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„Šedá literatura je oblastí knihovnictví a informační vědy, 

která se zabývá produkcí, distribucí a přístupem k celé

řadě typů dokumentů, jež vznikají na všech úrovních vládní, 

akademické, obchodní a organizační sféry v elektronické i 

tištěné podobě a které neprošly komerčním vydavatelským 

procesem, tj. případy, kdy vydavatelská činnost není 

primární činností vydávajícího subjektu.“ 

Lucemburk, 1997 – New York, 2004 – Praha, 2010



Deklarace z Pisy
Nový plán pro šedou literaturu

http://greyguide.isti.cnr.it/
http://greyguide.isti.cnr.it/


První závazek, otevřený přístup, prohlubování 

spolupráce a koordinace uvnitř komunit pro šedou 

literaturu i mezi nimi navzájem a sdílení standardů 

otevřených dat.



Druhý závazek - výzkum a vzdělávání, kde je uznávána 

kvalitní šedá literatura a kde je věnována pozornost dobré 

praxi v rámci oboru. 



Třetí závazek - řešení a zajištění právních otázek spojených s 

šedou literaturou, zabýváme se různými typy licenčních ujednání, 

která jsou aktuálně k dispozici a posilováním konstruktivních 

vztahů s komerčními vydavateli. 



Čtvrtý závazek - udržitelnost spojená s finančními 

náležitostmi. Vyhledávání informací o dotacích a grantech 

pro speciální sbírky a repozitáře, naším zájmem je trvalé 

uchování a investice do nových technologií.



Za páté, klademe silný důraz na technickou stránku, záruku 

nepřetržitých online služeb a na další vzájemné propojování 

textového i netextového obsahu. Závazek zabývat se 

problémy od vypořádání se s nefunkčními odkazy k 

zajištění interoperability bez ohledu na systém nebo portál, 

na kterém jsou šedá literatura a doprovodná data uloženy.



Nová infrastruktura v roce 2014

Výzkum a vývoj

Programový výbor a jeho předsednictví①

Série mezinárodních konferencí o šedé literatuře

Publikování a komunikace

Výbor pro řízení komunit a jeho předsednictví ②

Periodické publikace, neperiodické publikace a sociální média

Open Access

Výbor pro politiku zdrojů a jeho předsednictví ③

Repositáře a webové zdroje

Vzdělávání a příprava

Výbor pro knihovnictví a informační vědu a jeho 

předsednictví④

Knihovnictví a informační věda



②

PUB
← Předplatné a 

Licence

Open Access a

Sociální média →

④

EDU
Vzdělávání a příprava

GreyForum
Etcetera

Zdroje příjmů

③

GreyGuide
Repozitář

GreyGuide

③

Datový 
archiv 

DANS
GreyNet Data

①
Výzkum a 

vývoj
Série konferencí o 

šedé literatuře

Další zdroje 
financování výzkumu

MEM
Členství v GreyNet

③

OpenGrey
Repozitář

OpenGrey

Otevřené 
zdroje

③

OpenAIRE
Repozitář

OpenAIRE
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Průvodce dobrou praxí a zdroji 
v oblasti šedé literatury

http://greyguide.isti.cnr.it/



GreyGuide ● ● ●

Publikované příklady dobré praxe

Navrhované příklady dobré praxe



GreyGuide ● ● ●

BIO Collection
Kdo je v šedé literatuře

GL16 Collection
Konferenční návrhy

GSI Collection
Rejstřík GreySource 



GreyGuide ● ● ●

GFS Collection
Série GreyForum

IDGL Collection
Mezinárodní adresář organizací

Pub Collection
Publikace GreyNet



Děkuji!

GreyNet International
Grey Literature Network Service
Javastraat 194-HS
1095 CP Amsterdam
Nizozemsko

T/F +31-(0)20 331 2420
Email: info@greynet.org
Url: http://www.greynet.org


