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Projekt

• Jednoletý regionální projekt

• 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

• Spolufinancovaný z Mezinárodního 
visegrádského fondu (www.visegradfund.org) 

• Rozpočet: 46 600 EUR



Zapojené instituce

• Koordinátor: Debreceni Egyetem (Maďarsko)

• Partneři: 

– Univerzitná knižnica v Bratislave (Slovensko)

– Uniwersytet Warszawski (Polsko)

– Národní technická knihovna (Česká republika)



Cíle projektu

• Výměna zkušeností v oblasti digitalizace
• Zahrnutí šedé literatury do procesu dlouhodobé

ochrany v digitálních knihovnách
• Podpora vědecké komunikace prostřednictvím 

budování digitálních repozitářů
– Implementace prostředků / nástrojů pro sdílení zdrojů

mezi institucemi na národní úrovni
• Podpora a propagace otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím
• Podpora vztahů a komunikace akademických 

institucí v zemích V4 



Výstupy projektu

• Workshop

• Překlad DRIVER Guidelines

• Digitalizace šedé literatury

• Národní agregátor

• Odborný seminář



Workshop

• 14. dubna 2011, University of Debrecen

• 10 účastníků z partnerských organizací

• Organizační schůzka
– Projekt obecně, jednotlivé úkoly

– Otázky týkající se rozpočtu



DRIVER Guidelines

• DRIVER- síť evropských akademických repozitářů
• Pro zapojení repozitáře do sítě je nutné dodržet podmínky 

stanovené v DRIVER Guidelines
– „Guidelines for Repository Managers and Administrators 

on how to expose digital scientific resources using OAI-
PMH and Dublin Core Metadata, creating interoperability 
by homogenising the repository output.“

• Cílem projektu Sharing Knowledge je překlad příručky do 
jazyků zapojených zemí

• Český překlad je vystaven na stránkách NTK, informace o 
překladu i na tematickém portálu E-zdroje.cz + umístění na 
oficiální stránky projektu DRIVER

• http://www.techlib.cz/files/download/id/2476/driver-
guidelines.pdf



Digitalizace

• Cílem je digitalizace šedé literatury a následné zveřejnění v 
digitálním repozitáři

• Šedá literatura - „Dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým
způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. 
diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, 
oficiální publikace atd.). (TDKIV)

• Digitalizace v NTK:
– cca 20 000 stran
– šedá literatura z historického fondu (časové omezení kvůli 

zveřejnění)
– výroční zprávy STK

• Výsledky budou dostupné v digitální knihovně NTK (systém 
Kramerius) a budou harvestovány do Národního uložiště šedé
literatury 



Národní agregátor

• Cílem je vytvoření národního agregátoru pro 
šedou literaturu dle příručky DRIVER Guidelines
– Podpora interoperabilita

– Podpora mezinárodní komunikace šedé literatury 

• Agregátor v NTK 
– Národní úložiště šedé literatury (www.nusl.cz)

• Připojení k síti DRIVER

• Práce na vylepšení Digitálního repozitáře NUŠL 

(http://invenio.ntkcz.cz) 



Odborný seminář

• Podpora a propagace Open Access v rámci 
jednodenního semináře

• Seminář v národním jazyce

• Slovensko - v rámci mezinárodní konference 
INFOS, 9.5.2011

• Maďarsko - 9. 9. 2011, podpora otevřeného 
přístupu jako součást oslav založení
Debrecínské univerzity 



Open Acces
aneb Open your mind!

• Český seminář, pořádá NTK a ÚK ČVUT

• 26.10. 2011, dopolední a odpolední blok -
dohromady 5 (6) přednášek

– (Open Access obecně)

– Open Access cesty

– Open Access na VŠ

– Open Access na AV ČR



OPEN ACCESS WEEK

24. – 30. října 2011 



Děkuji za pozornost!

Tereza Simandlová

Národní technická knihovna


