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Přehled

• Co je šedá literatura

• Šedá literatura v ČR

• O projektu NUŠL

• Představení Centrálního rozhraní NUŠL

210 mm



25. - 27. května 2010 INFORUM 2010

Šedá literatura

• 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 v ČR

• Původní systém 1994 - 2005

• Mezera 2005 – 2008

• Nový systém 2008 - dále
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Původní systém

• 1994 – 2005

• EAGLE (European Association for Grey Literature 
Exploitation) provozovala Evropský systém informací 
pro šedou literaturu SIGLE (System for Information on 
Grey Literature in Europe)

• Zástupci za ČR v EAGLE: NTK a KNAV

• V NTK Kooperační systém pro šedou literaturu (KSŠL)

• Pouze disertační práce

• Centrálně archivováno v NTK
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Mezera

• 2005 - 2008
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Nový systém

• Od roku 2008 dále

• 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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Cíl projektu

• Posláním a cílem Národního úložiště šedé 
literatury (NUŠL) je systematické 
shromažďování, dlouhodobá archivace a 
především zpřístupnění ověřené šedé 
literatury uživatelům z oblasti vědy, výzkumu a 
vzdělávání na národní úrovni.

• Metadata především s plnými texty

• Navázat na OpenSIGLE
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Smysl

• REPOSITÁŘ (úložiště) – místo v digitálním prostoru 
určené k uchovávání intelektuální produkce instituce → 
NUŠL – dlouhodobá archivace 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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Typologie
210 mm
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Druhy dokumentů
210 mm
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Výstupy projektu

• Funkční pilotní aplikace
Digitální repositář CDS Invenio

Uživatelské rozhraní ESP Fast

• Standardy a doporučení
Metadatový formát: Beta verze 0.3

Právní expertiza

• Webové stránky

http://nusl.techlib.cz

http://nrgl.techlib.cz

• Semináře

http://nusl.techlib.cz/
http://nrgl.techlib.cz/
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Partnerská síť   

• 2009 zpracována právní expertiza
JUDr. Radim POLČÁK, PhD.: Digitální zpracování tzv. 
šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury, Brno 
2009. 
http://nusl.techlib.cz/images/Pravni_exp_NUSL.pdf

→ metadata  - volně přístupná bez smlouvy

→  plný text   - uzavření smlouvy s institucí

→  doporučení pro VŠ, jak řešit zpřístupňování VŠKP

 2009 zahájena spolupráce s ústavy AV ČR a KNAV

 2010 navázána spolupráce s VŠ

 dále grantové agentury a ministerstva, výběrově další 
producenti
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Webové stránky projektu

http://nusl.techlib.cz
210 mm

http://nusl.techlib.cz/
http://nusl.techlib.cz/
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Semináře 

• Seminář se zpřístupňování šedé 

literatury (každoročně od roku 2008)

• Informovat a podporovat odbornou diskusi 

z oblasti šedé literatury

• Prezentace a plné texty přednášek jsou k 

dispozici v on-line sborníku 

http://nusl.techlib.cz/sbornik/

210 mm

http://nusl.techlib.cz/sbornik/
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SW řešení = CDS Invenio

• Open source – licencován pod GNU GPL  

• Vyvinut v CERNu a EPFL 

• Lokalizován do 18 jazyků

• Podporuje OAI-PHM standard 

• Flexibilní a nastvitelný mnoha způsoby

• http://invenio.ntkcz.cz

• Lokální instalace ke stažení

210 mm

http://invenio.ntkcz.cz/
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Digitální repositář
210 mm

http://invenio.ntkcz.cz/
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Centrální rozhraní NUŠL
210 mm

• ESP FAST 

• Komerční SW

• Indexační a vyhledávací systém

• Jednotné uživatelské rozhraní

• Prohledává zdroje šedé literatury

• Textové filtry, visualizovaná data, vztahy 
mezi dokumenty 

• http://www.nusl.cz

http://www.nusl.cz/esp/ntk_nusl/
http://www.nusl.cz/
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Centrální rozhraní NUŠL
210 mm
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Pozvánka

THE TWELFTH INTERNATIONAL 

CONFERENCE                                             

OF GREY LITERATURE

210 mm210 mm

Srdečně Vás zveme na 

• 12. mezinárodní konferenci o šedé literatuře
• 6. – 7. prosince 2010 v Národní technické knihovně v Praze

• 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
• 8. prosince 2010 v Národní technické knihovně v Praze

Více informací na http://nusl.techlib.cz

http://nusl.techlib.cz/
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Závěr

Děkuji Vám za pozornost!

Iveta Fürstová

Iveta.furstova@techlib.cz

http://nusl.techlib.cz

http://www.nusl.cz

mailto:Iveta.furstova@techlib.cz
http://nusl.techlib.cz/
http://www.nusl.cz/

