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Obsah prezentace

• Šedá literatura

• NUŠL jako služba

• Obsah repozitáře

• Vyhledávání v NUŠL
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Šedá literatura

• Šedá literatura je literatura produkovaná na všech 
úrovních státní, respektive místní správy, akademických, 
obchodních a průmyslových organizací; může 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)
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Šedá literatura

• Informační materiály odborného charakteru
• Polopublikovaná, nepublikovaná literatura
• Není dostupná v knihkupectvích, 

prostřednictvím nakladatelů
• Aktuální, cenné informace
• Zprávy, konferenční materiály, VŠKP, firemní 

literatura…



• Provozovatel Národní technická knihovna
• Projekt – Digitální knihovna pro šedou literaturu –

funkční   model a pilotní realizace (2008 – 2011)
• Systematické shromažďování, dlouhodobá 

archivace a především zpřístupnění ověřené šedé 
literatury uživatelům z oblasti vědy, výzkumu a 
vzdělávání na národní úrovni.

• Volně přístupný digitální repozitář
• Mezinárodní spolupráce (Greynet, OpenGrey, ROAR, 

DRIVER, WorldWideScience.org)
• Semináře, manuály, metodiky
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NUŠL jako služba
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Co v NUŠL najdete?

• 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 (životopisy, bibliografie)
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Dokumenty odkud?

• Akademie věd ČR
• Výzkumné instituce (Centrum dopravního výzkumu, 

Ústav pro studium totalitních režimů, Výzkumný 
ústav potravinářský…)

• Univerzity a vysoké školy (UK, VŠE, AMU, AVU, 
Mendelova univerzita…)

• Orgány státní správy, samosprávy a další subjekty 
veřejné správy

• Knihovny, muzea, galerie a další paměťové instituce
• Podniky, firmy, organizace, společnosti

Co v NUŠL najdete?



• Záznamy dokumentů (metadata) šedé 
literatury

• Digitální dokumenty ŠL (volně přístupné)
• texty (PDF, DOC)

• obrázky (JPG)

• videa (MP4)

• Informace, kde je možné dokument získat
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Co v NUŠL najdete?
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Co může zajímat Vaše uživatele?

• Výroční zprávy institucí
• Česká národní banka
• Západočeské muzeum v Plzni
• Ústav pro studium totalitních režimů

• Zprávy z výzkumů (výzkumy veřejného mínění)
• Informace o vysokoškolských pracích

• aktuálně řešená problematika v oborech
• duplicita témat

• Firemní katalogy
• Informace o konferencích a dokumenty z nich

Co v NUŠL najdete?



• Centrální rozhraní NUŠL
• ESP FAST 

• Komerční SW
• Indexační a vyhledávací systém
• Jednotné uživatelské rozhraní
• Prohledává zdroje šedé literatury

http://www.nusl.cz 

Vyhledávání
210 mm
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Vyhledávání

• Rozhraní v ČJ a AJ
• Intuitivní
• Zaměřené na využívání navigací
• Vyhledávání

• Jednoduché vyhledávací okénko – zadání 
dotazu + postupné zpřesňování pomocí 
filtrů

• Zadávání dotazu prostřednictvím výběru 
kritérií

• Nápověda, tutoriál
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Záznam dokumentu

Zkrácený 
záznam:
Název
Autoři
Rok vydání
Jazyk
Abstrakt
Klíčová slova
Dostupnost
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Detailní záznam
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Detailní záznam
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Detailní záznam

• Dostupnost dokumentů
• Digitální dokument (ikona pod záznamem nebo karta 

Soubory)
• Přímo v NUŠL
• Přesměrování do databáze jiné instituce

• volný přístupný
• vstup jen pro registrované uživatele

• Informace, kde je dokument uložený

• Export záznamů do MARCXML, DC, NUŠL, EndNote



210 mm

Praktická ukázka ☺

www.nusl.cz
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Více o NUŠL
nusl.techlib.cz

Děkuji za pozornost ☺
Dotazy?

Hana Vyčítalová
Národní technická knihovna
hana.vycitalova@techlib.cz


