
 

Úvod 

Jubilejný, 25. ročník zborníka Knižničná a informačná veda je venovaný výsledkom 
výskumov doktorandov a mladých výskumníkov v nadväznosti na seminár Informačné in-
terakcie, ktorý zorganizovala Katedra knižničnej a informačnej vedy 12. 9. 2013 v Univer-
zitnej knižnici v Bratislave. 

Spoločnou témou seminára aj zborníka sú informačné interakcie ako všeobecnejší po-
jem obsahujúci rôzne aspekty práce s informáciami v súlade s trendmi rozvoja informačnej 
vedy – presunom informačných procesov do elektronického prostredia a formovaním slu-
žieb s pridanou hodnotou pod vplyvom vývoja progresívnych informačných a komunikač-
ných technológií. 

Osobitne významným naplnením trendu hľadania nových partnerstiev informačnej vedy 
v teórii aj praxi sú príspevky kolegov a doktorandov z Fakulty informatiky STU v Bratislave 
nadväzujúce na spoločný výskumný projekt. Mnohé spoločné východiská sa prejavujú práve 
v témach venovaných vyhľadávaniu informácií a modelovaniu textov v digitálnych knižni-
ciach a nových médiách, ale aj v informačnom správaní používateľov. 

Seminár Informačné interakcie bol významný aj tým, že sa na ňom zúčastnili a predsta-
vili svoje príspevky aj kolegovia a doktorandi z Českej republiky. Niektoré ich príspevky 
sme zaradili do zborníka. Prinášajú vybrané aspekty budovania digitálnych repozitárov a as-
pekty kreatívneho priemyslu a nových médií. 

Informačné interakcie znamenajú vzájomné pôsobenie informácií a informačného pro-
stredia z hľadiska samotných informácií, informačných procesov, informačných systémov, 
informačného prieskumu a aj informačného správania človeka. Všetky tieto aspekty zachy-
távajú príspevky publikované v zborníku z rôznych uhlov pohľadu, pričom zdôrazňujú mo-
tiváciu, dôveru či kontext informačných procesov. 

Informačné interakcie skúma nielen informačná veda, ale aj príbuzné odbory, napríklad 
informatika, mediálne štúdiá, komunikácia a iné. Významný je kontext elektronického pro-
stredia, nové modely interakcie a vyhľadávania, hodnotenie interakcie človeka a informač-
ných systémov, ale aj filozofické, sociálne a kognitívne aspekty informácií.  

Témy príspevkov predstavujú pestrú mozaiku aktuálnych problémov, ktoré rieši infor-
mačná veda – kredibilita sociálnych médií a analýza ich modelov (Buzová), problémy vyhľa-
dávania informácií v digitálnych knižniciach (Móro, Bieliková), problémy extrakcie kľúčo-
vých slov v spravodajských textoch (Sabo). Aktuálne otázky rieši aj príspevok zameraný na 
motiváciu zdieľania informácií v diskusných skupinách (Hrčková, Adamčíková). Pre rozvoj 
informačnej vedy je dôležité aj reflektovanie otázok informačnej podpory vedeckej komu-
nikácie v budovaní digitálnych repozitárov. Túto tému výborne interpretujú príspevky M. 
Kopeckej – faktory využívania inštitucionálnych repozitárov a A. Fojtů – dôvera a rôzne 
aspekty digitálnych repozitárov.  

Okrem systémového aspektu obsahujú informačné interakcie aj používateľský aspekt, 
ktorý sa najviac prejavuje vo výskumoch zameraných na informačné správanie. Túto tému 
spracuvávajú L. Prágerová (informačné správanie informatikov) a P. Stanová (informačné 
správanie mladej „Google“ generácie). Súčasná informačná veda venuje veľkú pozornosť 
kreativite, pretože práve v procesoch spracovania informácií ide o hľadanie inovácií a nápa-
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dov smerujúcich k vytváraniu nových modelov a služieb s pridanou hodnotou. Problémom 
kreativity s dôrazom na vedeckú prácu sa zaoberá J. Jakušová. Z iného aspektu analyzuje 
kreativitu E. Jůnová. Dôraz kladie na firemnú webovú komunikáciu a prepojenie informač-
ného a kreatívneho priemyslu. Podstatu kontextu a význam mobilných aplikácií v službách 
a informačných interakciách nových médií osvetľuje príspevok J. Gondoľa. 

Príspevky publikované v zborníku prezentujú výskumné trendy mladých vedeckých 
pracovníkov v oblasti  informačnej vedy a informatiky. V mnohých príspevkoch vidíme 
obohatenie pôvodného teoretického základu informačnej vedy o praktické aplikácie nových 
médií a informatiky. Často sa stierajú hranice medzi informačnou vedou, novými médiami 
a hľadaním nových technologických riešení. Na druhej strane sa potvrdzuje významná úlo-
ha informačnej vedy v oblasti formovania nových modelov vedeckej komunikácie v elek-
tronickom prostredí (digitálne knižnice, inštitucionálne repozitáre). Jedinečným prínosom 
informačnej vedy pre informačné interakcie je neustále prehlbovanie poznatkov o potrebách 
používateľa, podpora jeho kreativity a rôznych druhov informačných gramotností v nadväz-
nosti na vzorce informačného správania. 

 

Jela Steinerová 
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Introduction 

The 25th anniversary issue of Library and Information Science is composed of research 
results of doctoral students and young researchers who participated in the workshop on 
Information interactions organized by the Department of Library and Information Science 
on 12th September 2013 in the University Library in Bratislava. 

The common topic both of the workshop and this volume is information interactions as 
a general concept comprising different aspects of the work with information in line with 
trends of development of information science – the shift of information processes into the 
electronic environment and the articulation of value-added services influenced by advanced 
information and communication technologies. 

An important fulfilment of the trends of seeking new partnerships of information science 
in theory and practice are papers of colleagues and doctoral students from the Faculty of 
Informatics of the Slovak Technical University in Bratislava who are our partners in a com-
mon research project. Much of the common content is manifested especially in the topics of 
information seeking and text modelling in digital libraries and new media, but also in user 
information behaviour. 

The significance of the workshop Information Interactions was also emphasized by the 
participation of our colleagues - doctoral students from the Czech Republic who presented 
their papers. That is why the volume comprises also some papers of the Czech authors who 
present selected aspects of building digital repositories and aspects of creative industry and 
new media. 

Information interactions mean mutual influences of information and information envi-
ronment from the viewpoint of information problems, information processes, information 
systems, information retrieval and human information behaviour. These aspects are embo-
died in the papers of the volume by perspectives emphasizing motivation, trust, and context 
of information processes. 

Information interactions are examined not only by information science, but also close 
disciplines as computer sciences, media studies, communication etc. An important compo-
nent is represented by the context of the electronic environment, new models of interaction 
and seeking, evaluation of interaction of man and information systems, but also philosophi-
cal, social and cognitive aspects of information. 

The topics of papers represent a colourful mosaic of current problems investigated by 
information science. From the credibility of social media and analysis of their models (Bu-
zová) through the problems of information seeking in digital libraries (Móro, Bieliková) to 
the problems of keywords extraction in the news texts (Sabo). The topical questions are also 
discussed by the paper aimed at motivation of information sharing in discussion groups 
(Hrčková, Adamčíková). For the development of information science it is important to reflect 
on the issues of information support of scholarly communication in building digital reposi-
tories. This topic is excellently interpreted by papers of M. Kopecká (factors of the use of 
institutional repositories) and A. Fojtů (trust and various aspects of digital repositories).  

Apart from the system aspect of the information interactions we also emphasize the 
user perspective which is most manifested in the research of information behaviour. This 
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topic is presented by papers of L. Prágerová (information behaviour of computer specialists) 
and P. Stanová (information behaviour of the young „Google” generation). Current infor-
mation science pays an important attention to creativity, because innovations and new ideas 
for building new models and value-added services are linked with the information proces-
sing. The problem of creativity with the emphasis on scholarly communication is outlined 
in the paper by J. Jakušová. Another perspective of the analysis of creativity presents the 
paper of E. Junová emphasizing the company web presentation and connections of informa-
tion and creative industries. The characteristics of context and significance of mobile appli-
cations in services and information interactions of new media are illuminated by the paper 
by J. Gondoľ. 

The presented papers in the volume represent the research trends of young researchers 
in information science and computer sciences. In many papers we can see enrichment of 
original theoretical basis of information science by practical applications of new media and 
perspectives of informatics. Often we can note that the borders between information science 
and new media and new technological solutions disappear. On the other hand, the important 
task of information science in building new models of scholarly communication in the elec-
tronic environment has been confirmed (digital libraries, institutional repositories). The uni-
que contribution of information science into information interactions still persists as deeper 
knowledge of user needs and support of their creativity and different kinds of information 
literacies in line with patterns of information behaviour.  

 

Jela Steinerová 

 

 


