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Producenti šedé literatury v NUŠL

přes 140 spolupracujících institucionálních partnerů

• Výzkumné instituce

• Vysoké školy a univerzity

• Knihovny, galerie a muzea

• Státní správa

• Neziskové organizace

Osobní archivy
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Příkaz ministra kultury č. 25/2014

• Ze dne 5. srpna 2014

• Stanovuje „Postup certifikace metodik, památkových postupů a special. 
map s odbor. obsahem jako uznatelných výsledků VaVaI z podpory MK“ 

• NUŠLu se týká výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
typu „Certifikovaná metodika“

• Kdo má povinnost certifikované metodiky do NUŠL vložit?

• Jaká je lhůta?

• Jak postupovat?

• Popis  http://nusl.techlib.cz/spoluprace/certifikovane-metodiky/

http://nusl.techlib.cz/spoluprace/certifikovane-metodiky/


konference EFI 2016     11. 11. 2016

Problémy a jejich řešení   

Citace z příkazu ministra kultury č. 25/2014

Jj

• Na konci roku 2015 udělena výjimka povolující pouze vložení odkazu do 
NUŠL

• „…. je třeba postupovat v dosavadní praxi ukládání plných textů 
certifikovaných metodik do NUŠL, které kromě jejich zpřístupnění 
zajišťuje především jejich trvalou archivaci.“ 

• Řešení s Odborem výzkumu a vývoje MK ČR
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Kontroly plnění povinnosti

• Podklady od Odboru výzkumu a vývoje MK ČR

• Čtvrtletně

• První kontrola v květnu 2016

Pořadí kontroly

1 2 3

počet kontrolovaných metodik 144 146 148

dostupné v NUŠL - záznamy 94 128 135

dostupné v NUŠL - s plným textem 70 127 134
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Děkuji za pozornost

Dotazy


