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NTK jako první popisuje elektronické 

zpracování šedé literatury 

Certifikovaná metodika usnadní sdílení digitálního obsahu 

a budování digitálních "skladů" dokumentů 

„Metodika zpracování, dlouhodobého uchování a zpřístupnění šedé literatury 

v České republice, kterou NTK zpracovala, přináší zcela nové postupy a jako 

první popisuje zpracování šedé literatury v elektronické formě,“ říká PhDr. Petra 

Pejšová, vedoucí Digitální Národní technické knihovny a dodává: „Veškeré 

předchozí návody a postupy byly zaměřeny pouze na tištěnou formu šedé 

literatury. Metodika nepřináší tedy jen nové postupy, ale poprvé nabízí 

komplexní zmapování české legislativy související s šedou literaturou včetně 

příkladů a doporučení pro implementaci do interních směrnic institucí.“ 

Metodika je určena pro samotné producenty šedé literatury, mezi něž patří 

zejména vědecko-výzkumné organizace, vysoké školy, grantové agentury, 

orgány státní správy a samosprávy, paměťové instituce, ale také výrobní 

a obchodní společnosti. Poskytuje cílové skupině postupy a legislativní rámec 

pro budování lokálních digitálních repozitářů tak, aby zajistily dlouhodobé 

uchování a zpřístupnění digitálních dat a aby jejich repozitáře splňovaly 

standardy potřebné pro národní i mezinárodní integraci. 

V celém řešení je kladen důraz na zpřístupnění digitálního obsahu, a to jak na 

národní, tak na mezinárodní úrovni. Z tohoto důvodu je v metodice popsán 

proces předávání dat do národních a mezinárodních center. Zcela nově je zde 

zařazen také postup definování obsahu repozitáře, který je důležitý pro 

management institucí při určování náplně digitálního repozitáře. 
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Certifikovaná metodika je výsledkem čtyřletého projektu Digitální knihovna pro 

šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace, který řešila Národní 

technická knihovna společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze v letech 

2008 - 2011 díky finanční podpoře z programu Zpřístupnění a ochrana 

kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů Ministerstvo kultury České 

republiky. Veškeré postupy a doporučení v certifikované metodice byly ověřeny 

v rámci tohoto projektu. 

Odkaz na metodiku: http://nusl.techlib.cz/index.php/Metodika 
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