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1. Účel cesty
18. ročník mezinárodní konference zaměřené na šedou literaturu hostovala v roce 2016 The
New York Academy of Medicine v USA. Celkem na konferenci přijelo 92 účastníků
především ze Severní Ameriky a Evropy, ale také zástupci z Japonska, Jižní Koreje a Ruska.
Za Národní technickou knihovnu (NTK) se konference účastnila PhDr. Petra Pejšová, která
zde přednesla příspěvek „Survey of an influence of legislation on open data and grey
literature“. Před konferencí proběhlo každoroční zasedání členů GreyNet.
2. Časový průběh cesty
Pro cestu na akci bylo využito letecké spojení Praha – New York s přestupem v Bruselu.
Harmonogram služební cesty:
26. 11. 2015 – odlet z Prahy, přílet do New Yorku
27. 11. 2015 – schůze členů GreyNet
28. 11. 2015 – první den konference, prezentace příspěvku
29. 11. 2015 – druhý den konference, exkurze do oddělení vzácných knih The New York
Academy of Medicine
30. 11. 2015 – exkurze New York Public Library, Dag Hammardkjöld Library of United Nations
1. 12. 2015 – odlet z New Yorku
2. 12. 2015 – přílet do Prahy
3. Průběh navštívené akce/jednání
Výroční schůze členů mezinárodní organizace GreyNet
Den před oficiálním zahájením konference proběhla každoroční schůze mezinárodní
organizace GreyNet, jejíž je Národní technická knihovna členem. Ředitel GreyNet detailně
seznámil členy s činnostmi organizace v roce 2016. Dále byly rozebírány činnosti
jednotlivých výborů. Z vedení Resource Policy Committee odstoupil Herbert Grutemeier z
The National Center for Scientific Research ve Francii. Nově je vedením pověřen Dobrica
Savič z The International Atomic Energy Agency se sídlem ve Vídni. Nově byl ustanoven LIS
Education & Training Committee pod vedením Marcuse Vasky z Alberta Health Servises
v Calgary. Na závěr obdržel Blane Desy z Library of Congress cenu GreyNet za přínos
v oblasti šedé literatury. Blane Desy je bývalý exekutivní ředitel the Federal Library
Information Network. Založil pracovní skupinu FedGey a vyučuje management na katedře
Knihovnictví a informační vědy.
Členové LIS Education & Training Committee
Marcus Vaska z Alberta Health Servises v Calgary - předseda
Jennifer McKinnell – McMaster University
Joachim Schöpfel – Université Charles de Gaulle Lille 3
Taryn L. Rucinski – U.S. Curts Library
Lynne M. Rudasill - University Library, University of Illinois at Urbana-Champaign
Kathleen Carlson - UA College of Medicine Phoenix
Dean Giustini - UBC Biomed librarian
Luisa De Biagi – Central Library „G. Marconi“, CNR
Petra Pejšová – NTK
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První den konference
Účastníky přivítali Daniella Aloia a Anthony Shih z the New York Academy of Medicine, kteří
představili akademii a význam šedé literatury pro lékařský výzkum. Klíčovým řečníkem
konference byla Taryn L. Rucinski, která se ve své přednášce věnovala šedé literatuře
v oblasti práva. I v tomto oboru je díky expanzi internetu mnoho zdrojů a počet citací těchto
materiálů roste. Avšak jasně formulovanou definicí šedé právnické literatury, by bylo možné
nabídnout vědcům nové nástroje, a ty přidat do jejich pracovního prostředí, které jim
poskytne užitečný rámec pro právní výzkum a vyhledávání informací. Odkaz na článek viz
dokumentace. Následovala přednáška Tomase A. Lipinského zabývající se sběrem,
uspořádáním a archivací informací z různých zdrojů jako jsou blogy, on-line noviny, diskuse,
sociální sítě apod. pro digitální archivy komunit z pohledu autorského práva. Satomi Inagaki
z Japan Atomic Energy Agency představila vylepšení v archivaci a šíření výzkumných zpráv
pomocí principů otevřené vědy a digitálních repozitářů. Na podobné téma pohovořil též
Dobrica Savič z the Nuclear Information Section IAEA. První blok uzavřeli svojí přednáškou o
průvodcích pro knihovníky Rosvita a Marcus Vaska. Ze svých zkušeností kladli důraz
především na neustálou průběžnou aktualizaci těchto průvodců. V odpoledním bloku byl
opět příspěvek ke zveřejňování právnické literatury v režimu Open Access. Velmi zajímavou
přednášku měla Snježana Čirkovič z Austrian Academic Library Consorcium o podpoře Open
Access. Popsala velmi podrobně, kolik se na OA v konsorciu vynakládá financí, které OA
cesty jsou preferované, se kterými vydavateli spolupracují. Následovala přednáška Petry
Pejšové o vývoji pořádání konferencí o šedé literatuře v České republice včetně analýzy
témat. V posledním bloku prvního dne konference byly krátce představeny jednotlivé
postery.

Druhý den konference
Dopoledne probíhala posterová sekce, jednotlivé postery byly hodnoceny komisí z hlediska
obsahu, grafického zpracování i přínosnosti. Petra Pejšová byla zapojena do hodnotící
komise. Vítězný poster „A geographical Visualization of GL Communities“ byl vyhlášen
během závěrečné sekce konference. Dopoledne proběhla též panelová diskuse na téma
využívání a ochrana dat. Panelisté i účastníci se shodli, že velmi užitečným nástrojem pro
samotné vědce je systém ZENODO, který umožňuje nahrávání vědeckých textů samotným
výzkumníkům. Jedná se o vzorový software založený na systému Invenio, který umožňuje
mít vše na jednom místě a trvale uloženo. Zde se též diskutovalo o nových kompetencích
knihovníků. Odkaz na článek viz dokumentace.
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Odpolední sekce byla věnována různým tématům. Především datovým analýzám, možností
využívání sociálních sítí pro šíření zpráv z projektů, popularizace vědy pomocí šedé
literatury, vyhledávání šedé literatury apod.
V závěrečné části konference zhodnotili moderátoři jednotlivých sekcí přínosnost letošní
konference. Následovalo pozvání na další ročník GL19, který se bude konat 23. – 24. října
2017 v Římě v Itálii.
Po konferenci následovala exkurze do oddělení vzácných knih The New York Academy of
Medicine (NYAM). NYAM má jednu z nejvýznamnějších historických knihoven z oboru
medicíny a veřejného zdraví na světě. Knihovní sbírky obsahují mnoho textů, které
formovaly medicínu a příbuzné obory v 16., 17. a 18. století. Knihovna je proslulá rozsáhlou
sbírkou seriálů zahrnující lékařské časopisy z celého světa. Vzhledem ke krátké životnosti
časopisů v důsledku opotřebovanosti, nekvalitnímu papíru a nesystematičnosti
v uchovávání těchto materiálů v jiných knihovnách, má nyní tato sbírka obrovskou
historickou hodnotu. Historicky patří do knihovny též vše z oblasti vaření. Nejedná se pouze
o kuchařské knihy, ale též popisy a náčrty kuchyní, veškerého kuchyňského náčiní apod.
Seznam všech sbírek je dostupný zde http://nyam.org/library/collections-and-resources/
Knihovna se stará o sponzorství například tím, že nabízí různé druhy členství, jehož součástí
jsou speciální služby, viz http://nyam.org/frbr/. Knihovna nabízí večerní exkurze zaměřené na
odhalování unikátních aspektů vzácných knih. Knihovna je též zapojena do kurzu o vzácných
knihách viz http://rarebookschool.org/.
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Třetí den - exkurze
Dag Hammardkjöld Library of United Nations
Zde je nutné upozornit, že samotný vstup do budovy the United Nations je potřeba nahlásit
jeden měsíc dopředu včetně čísla pasu. Trvalo téměř hodinu se dostat přes všechny
kontroly. Vstup je omezen na dvě hodiny. Samotná knihovna je velice specifická. Důraz je
kladen na to, aby zaměstnanci uměli několik jazyků. Veškeré tištěné i elektronické zdroje jsou
zaměřeny na ekonomické, přírodní, sociální, ale též legislativní a další aspekty zemí světa.
Knihovna má velmi rozsáhlou sbírku map. V současnosti buduje digitální knihovnu
s využitím systému Invenio. Součástí je 360 depozitních knihoven ve 135 zemích světa.
Knihovna má též sbírku mluvených projevů. Web knihovny https://library.un.org/

New York Public Library
V New Yorku jsou dvě sítě veřejných knihoven. První New York Public Library
https://www.nypl.org/ a druhá Bklyn (Brooklyn) Public Library http://www.bklynlibrary.org/ .
Stephen A. Schwarzman Building na Fifth Avenue je specifická v tom, že je to jediná
pobočka knihovny v tomto systému, kde jsou studovny a fondy historického a výzkumného
charakteru. V zásadě supluje funkci národní knihovny. Zároveň v budově probíhají různé
výstavy, především z fondů vzácných knih k různým tématům. V knihovně funguje potrubní
pošta a mechanizovaný systém posílání knih ve vozíčcích na kolejnicích. Každá studovna má
své vlastní otevírací hodiny.
Každý den v 11:00 a v 14:00 provádí bývalí zaměstnanci knihovny, kteří jsou již nyní v penzi,
návštěvníky.

Více fotografií z NYPL je na konci cestovní zprávy.
4. Závěry/shrnutí
Na konferenci byl za NTK přednesen příspěvek na téma „Survey of an influence of
legislation on open data and grey literature“. Byl ustanoven nový výbor pro vzdělávání a
odbornou přípravu LIS Education & Training Committee. Petra Pejšová NTK se zúčastnila
schůze členů GreyNet, kde byly zhodnoceny aktivity GreyNetu a jeho členů za rok 2016, a
byla členem hodnotící komise posterové sekce.
V rámci konference bylo několikrát zmíněno ZENODO. Jednak jako dobrý příklad, ale také
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jako řešení, které účastnící využívají či doporučují ve svých organizacích. Dalším důležitým
poznatkem z tohoto ročníku jsou nové kompetence knihovníků v oblasti správy, uchování a
zpřístupnění dat, jakož i jejich propojování na výzkumné výstupy.
V roce 2016 se bude 19. ročník mezinárodní konference k šedé literatuře konat 23. – 24. 10.
2017 v Římě v Itálii.
Při exkurzích v knihovně The New York Academy of Medicine a New York Public Library byl
vidět veliký důraz na práci s veřejností. Knihovny dělají mnoho aktivit, aby přitáhly i jiné
uživatele než čtenáře a výzkumníky a součástí toho jsou placené služby, třeba skryté
v různých typech členství. Zároveň bylo vidět dobrovolnickou činnost penzistů, kteří
nejčastěji pomáhají na bývalém pracovišti pár hodin týdně.

5. Dokumentace
Abstrakty příspěvků jsou dostupné z http://greyguiderep.isti.cnr.it/listanno.php
Zajímavé články:
The Elephant in the Room: Toward a Definition of Grey Legal Literature
http://www.aallnet.org/mm/Publications/llj/LLJ-Archives/Vol-107/no-4/2015-26.pdf
Data Scientist Training for Librarians – re-skilling libraries for the future
https://christianlauersen.net/2015/09/21/data-scientist-training-for-librarians-re-skillinglibraries-for-the-future/
Materiály nasbírané v oddělení vzácných knih NYAM předány Historickému fondu NTK.
6. Anotace
Eighteenth International Conference on Grey Literature (GL18), The New York Academy of
Medicine, New York, USA, 26. 11. 2016 – 2. 12. 2016. Za NTK se konference zúčastnila PhDr.
Petra Pejšová z oddělení 46, která přednesla příspěvek na téma „Survey of an influence of
legislation on open data and grey literature“. Tento ročník konference se zabýval především
publikováním Open Access a sdílením zdrojů šedé literatury v její různorodosti, dalším
širším tématem byly analýzy dat. Do programu byla zařazena také panelová diskuse na téma
využití a trvalá ochrana dat. Dlouze diskutovaným tématem bylo, jak zajistit širší
informovanost o existenci šedé literatury. Před konferencí proběhlo každoroční zasedání
členů GreyNet, které je NTK členem.
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New York Public Library - studovna
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New York Public Library – potrubní pošta a dopravník knih
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New York Public Library – senioři organizují exkurzi a provádí
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