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Projekt OP VaVpI

reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236

Oborová knihovna zemědělského 

aplikovaného výzkumu

„SLARA“



Partneři projektu: 

  Agritec Plant Research s.r.o.

  http://www.agritec.cz/

  Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 

Holovousy s.r.o.

 http://www.vsuo.cz/

  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův 

Brod, s.r.o. 

 http://www.vubhb.cz/

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a 

myslivosti, v.v.i.

 http://www.vulhm.cz/

  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 http://www.beerresearch.cz/

  Zemědělský výzkum, spol. s r.o

http://www.vupt.cz/

Elektronické informační zdroje:

 CAB Abstracts Plus Collection

 CAB Abstracts 1973+

 CAB Abstracts Archive (1910-1972)

 CAB eBooks (2005-2016)

 CABI Compendia (2013-2017)

 FSTA – Food Science and Technology 

Abstracts
 OECD Agriculture Statistics

 STM Cambridge Journals Online

 ProQuest Agriculture Science Collection

 Ebrary ebooks

SLARA je ...
  Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (z angl. Specialised Library of 

Applied Research in Agriculture),

 funkční síť moderně vybavených knihoven a studoven 7 výzkumných organizací,

 vstupní bránou k obrovskému potenciálu excelentních, garantovaných a celosvětově 

uznávaných informačních zdrojů – a tím také reakcí na dlouholetou, závažnou absenci 

komlexnosti a dostupnosti informačních zdrojů v agrární sféře ČR

  podporou rozvoje nejen vlastního zemědělského výzkumu, množstvím, různorodostí a kvalitou 

dat zasahuje do souvisejících oborů a slouží tak i uživatelům z řad odborné veřejnosti oboru 

zemědělského a potravinářského, biologického, chemického, biochemického 

a technologického. 


