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O projektu 

  

• Název projektu „Digitální knihovna pro 
šedou literaturu – funkční model a pilotní 
realizace“ (DC08P02OUK007) 

• Projekt podporován Ministerstvem kultury 
v rámci programových projektů výzkumu 
a vývoje 

• 2008 – 2011  

• Projekt řeší NTK a VŠE  
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Cíl projektu 

• Cíl projektu: 

 vytvoření Národního úložiště šedé 

literatury (NUŠL), které bude sloužit 

jako centrální rozhraní pro vyhledávání 

nepublikovaných či polopublikovaných 

dokumentů (tzv. šedé literatury); 

 metadata především s plnými texty; 

 podpora vědy, výzkumu a vzdělávání. 
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Výstupy projektu 

• Funkční pilotní aplikace 

Digitální repozitář CDS Invenio 

Uživatelské rozhraní ESP Fast 

• Standardy a doporučení 

Metadatový formát: Beta verze 0.2 

Právní expertiza 

• Webové stránky 

   http://nusl.techlib.cz 

• Semináře 

 

http://nusl.techlib.cz/
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Ústavy AV ČR  

• Ústavy AV ČR - významní producenti 

dokumentů šedé literatury 

• DRUHY DOKUMENTŮ ŠL: 
 ZPRÁVY: výroční, výzkumné, grantové, technické a nálezové; 

 KONFERENČNÍ MATERIÁLY: prezentace, postery, sborníky, 

programy, přednášky; 

 AUTORSKÉ PRÁCE: referáty, preprinty; 

 STUDIJNÍ MATERIÁLY: učební texty, osnovy, záznamy z 

přednášek, materiály ke zkouškám, apod. 
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Proč spolupracovat? 

• REPOZITÁŘ (úložiště) – místo v digitálním 
prostoru určené k uchovávání intelektuální produkce 
výzkumné instituce → NUŠL - uchovávání a 
zpřístupnění nepublikovaných či polopublikovaných 
materiálů instituce. 

• VÝHODY: 

 pro vědce – centrální archiv jejich prací, zlepšuje vyhledatelnost 
a nalezitelnost jejich prací, zlepšuje šíření a vliv jejich výzkumů 

 pro instituci – zvyšuje viditelnost a prestiž před financujícími 
orgány, pomoc při hodnocení výzkumných úkolů 

 pro společnost – umožňuje přístup k výsledkům výzkumů 
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Spolupráce    

• Spolupráce NUŠL a ústavů AV ČR: 

 2007/2008 oslovení ústavů AV ČR - 

dotazníkové šetření 

 2009 zpracováno právní stanovisko - JUDr. Radim 

POLČÁK: Digitální zpracování tzv. šedé literatury pro Národní 

úložiště šedé literatury, Brno 2009. 

http://nusl.techlib.cz/images/Pravni_exp_NUSL.pdf 

→  metadata  -   bez smlouvy 

→  plný text   -   uzavření smlouvy s producentem 

 říjen 2009 zahájení spolupráce s ústavy AV ČR  
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Spolupráce 

• Průběh spolupráce NUŠL a ústavů AV: 

 Návrh smlouvy o spolupráci s Národním 

úložištěm šedé literatury. 

 Osobní schůzka s kontaktní osobou či 

vedením ústavu → upřesnění spolupráce a 

typů ŠL, které ústav zpřístupní ve formě 

plných textů. 

 Uzavření smlouvy → vkládání do NUŠL. 
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Spolupráce s KNAV 

• Navázána spolupráce 

• Možnost vkládání do ASEP 

• Do ASEP nové vstupní formuláře pro 

dokumenty šedé literatury 

• Metadatada do ASEP                

• Plné texty do Krameria 
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Plán spolupráce 

• NTK dodá KNAV šablony pro vytvoření 

vstupních formulářů 

• KNAV vstupní formuláře do ASEP 

• NTK vytvoří návody k vyplňování 

vstupních formulářů a KNAV uskuteční 

školení 

• KNAV zajistí možnost vkládání plných 

textů do Krameria  
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Možnosti vkládání 

• Vkládání dokumentů do NUŠL: 
ASEP (první pol. r. 2010) 

  http://www.iach.cz/knav/asep.htm 

CDS Invenio  

   http://invenio.ntkcz.cz 

• Jednoduché formuláře 

• Průběžné vkládání 
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NUŠL – uživatelské rozhraní 
210 mm 

         http://www.nusl.cz/esp/ntk_nusl/ 
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Závěr 

 

Děkuji Vám za pozornost a těším se na 

spolupráci. 

 

Iveta Fürstová  

Iveta.furstova@techlib.cz 

http://nusl.techlib.cz 
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