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Obsah 
210 mm 

•Šedá literatura 

•Národní úloţiště šedé literatury 

•Moţnosti spolupráce) 



Šedá literatura 
210 mm 

• Šedá literatura je literatura produkovaná na všech 
úrovních státní, respektive místní správy, 
akademických, obchodních a průmyslových 
organizací; můţe existovat jak v tištěné tak 
v elektronické formě a není kontrolovaná 
komerčními nakladateli 

• Grey Literature - Information produced on all levels 
of government, academics, business and industry 
in electronic and print formats not controlled by 
commercial publishing i.e. where publishing is not 
the primary activity of the producing body. 

(Luxembourg, 1997 - Expanded in New York, 2004, dostupné na WWW<http://www.greynet.org/index.html) 



Šedá literatura 
210 mm 

• Informační materiály odborného charakteru 

• Polopublikovaná, nepublikovaná literatura 

• Není dostupná v knihkupectvích, 

prostřednictvím nakladatelů 

• Aktuální, cenné informace 

• Zprávy, konferenční materiály, VŠKP, firemní 

literatura… 

 

 

 



Šedá literatura v M a G 

• Výroční zprávy 

• Výzkumné zprávy 

• Konferenční materiály 

• Metodiky 

• Propagační materiály 

• Katalogy výstav 

• Průvodce expozicí 

• Bulletiny 

 

 

210 mm 

 

 

Obrázky pochází z webových stránek muzeí a galerií. 



Registrace ŠL v NUŠL 

  

• Navazuje na dřívější aktivity sběru ŠL 

• Projekt „Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní 
realizace“ (2008 – 2011) 

• Vznik Národního úloţiště šedé literatury 

 

 

 

210 mm 



Cíl NUŠL 

 Centrální přístup k šedé literatuře a k 

výsledkům výzkumu a vývoje v ČR 

 Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání  

 Systematický sběr metadat a digitálních 

dokumentů  

 Dlouhodobá archivace a ochrana 

 

210 mm 



NUŠL 
210 mm 

• Sluţba Národní technické knihovny 

• Volně přístupný digitální repozitář na 
www.nusl.cz 

• Semináře, manuály, metodiky 

• Mezinárodní spolupráce (Greynet, 

OpenGrey, ROAR, DRIVER, 

WorldWideScience.org) 

 
 

 



Obsah repozitáře NUŠL 
210 mm 

• Záznamy ŠL, digitální dokumenty nebo údaj 
o dostupnosti  

• Zprávy (výzkumné, technické, výroční…) 

• Autorské práce (preprinty) 

• Vysokoškolské práce (BP, DP…) 

• Firemní literatura (katalogy, bulletiny) 

• Konferenční materiály (prezentace, postery, 

sborníky, programy) 

• Analytické a metodické materiály (studie, metodiky) 

• Propagační materiály (katalogy výstav) 

• Personália (ţivotopisy, bibliografie) 

 

 

 



Typologie ŠL NUŠL 
210 mm 

  

 

 



    Centrální rozhraní NUŠL 

www.nusl.cz  
210 mm 

          

 



Partnerská síť NUŠL 
210 mm 

 AV ČR a její pracoviště  

 Knihovna AV ČR 

 Veřejné výzkumné instituce, výzkumné 

ústavy 

 Vysoké školy  

 Národní lékařská knihovna 

 Západočeské muzeum v Plzni 

 Ministerstva 



Jak spolupracovat 
210 mm 

Jak začít spolupracovat s NUŠL? 

1. Zájem instituce → kontaktovat pracovníky týmu 

NUŠL, více na http://nusl.techlib.cz  

2. NTK osloví instituci oficiálním dopisem → návrh 

spolupráce s NUŠL 

3. Komunikace s týmem NUŠL 

Moţnosti a varianty spolupráce 

4. Uzavření smlouvy o spolupráci 

5. Vlastní spolupráce 



Varianty spolupráce I. 

 

 

210 mm 

 Má-li instituce repozitář: 

Instituce má vlastní repozitář 

1. Do Centrálního rozhraní NUŠL  
jako zdroj přes OAI-PMH 

→ bez dlouhodobé archivace v NTK 

2. Do Digitálního repozitáře NUŠL  
přes OAI-PMH 

→ s možností dlouhodobé archivace v  
Digitálním repozitáři NUŠL v NTK 



Varianty spolupráce II. 

 

 

210 mm 

 Muzeum nemá repozitář: 

 

 
Instituce nemá vlastní repozitář 

3. Nabízíme software  Invenio  
k vytvoření vlastního repozitáře 

→ volně ke stažení 
 http://nusl.techlib.cz  

4. Ukládat data přímo do  
Digitálního repozitáře NUŠL v NTK 

→ vlastní sbírka 
http://invenio.nusl.cz  

http://nusl.techlib.cz/
http://invenio.nusl.cz/


Přínosy NUŠL 

  INSTITUCE                            UŢIVATEL 

 

 

210 mm 

 Shromaţďování a 
archivace dokumentů ve 
vlastní sbírce v NUŠL 

 Vyhledatelnost a 
dostupnost dokumentů 

 Zviditelnění činnosti 
instituce 

 V ČR i zahraničí 

 Zdarma 

 

 Zdarma 

 Bez registrace 

 Získá informace o 
obtíţně dostupných 
dokumentech 

 Cenné informace z 
oblasti vědy a výzkumu  

 V jednotném rozhraní 

 Intuitivní a příjemné 
vyhledávání 

 

 



Web NUŠL 
210 mm 

  

http://nusl.techlib.cz 



Pozvánka 

Srdečně Vás zveme na 

5. ročník  

Semináře ke zpřístupňování šedé literatury  

23. 10. 2012  

Ballingův sál  

NTK 
 

 http://nusl.techlib.cz  

 

 

210 mm 



 

Děkuji za pozornost! 

 

Hana.Vycitalova@techlib.cz  

 

www.nusl.cz  

http://nusl.techlib.cz 

 


