnění informační podpory VaV.
V souladu s podmínkami OP VaVpI jsou informační zdroje zajištěny na dobu 5 let –
do konce roku 2017. Další dva roky budou přístupy hrazeny v rámci udržitelnosti projektu
jednotlivými účastnickými organizacemi.
Dotace projektu ze Strukturálního fondu EU bude činit necelých 59 miliónů Kč, což
představuje 85 % z celkových výdajů. Státní rozpočet ČR přispěje částkou 10 miliónů Kč,
tedy 15 % z celkových výdajů.
Výsledkem projektu bude komplexní a dlouhodobé řešení informační podpory
vědecké práce na Západočeské univerzitě v Plzni, na 13 dalších vysokých školách
a 8 vědeckých knihovnách v krajských městech ČR, a to na úrovni srovnatelné s vyspělým
mezinárodním prostředím vědy a výzkumu.
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