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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
po půlroce je zde nové číslo ProInflow, druhé číslo roku 2015. Než Vám však představím
články, které obsahuje, dovolte mi krátce zmínit novinky, které časopis od minulého čísla
potkaly.
V minulém editorialu jsem psal o tom, že jsme si podali žádost o zařazení do databází
SCOPUS a ERIH. Zde již mohu s radostí říci, že jsme členy ERIH plus, databáze zařazené do
metodiky pro hodnocení vědy. Nově je také ProInflow indexováno v rejstříku Google Scholar.
Databáze SCOPUS je stále ještě před námi, kritéria přijetí jsou zde totiž velice přísná, takže
stále čekáme na vyjádření. Věříme ale, že je vše na dobré cestě.
Podívejme se tedy, co Vám toto číslo nabízí. Článku je celkem pět a opět zde nalezneme jeden
v anglickém jazyce.
Prvním článkem navazujeme na předchozí číslo, kde jsme vydali dva články, které byly
postaveny na příspěvcích z konference Bobcatsss 2015. I v tomto čísle Vám nabízíme jeden,
a to Bibliotherapy & Creative Writing for Talented Disadvantaged Youth od docentky Judit
Béres, působící na univerzitě v maďarské Pécsi. V článku nám autorka přibližuje program
fungující na střední škole v Pécsi a na výzkumu ilustruje jeho účinnost u mladých sociálně
znevýhodněných studentů.
Po nějaké době se do časopisu se svým článkem Kvalitatívne metódy výskumov
v informačnej vede, vrací i profesorka Jela Steinerová z Univerzity Komenského v Bratislavě.
Ve svém exkurzu po metodách kvalitativního výzkumu ilustruje jejich teoretická východiska
a výhody na příkladech svých vlastních výzkumů a navrhuje spojení kvalitativního výzkumu
s modely kreativních informačních procesů.
Ze stejného pracoviště pochází autorka článku Roly čitateľa v procese čítania ‒ Františka
Tomoriová. Po příspěvku Tomáše Boudy v předminulém čísle se jedná o další článek
zaměřený na čtenářství. Autorka zde vychází z modelu dimenzí rolí čtenáře, který sama
vytvořila, poukazuje na různé účinky čtení a na existenci kognitivních i nekognitivních rolí
u čtenářů.
Martin Krčál se ve svém příspěvku Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách
věnuje statististickým výkazům jako užitečnému nástroji při plánování rozvoje a řízení
knihoven. Autor sám statistická data o knihovnách získal a interpretoval je a nabízí také
příklady užití statistik v praxi.
Číslo uzavírá Dana Tomančáková, které bychom rádi vyjádřili za redakci velký dík, že v rámci
výzkumu ke své bakalářské práci provedla citační analýzu našeho časopisu. Ve svém článku
nazvaného jednoduše Citační analýza časopisu ProInflow tak odhaluje nejcitovanější autory
a časopisy, rozdíly mezi tištěnými a digitálními zdroji atd.
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Protože je toto číslo zároveň posledním v tomto roce, rád bych Vám zde za redakci popřál
klidné a veselé prožití vánočních svátků, šťastný nový rok a samozřejmě i pozornou
a otevřenou mysl při čtení.
Za redakci,
Roman Novotný
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