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zentovala poster s názvom „A linded data Vocabulary
of the Types of Grey Literature“, ktorý predstavil 
1. verziu typologického slovníka sivej literatúry vytvore-
ného pomocou prelinkovania dát. Na príprave slovníka
spolupracovala uplynulý rok medzinárodná pracovná sku-
pina (v zastúpení SR – Marta Dušková, Centrum ve-
decko-technických informácií SR). Počas druhého
konferenčného dňa zaujali návštevníkov najmä príspevky
približujúce sprístupňovanie sivej literatúry v rôznych
krajinách sveta. Seon-Hee Lee z Korea Institute of
Science and Technology Information (Inštitút vedecko-
-technických informácií v Kórei) prostredníctvom svojej
prezentácie s názvom „Acquisition and distribution of
technical reports and conference proceedings on
science and technology in Korea“ priblížila proces 
získavania, uchovávania a sprístupňovania technických
správ a konferenčných zborníkov v Kórei. Aleksandr 
V. Starovoitov z Centre of Information Technologies and
Systems of Executive State Authorities (Centrum infor-
mačných technológií a systémov výkonných štátnych 
orgánov) v Rusku predstavil vo svojej prednáške s ná-
zvom „Federal Information System on Grey Litera-
ture in Russia: a New Stage of Development in
Digital and Network Environment“ spôsoby sprístup-
ňovania vedeckých a výskumných správ a dizertačných
prác v Rusku z hľadiska vývoja v digitálnom a sieťovom
prostredí. 

Široký záber tém príspevkov svedčí o rozmanitosti prí-
stupov k uchovávaniu, spracovávaniu a sprístupňovaniu
sivej literatúry vo svete. Všetky krajiny sa však zhodujú
v tom, že sivá literatúra je dôležitým zdrojom informácií
a poznatkov z hľadiska vedeckej komunikácie a podpory
rozvoja vedy a výskumu na národnej i medzinárodnej
úrovni.

Ďalší ročník konferencie GreyLiterature sa bude konať 
29. – 30. 11. 2012 v National Research Council (Národná
rada výskumu) v Ríme, ústrednou témou konferencie
bude „Sledovanie inovácií prostredníctvom sivej li-
teratúry“ („Tracking Innovation through Grey Lite-
rature“).

Plné texty príspevkov z konferencie GreyLiterature 13
budú dostupné na:
http://www.opengrey.eu/partner/greynet .
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Medzinárodná organizácia sivej literatúry GreyNet 
International (www.greynet.org) zorganizovala už po
13-krát konferenciu o sivej literatúre s cieľom odbornej
diskusie a výmeny poznatkov v oblasti zhromažďovania,
uchovávania, sprístupňovania a využívania sivej litera-
túry. 13. ročník medzinárodnej konferencie GreyLitera-
ture s podtitulom „The Grey Circuit – From Social
Networking to Wealth Creation“ („Sivý kruh – od
sociálnych sietí k tvorbe bohatstva“) sa konal 
v dňoch 5. – 6. 12. 2011, tentokrát na americkom konti-
nente v Library of Congress (Kongresová knižnica) vo
Washingtone, D.C.  Ústrednou témou boli sociálne siete
predstavujúce pre medzinárodnú komunitu sivej litera-
túry cestu spojenia 21. storočia, ktorá zahŕňa celý rad
sociálnych médií a komunikačných nástrojov. Rôznorodé
možnosti využitia sociálnych sietí a nástrojov umožňujú
vytvárať, skúmať, publikovať a sprístupňovať sivú litera-
túru prostredníctvom otvoreného prístupu pre všetkých.
Hostiteľom konferencie bola the Federal Library & Infor-
mation Center Committee – FLICC (Federálna knižnica 
a Informačné centrum Výboru) v Kongresovej knižnici. 

Účastníkov konferencie z rozmanitých krajín sveta −
USA, Japonsko, Kórea, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Ho-
landsko, India, Veľká Británia, Slovinsko, Kanada, Česká
republika, Švajčiarsko a Slovensko (zástupca z CVTI SR)
− privítal riaditeľ FLICC Blane K. Dessy. Úvodný príspe-
vok konferencie predniesol Jens Vigen, riaditeľ knižnice
CERN-u vo Švajčiarsku. Vo svojom príspevku s názvom
„Mixing black and white makes grey: The spectrum
of scientific exchange over time“ charakterizoval
spektrum vedeckej výmeny poznatkov v minulosti 
a v súčasnosti. Novinku v oblasti online vedeckých fór
predstavila vo svojom príspevku s názvom „Science-Fo-
rums.net: A Platform fo Scientific Sharing and Col-
laboration“ Marilyn J. Davis z Office of Scientific and
Technical Information (Kancelária vedecko-technických
informácií) v USA. V rámci posterovej sekcie odznelo
spolu 14 posterových príspevkov. Slovenskú republiku re-
prezentovalo Centrum vedecko-technických informácií SR
s posterom „The Central Registry of Publication 
Activity – CREPC – Information source of grey lite-
rature produced at slovak universities“, ktorý odpre-
zentovala Marta Dušková. Cieľom posteru bolo
predstaviť medzinárodnej komunite sivej literatúry Cen-
trálny register evidencie publikačnej činnosti spravovaný
Centrom vedecko-technických informácií SR ako možný
zdroj informácií o sivej literatúre produkovanej na vyso-
kých školách v SR. Národní technická knihovna (NTK) 
z Českej republiky v zastúpení Petry Pejšovej odpre-
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