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Rekvalifikační kurz NTK 

Přehled 

 Šedá literatura  

 Služba NUŠL 

 Repozitář NUŠL 

 Šedá literatura v zahraničí 

 

 

210 mm 



Rekvalifikační kurz NTK 

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 
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Šedá literatura  

 Zprávy – výroční, grantové, technické, výzkumné, 
cestovní…  

http://repozitar.techlib.cz/record/543/files/idr-543_1.pdf 

 Konferenční materiály – prezentace, příspěvky, 
sborníky, postery 

 http://repozitar.techlib.cz/record/565/files/idr-565_1.pdf 

 VŠKP – BP, DP, disertace… 
 http://bit.ly/10kAXWP 

 Firemní literatura – katalogy, bulletiny, věstníky 
•  http://bit.ly/10cdN57 

 Preprinty 

 … 
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Producenti šedé literatury v ČR 

 Akademie věd ČR 
 Výzkumné instituce  
 Grantové agentury 
 Univerzity a vysoké školy 
 Orgány státní správy, samosprávy a další subjekty 

veřejné správy 
 Knihovny, muzea, galerie a další paměťové 

instituce 
 Podniky, firmy, organizace, společnosti 

 

210 mm 
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Projekt NUŠL 
  

 2008 - 2011 

 Národní úložiště šedé literatury 

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

 Podporován Ministerstvem kultury ČR 

 Řešitelé NTK a VŠE v Praze 
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Služba NUŠL 

 Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)  
 Digitální repozitář 

 Šedá literatura 

 Shromažďování 
 z různých institucí 

 dlouhodobá archivace 

 zpřístupnění 

 Záznamy + plné texty 
 Veřejně dostupné 

 Semináře, publikace 

 Webové stránky http://nusl.techlib.cz/ 

 Mezinárodní spolupráce (OpenGrey, ROAR, 
DRIVER, WorldWideScience.org) 
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Tvorba partnerské sítě    

 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 
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    Centrální rozhraní NUŠL 

www.nusl.cz 

http://www.nusl.cz/
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Webové stránky služby 
210 mm 

http://nusl.techlib.cz 

http://nusl.techlib.cz/index.php/O_sluzbe
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Semináře  

 6. ročník Semináře ke zpřístupňování 
šedé literatury (každoročně od roku 2008) 

 23. 10. 2013 v NTK, Ballingův sál  
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Greynet  

 Grey Literature Network Service 

 http://www.greynet.org/ 
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OpenGrey  

 Evropská databáze pro šedou literaturu 

 http://www.opengrey.eu/ 

 Provozuje francouzský INIST (Institut 
pro vědecké a technické informace 

 http://www.inist.fr/ 
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Další zdroje ŠL  

 Databáze VŠKP 

 Národní registr VŠKP http://www.theses.cz (ČR) 

 THESA http://thesa.inist.fr/eng/Accueil.htm (FR) 

 Index to Theses http://www.theses.com (VB) 

 Jiné 

 DRIVER http://www.driver-community.eu/ 

 Rapports publics 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics 

 NTIS Technical Reports (FedWorld) 

http://www.ntis.gov/search/index.aspx 
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Závěr 

 

Děkuji Vám za pozornost! 

 

Hana Vyčítalová 

 

hana.vycitalova@techlib.cz 

 

http://nusl.techlib.cz 

http://www.nusl.cz 
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