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Horizonty sivej literatúry

Cieľom príspevku je poukázať na rozmanitosť sivej literatúry z hľadiska jej existencie, definície, charak-
teristiky a typológie. Vplyvom rozvoja informačno-komunikačných technológií prechádzala aj sivá litera-
túra prudkým rozvojom, čo dokazujú aj v čase meniace sa definície samotného pojmu sivá literatúra.
Rozvoj technológií, internetu a elektronického publikovania v akademickom, súkromnom, či štátnom a ve-
rejnom prostredí ovplyvňoval a neustále ovplyvňuje jej charakter a rozširuje jej charakterové, typové
a terminologické hranice. V článku sa zameriavame na prehľad existujúcich definícií a typológií sivej lite-
ratúry, ktoré sa v čase vyvíjali, možno ich teda vzájomne analyzovať a porovnávať. Prezentujeme teore-
tický rámec rozširujúceho sa horizontu sivej literatúry z pohľadu nových typov dokumentov a médií.

Definovanie sivej literatúry
O nestálosti terminológie v oblasti sivej literatúry svedčí aj fakt, že existuje niekoľko definícií sivej literatúry, rovnako
ako niekoľko typológií, ktoré sa vyvíjali v čase najmä v súvislosti s nástupom internetu, rozvojom informačno-komu-
nikačných technológií a vplyvom elektronického publikovania a distribúcie informácií.

Weintraub definuje sivú literatúru ako „publikácie vydané vládou, akademickou obcou, podnikmi a priemyslom, v tla-
čenej i elektronickej podobe, ktoré nie sú riadené komerčnými záujmami nakladateľov a kde sú články, diplomové
práce, vládne dokumenty, bulletiny, technické správy, zborníky z konferencií a ďalšie publikácie distribuované zdarma
na základe predplatného, alebo sú na predaj“ (Weintraub 2000).

Česká terminologická databáza knihovníctva a informačnej vedy (TDKIV) definuje sivú literatúru ako: „dokumenty,
ktoré nie sú publikované obvyklým spôsobom, a preto nie sú dostupné na bežnom knižnom trhu (napr. diplomové
a dizertačné práce, výskumné správy, interné dokumenty, oficiálne publikácie atď.). Pre vyhľadávanie a distribúciu sivej
literatúry existujú špecializované informačné systémy“ (Šedá literatura 1993).

V prostredí slovenského knihovníctva a odbornej literatúry nenachádzame žiadnu definíciu sivej literatúry. Terminolo-
gický a výkladový slovník Informačná výchova, vydaný v roku 1998, tento termín neobsahuje, rovnako ani žiadna zo
slovenských technických noriem.

Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie patrí séria definícií, vznikajúcich postupne na jednotlivých ročníkoch medziná-
rodnej konferencie o sivej literatúre – GreyLiterature:

Prvá zo série definícií pochádza z konferencie GreyLiterature, ktorá sa konala v Luxemburgu z roku 1997. Hovorí, že
sivá literatúra je „literatúra, ktorá vzniká na všetkých úrovniach v oblasti vlády, akademickej obce, podnikov a prie-
myslu v tlačenej i elektronickej podobe, a to nezávisle od komerčných vydavateľov“ (GreyNet 1997).

Druhá definícia bola sformulovaná v roku 2004 v New Yorku, respektíve bola doplnená o dodatočnú charakteristiku vy-
davateľov takto: „Sivá literatúra vzniká na všetkých úrovniach v oblasti vlády, akademickej obce, podnikov a prie-
myslu v tlačenej i elektronickej podobe, nie je riadená komerčnými vydavateľmi, t. j. vzniká tam, kde vydávanie
publikácií nie je hlavnou činnosťou“ (Schöpfel 2010b).

Najnovšia zo série definícií bola prezentovaná na 12. ročníku medzinárodnej konferencie GreyLiterature v Prahe ako
tzv. „Pražská definícia“: „Sivá literatúra označuje všetky príbuzné typy dokumentov, ktoré sú produkované na všetkých
úrovniach štátnej správy, akademickej obce, obchodu a priemyslu v tlačených a elektronických formátoch, sú chránené
právami duševného vlastníctva, zhromažďované a uchovávané v knižniciach alebo inštitucionálnych repozitároch, ne-
podliehajú komerčným vydavateľom, ktorých hlavnou činnosťou je vydávanie publikácií“ (Schöpfel 2010a).

Ako vidíme, všetky uvedené definície sa zameriavajú na niekoľko charakterových čŕt sivej literatúry, a to:

� producenti (vláda, akademická obec, obchod a priemysel),

� forma (tlačené a elektronické dokumenty),

� vydavatelia/distribútori (nekomerční vydavatelia, ktorých hlavnou činnosťou nie je vydavateľská činnosť).

Ani jedna zo spomínaných definícií nezohľadňuje príjemcu informácií, teda neodpovedá na otázky:

1. Pre koho je sivá literatúra určená?
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2. Na čo slúži?

3. Prečo je dôležitá?

Na položené otázky by sme mohli zodpovedať takto:

1. Sivá literatúra je určená pre široký okruh
používateľov – študentom, vedeckový-
skumným pracovníkom, riadiacim pracov-
níkom, informačným špecialistom, spravo-
dajcom a pod.

2. Slúži ako primárny informačný zdroj (spra-
vidla doteraz nepublikovaných informácií)
z rôznych vedných odborov.

3. Jej význam spočíva v rýchlosti publikova-
nia, jedinečnosti obsiahnutých informácií
úzkeho zamerania.

Domnievame sa, že na pochopenie významu a cha-
rakteru sivej literatúry uvedené definície nie sú po-
stačujúce. Je potrebné zamerať sa na popis
charakteristiky tohto druhu literatúry (dokumentov,
informácií). Na lepšie pochopenie otázky Čo je sivá
literatúra? nám poslúži obr. 1 – Medzi extrémami
čiernej a bielej (Giustini
2012). Sivá literatúra pred-
stavuje akýsi medzistupeň
medzi myšlienkami, ná-
padmi, vynálezmi a ich pre-
tavením do klasickej formy
literatúry. S istým nadsade-
ním môžeme hovoriť o sivej
literatúre ako o hlbokej ale-
bo skrytej, ktorá je akýmsi
„predskokanom“ vydania
bielej literatúry.

Metafora sivej literatúry ako
predskokana bielej pramení
z viacerých faktorov. V pro-
cese tvorby vedeckých teó-
rií, v priebehu výskumu
vznikajú postupom času
čiastkové výsledky vo forme
správ, súborov dát, formu-
lácií teórií, numerických vý-
sledkov a pod., ktoré je
žiaduce istou formou publi-
kovať už počas riešenia vý-
skumných úloh. Cieľom
takéhoto publikovania je
najmä potreba overenia vý-
sledkov v praxi či spätná
väzba expertov z daného
vedného odboru, ktorá je
potrebná pre ďalšie pokra-
čovanie výskumných prác.

Rozdiely medzi sivou a bielou literatúrou môžeme zhrnúť do 9 základných oblastí: množstvo publikovaných dokumen-
tov, rýchlosť produkcie, náklady, prístupnosť, kvalita, nájditeľnosť, uchovávanie, vplyv na knihovníkov a úloha vyda-
vateľov. Rozdiely v týchto oblastiach znázorňuje Obr. 2 – Rozdiely medzi sivou a bielou literatúrou (Giustini 2012).

Na základe porovnania týchto oblastí, môžeme zhrnúť nasledujúce charakterové črty sivej literatúry:

� ťažšia nájditeľnosť,
� exponenciálny rast z hľadiska publikovania,

Obr. 1 – Medzi extrémami čiernej a bielej

Obr. 2 – Rozdiely medzi sivou a bielou literatúrou



� rýchlosť publikovania – samopublikovanie, publikovanie na webe,
� nízke náklady, prípadne publikovanie zdarma,
� variabilná kvalita publikácií (zmes vedeckých, odborných, latentných informácií v závislosti od problematiky

a fázy skúmania, riešenia problému, výskumnej úlohy a pod.),
� ukrytá až stratená literatúra v kontexte jej nájditeľnosti pre používateľov,
� obsah je dostupný zdarma, pretože nejde o komerčný vydavateľský záujem,
� zložitá archivácia a uchovávanie kvôli rôznorodosti formátov a objemu publikovania sivej literatúry,
� nové možnosti a úlohy pre knihovníkov ako informačných špecialistov vo vyhľadávaní informácií,
� za vydavateľmi nestojí komerčný (ekonomický) zisk, ale skôr potreba šírenia informácií, spravidla zdarma.

Uvedené charakterové črty sivej literatúry sú najlepšie rozpoznateľné a identifikovateľné v typológii sivej literatúry.
Avšak podobne ako pri definovaní pojmu sivá literatúra, ani pri definovaní typológie dokumentov, ktoré sú sivou lite-
ratúrou, nepoznáme jasné hranice.

Typológia sivej literatúry
Na druhej strane vyvstáva otázka, či práve rozvoj informačno-komunikačných technológií nestiera hranice medzi sivou
a bielou literatúrou až do tej miery, že zo sivej sa stáva biela okamžite. Z tohto uhľa pohľadu ide najmä o faktory náj-
diteľnosti, prístupnosti, dostupnosti sivej literatúry a jej bezprostredného a bezplatného šírenia prostredníctvom in-
ternetu. Napriek tomu, že technológie hranice stierajú, problémy s dlhodobou archiváciou pretrvávajú, preto môžeme
hovoriť skôr o dočasnej (krátkodobej) nájditeľnosti, prístupnosti a dostupnosti sivej literatúry pre používateľa.

Typológiu sivej literatúry môžeme chápať v užšom aj širšom zmysle. V užšom zmysle pokladáme za sivú literatúru len
také typy dokumentov, ktoré sú nositeľmi vedeckých, odborných a výskumných informácií, publikované pod hlavičkou
príslušnej inštitúcie; v širšom zmysle by sme do sivej literatúry mohli zaradiť akékoľvek dokumenty, ktoré spĺňajú cha-
rakterové črty sivej literatúry, s dôrazom najmä na vydávanie v malých nákladoch pre úzky okruh používateľov, mimo
tradičného vydavateľského procesu, s obmedzenou dostupnosťou, prípadne nedostupnosťou bez ohľadu na charakter
obsiahnutých informácií.
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Obr. 3 – Typológia dokumentov GreyNet
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Rozširujúci sa horizont sivej literatúry si môžeme všimnúť na príklade dvoch typológií, zostavených medzinárodnou od-
bornou komunitou, avšak v rozdielom časovom horizonte. Na Obr. 3 – Typológia dokumentov GreyNet (GreyNet 2013)
vidíme rozsiahly zoznam rôznorodých typov sivej literatúry usporiadaný abecedne. V zozname je zahrnutých viac ako
100 typov dokumentov. Typológia bola zostavená v roku 2004 na základe výsledkov dotazníkového prieskumu GL Sur-
vey 2004, ktorý bol distribuovaný odborníkom z oblasti sivej literatúry z rôznych krajín sveta.

Iný pohľad na typológiu poskytuje Slovník typov sivej literatúry Obr. 4 – Slovník typov sivej literatúry, ktorý bol zo-
stavený v roku 2011 ako výsledok práce medzinárodnej skupiny expertov z rôznych krajín sveta. Vytvorený je v stro-
jom čitateľnej podobe s použitím technológie RDF. Každý typ sivej literatúry je doplnený definíciou pojmu a konkrétnymi
príkladmi (Vocabulary... c2014). Viac informácií o slovníku nájdete na stránke: http://code.google.com/p/grey-litera-
ture-typology/. Slovník je pravidelne aktualizovaný, čo znamená, že uvedená typológia nie je konečná, ale je otvorená
novým typom sivej literatúry, ktoré v budúcnosti môžu vzniknúť.

Obr. 4 – Slovník typov sivej literatúry



V súvislosti s typológiou sivej literatúry si môžeme všimnúť, že sa v nej objavujú typy už všeobecne známe ako sivá
literatúra i netradičné (nové) typy dokumentov.

Medzi tradičné typy sivej literatúry patria napríklad:

� záverečné a kvalifikačné práce,
� konferenčné zborníky (plné texty, abstrakty, postery, prezentácie),
� štatistické dáta (ekonomické, obchodné, sčítanie ľudu),
� výročné, výskumné, technické správy,
� technické špecifikácie a štandardy,
� preprinty atď. (Giustini 2012).

K novším typom sivej literatúry môžeme zaradiť napríklad:

� e-dokumenty,
� elektronickú sieťovú komunikáciu,
� blogy,
� repozitáre a digitálne knižnice,
� newslettre atď. (Giustini 2012).

Hlavnými producentmi sivej literatúry sú vysoké školy, výskumné inštitúcie a organizácie (štátne aj súkromné), štátna
a verejná správa, agentúry a pod. Mnohé z týchto inštitúcií evidujú sivú literatúru, ktorú vydávajú, avšak mnohokrát
len na privátne účely a bez dlhodobej archivácie a sprístupnenia plného textu používateľom.

Aká je budúcnosť sivej literatúry?
Z teoretického hľadiska môžeme očakávať ďalší rozvoj sivej literatúry v oblasti terminológie a typológie pokračujúcim
vplyvom informačno-komunikačných technológií, internetu, e-publikovania a sieťovej spolupráce. Domnievame sa, že
sivá literatúra bude stále rozširujúcim sa horizontom zdrojov, dokumentov, dát, informácií, publikácií a pod.

Z hľadiska prístupnosti, dostupnosti a nájditeľnosti budeme dúfať, že hranice medzi sivou a bielou literatúrou budú po-
stupne úplne miznúť, najmä vplyvom internetu, otvoreného prístupu, otvorených inštitucionálnych repozitárov a zvoľ-
nením prísnych zákonov o autorských právach.

Nemenej dôležitým faktorom je kredibilita sivej literatúry, teda informácie, ktoré obsahuje a prináša používateľovi.
Často sa sivá literatúra spája s nedôveryhodnými informačnými zdrojmi, pretože nie je recenzovaná. Recenzný proces
je doménou bielej literatúry, kde je ekonomicky podchytený komerčnými vydavateľstvami.
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