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• Co je šedá literatura

• Projekt NUŠL v NTK

• Partnerská síť NUŠL

• Nejčastější právní otázky 

• Osobní archiv v NUŠL

Přehled
210 mm
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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)

Šedá literatura
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• Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní
implementace (2008 – 2011)

• Podporován Ministerstvem kultury ČR
• Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) –

Digitální repozitář a uživatelské rozhraní
• Řešitelé NTK a VŠE v Praze

Projekt NUŠL
210 mm
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210 mm

→

Typologie šedé literatury
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Partnerská síť

• Tvorba začala v roce 2009
• Akademie věd ČR, vysoké školy, grantové

agentury, instituce veřejné a státní správy, 
knihovny, archivy, atd.

• Několik možností spolupráce
• Licenční smlouva s partnerem
• Autorský zákon, licence CC. 
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Nejčastější právní otázky se týkají:
• licenční smlouvy mezi NTK (NUŠL) a partnerskou institucí,

• autorského zákona,
• řádné citace dokumentů umístěných v NUŠL,

• kvalifikačních prací,
• uzavírání licenčních smluv se 

studenty/zaměstnanci.

Nejčastější právní otázky
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NUŠL: Digitální repozitář
210 mm

SW - CDS Invenio
http://invenio.ntkcz.cz/
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SW - ESP FAST
www.nusl.cz

NUŠL: Uživatelské rozhraní
210 mm
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NUŠL: webové stránky
210 mm

http://nusl.techlib.cz/
nusl@techlib.cz
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Děkuji Vám za pozornost!

Mgr. Iveta Fürstová

Iveta.Iveta.Iveta.Iveta.furstovafurstovafurstovafurstova@@@@techlibtechlibtechlibtechlib....czczczcz

http://nusl.techlib.cz

http://www.nusl.cz


