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Úvod 

V tomto ročníku zborníka Knižničná a informačná veda 28 sme zoskupili príspevky re-

agujúce na aktuálne tematické výzvy informačnej vedy. Možno ich rozdeliť na aktuálne témy 

podpory vedeckej komunikácie, práce s vedeckými dátami a hodnotenia vedy, rozvoja teórie 

informačnej vedy; ďalej témy výskumov čítania a témy zlepšovania systémov a služieb pre 

konkrétne komunity používateľov v digitálnom prostredí. Autori si kladú otázky týkajúce 

sa podpory vedcov pri analytickej a interpretačnej práci s dátami, nových spôsobov hodnote-

nia výstupov vedy, etiky pri využívaní informácií v digitálnom prostredí, trendu filtrovania 

informácií (bubliny) v informačnom prieskume aj manažmentu znalostí ako súčasti rozvoja 

informačnej vedy. Zaujímavé otázky sa formulujú v súvislosti s čítaním ako základným kog-

nitívnym procesom spracovania informácií a s možnosťami metodológie výskumov čítania. 

Aspekty digitálnych knižníc a služieb v digitálnom prostredí sa stelesňujú v otázkach digita-

lizácie kultúrneho dedičstva či špeciálnych digitálnych služieb pre seniorov a pre deti. 

Témami obsiahnutými v zborníku môžeme potvrdiť trend užších interdisciplinárnych 

kontaktov informačnej vedy, informatiky, psychológie aj filozofie, ktorý sa prejavuje vo vý-

skumoch vedeckej komunikácie, v manažmente vedeckých dát, v aspektoch hodnotenia vedy, 

vo výskumoch informačnej etiky a čítania. Užšie kontakty s príbuznými odbormi, najmä in-

formatikou a psychológiou, stelesňuje spoločný projekt HIBER zameraný na výskum infor-

mačného správania človeka v digitálnom prostredí (projekt APVV 15-0508), v rámci ktorého 

boli spracované a publikované viaceré príspevky v tomto zborníku (Steinerová, Ondrišová – 

Dubová, Mirga – Hrčková, Nováková). Témou manažmentu vedeckých dát v príspevku za-

hraničného kolegu z Maďarska (Koltay) otvárame otázky informačnej podpory vedeckej 

komunikácie a vedeckých dát. Na možnosti rozvoja teórie informačnej vedy z hľadiska ma-

nažmentu znalostí poukazuje príspevok M. Katuščákovej. Druhá časť príspevkov v zborníku 

je orientovaná na koncepčné a metodologické otázky výskumov čítania v knižničnej a infor-

mačnej vede s dôrazom na možnosti využitia metodológie sledovania pohľadu prostriedkami 

výpočtovej techniky (Hrdináková, Buzová, Regec). Tretiu časť znovu otvárame príspevkom 

od zahraničného autora (Dancs). V tejto časti sú zaradené tri aplikačné prístupy zamerané na 

novšie služby v digitálnom prostredí. Okrem aspektov digitálnych knižníc v oblasti kultúrne-

ho dedičstva (Dancs) prispeli do tejto časti dve doktorandky na KKIV (Brijaková, Struhári-

ková) so zameraním na digitálne služby pre dve významné používateľské skupiny – seniorov 

a deti. 

Príspevky nášho zborníka potvrdzujú význam výskumov informačnej vedy ako na úrovni 

praktických služieb a systémov, tak aj v rozvoji teórie a metodológie s presahmi do príbuz-

ných disciplín, najmä informatiky, psychológie, ale aj filozofie, sociológie a manažmentu. 

Aktuálne trendy sa vynárajú z potrieb praxe, ako napríklad manažment vedeckých dát. Vyža-

dujú si však určité teoretické a metodologické ukotvenie, najmä v súvislosti s hľadaním nov-

ších modelov a rámcov na pochopenie fungovania informácií v komunikácii v rôznych spo-

ločenských kontextoch. Aktuálne otázky súvisia aj s výskumom dôvery, dezinformácií či 

informačných patológií v informačných interakciách. Za rohom na nás pritom volajú ďalšie 

lákavé trendy, napríklad umelá inteligencia, digitálna etika alebo digitálna kultúra. Veríme, 

že súbor týchto textov môže byť vhodnou inšpiráciou pre ďalší tvorivý rozvoj výskumu aj 

vzdelávania v informačnej vede. 

Jela Steinerová 
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Introduction 

In this volume of Library and Information Science 28 we collected papers which respond 

to topical challenges of information science. They can be divided into current topics of the 

informational support of scholarly communication, research data management and evaluation 

of science; development of the theory of information science; further the studies of reading 

and the topic of the improvement of systems and services for particular user groups in digital 

environment. The authors ask questions regarding the support of researchers in analytic and 

interpretational work with research data, new ways of evaluation of research outputs, ethics 

of information use in digital environment, trends of information filtering (bubbles) in infor-

mation retrieval, and knowledge management as part of information science development. 

Interesting questions are articulated with regard to basic cognitive information processing 

and methodological ways of studies of reading. Aspects of digital libraries and digital ser-

vices are embodied in problems of digital cultural heritage and special digital services for 

seniors and children. 

The contents of this volume can confirm the trend of closer interdisciplinary contacts of 

information science with computer science, psychology, philosophy, and management, which 

are manifested in studies of scholarly communication, research data management, in evalua-

tion of science, in studies of information ethics, and in studies of reading. Closer contacts 

with computer science and psychology are manifested in our common research project HI-

BER focused on information behaviour in digital environment, which forms a framework of 

several papers presented in this volume (project APVV 0508-15) (Steinerová, Ondrišová – 

Dubová, Mirga – Hrčková, Nováková). The potential development of theory of information 

science from the perspective of knowledge management is presented by Katuščáková. The 

second part of papers in this volume is focused on conceptual and methodological issues of 

studies of reading in library and information science with the emphasis on methodology of 

eye-tracking. The third part is opened again by our foreign colleague (Dancs). We included 

in this part three papers based on application perspectives aimed at new services in digital 

environment. Apart from digital libraries for cultural heritage (Dancs) we present papers of 

two doctoral students at our Department of LIS (Brijaková, Struháriková) who project digital 

services for two important user groups; seniors and children. 

Papers in this volume confirm the impact of research in information science both at the 

level of practical services and systems, and in the development of theory and methodology 

including overlaps with similar sciences, namely the computer science, psychology, philoso-

phy, sociology, and management. The topical trends have emerged from the needs of prac-

tice; for example, the research data management. However, they require some theoretical and 

methodological framing, especially with regard to seeking of new models for understanding 

information in communication in various social contexts. Topical questions are related to 

studies of trust, misinformation or other information pathologies in information interactions. 

From around the corner we are attracted by further appealing trends, such as artificial intelli-

gence, digital ethics and digital culture. I believe that this collection of papers can bring 

a good inspiration for further creative development of research and education in information 

science. 

Jela Steinerová 
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