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� Šedá literatura
� NUŠL
� Partnerská síť
� Podpora VaVaI
� Zahraniční spolupráce

Osnova
210 mm



� 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>)

Definice šedé literatury
210 mm



� Celosvětově roste význam ŠL

� Aktuální informace v reálném čase

� Součástí vyhledávacího procesu

� U neformální ŠL je nutné ověření

Význam ŠL 
210 mm



� Druhy  šed é literatury
� Vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy

� Konferenční materiály, firemní literatura

� Preprinty, studijní materiály  

� Producenti šed é literatury z oblasti
� Výzkumu a vývoje, státní správy

� Školství, komerčního sektoru

Důvěryhodná ŠL
210 mm



Projekt NUŠL

� 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

210 mm



Cíle NUŠL

� Centrální přístup k ověřené šedé
literatuře a k výsledkům výzkumu a 
vývoje v ČR

� Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání
� Systematický sběr metadat a digitálních 

dokumentů
� Dlouhodobá archivace a ochrana
� Spolupráce se zahraničními repozitáři

210 mm



210 mm

Zveřejnění díla v NUŠL

� Každé dílo chráněno autorským 
zákonem

� Výběrově je možné zvolit licenci 
CreativeCommons
http://www.creativecommons.cz/



www.nusl.cz
210 mm



210 mm

Partnerská síť

�AV ČR a její pracoviště
�Knihovna AV ČR 
�NLK 
�Vysoké školy
�Grantové agentury
�Ministerstva
�Veřejné výzkumné organizace



210 mm

NUŠL a VaVaI

� Hotové řešení ke zlepšení dostupnosti 
výsledků výzkumu a vývoje v ČR

� Národní politiky výzkumu, vývoje a 
inovací (zejména cílů 4 a 5) 

� Reformy systému výzkumu, vývoje a 
inovací

� E-verze výstupů projektů dle 7.RP EU



210 mm

Zahraniční spolupráce

NUŠL v mezinárodních repozitářích
� DRIVER - Digital Repository Infrastructure

Vision for European Research

� OpenGrey – dříve OpenSIGLE
� ROAR – Registry of Open Access 

Repositories

� OpenDOAR - The Directory of Open Access 
Repository



210 mm

GreyNet

„GreyNet is dedicated to Research, 
Publication, Open Access and Education
in field of Grey Literature“

� International Conference on Grey
Literature GL1 – GL13

� The Grey Journal
� Workshops
� http://www.greynet.org/



210 mm

Pozvánka

Národní technická knihovna – Ballingův sál
� 25. října 2011 – 4. ročník Semináře ke 

zpřístupňování šedé literatury
http://nusl.techlib.cz/index.php/Seminare

� 26. října 2011 – 2. ročník Open Access 
aneb Open your mind!

http://www.techlib.cz/cs/1580-open-access-
week/



Děkuji za pozornost!

Kontakt: nusl@techlib.cz
Více informací: http://nusl.techlib.cz
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