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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Dostává se Vám do rukou druhé číslo roku 2012 recenzovaného časopisu ProInflow, které 
vydáváme v čase téměř vánočním. Toto číslo je prvním, v němž se nezaměřujeme v článcích 
tematicky, ale nabízíme sestavu z různých oblastí našeho oboru. V tomto čísle najdete čtyři 
recenzované články. 

V roce 2008 byl zařazen do kurikula oboru Informační studia a knihovnicví na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně povinný předmět pro magisterské studenty s názvem 
Aplikační seminář. V rámci tohoto předmětu již pět let vznikají více či méně úspěšné 
studentské projekty, které často vedou k zajímavým výsledkům. Aplikační seminář byl v 
posledním roce propojen s dalším povinným předmětem, Metodologie výzkumu, a studenti 
mají tak na praktickém projektu, který v reálu opravdu připravují, možnost provést výzkumy, 
které jsme se rozhodli v ProInflow publikovat.

Jistě si vzpomenete na provokativní projekt Guerilla Readers, jež šokoval řadou netradičních 
akcí na podporu čtenářství. Díky Aplikačnímu semináři si můžete nyní pravidelně číst e-
magazíny Inflow a ProInflow. Řada knihovníků již prošla e-learningovým Kurzem 
projektového managementu, Knihovnickou angličtinou, letos zahájil kurz Metody kritického 
myšlení. Projektů, které vznikly v rámci Aplikačního semináře, je celá řada. My bychom v 
tomto čísle ProInflow rádi představili výsledky výzkumů, které byly provedeny v rámci 
projektů Zelená knihovna a iNeBe.

Projekt Zelená knihovna se zaměřuje na propagaci environmentálně šetrného chování v 
knihovnách. Cílem výzkumu, který studentský tým v rámci tohoto projektu provedl, bylo 
zjistit, jaký mají české knihovny postoj k tzv. „zelenému úřadování“ a „zelenému 
nakupování“, zda již principy environmentálně šetrného chování aplikují, či zda je v 
budoucnu plánují. Odpovědi na tyto otázky najdete v článku Zelená knihovna.

Výsledky dotazníkového šetření představuje tým projektu iNeBe – Informační (NE)BEzpečí. 
Autoři se zaměřili zejména na zmapování rozsahu vzdělávacích lekcí zaměřených na 
informační bezečnost v českých knihovnách a klade si otázku, o jakou formu dalšího 
vzdělávání v této oblasti by knihovníci měly zájem.  Článek Vzdělávání k informační 
bezpečnosti v českýh knihovnách má svou formou blízko výzkumné zprávě, neboť zahrnuje 
metodologické vymezení, základní zjištění a také návrhy na další výzkumy, které vyplynuly 
ze zajímavých výsledků. 

Další sva články, které toto číslo ProInflow nabízí, jsou ze zcela jiného soudku, věnují se 
problematice informační vědy. Výsledky výzkumu nám představují autorky článku Pojmové a
tematické mapy jako nástroje informačnej ekológie. Výzkum probíhal formou experimentů a 
zaměřil se na možnosti a funkce jednotlivých nástrojů na organizaci informací v online 
prostředí. 

Nad myšlenkami známého teologa, filosofa a přírodovědce P. T. De Chardina, se zamýšlí 
autor článku Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii 
informace.  Zaměřuje se zejména na de Chardinův model růstu vědomí neboli informace, 
který považuje za základní charakteristiku lidské existence. 
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http://pro.inflow.cz/nekolik-strucnych-poznamek-nejen-k-de-chardinove-prispevku-k-teorii-informace
http://pro.inflow.cz/nekolik-strucnych-poznamek-nejen-k-de-chardinove-prispevku-k-teorii-informace
http://pro.inflow.cz/pojmove-tematicke-mapy-ako-nastroje-informacnej-ekologie
http://pro.inflow.cz/pojmove-tematicke-mapy-ako-nastroje-informacnej-ekologie
http://pro.inflow.cz/vzdelavani-k-informacni-bezpecnosti-v-ceskych-knihovnach
http://pro.inflow.cz/vzdelavani-k-informacni-bezpecnosti-v-ceskych-knihovnach
http://pro.inflow.cz/zelena-knihovna


Zakončím editorial krásnou zprávou. Šéfredkatorka Laďka Zbiejczuk Suchá se stala v 
listopadu maminkou nádherné dcerky Dorky. Nový přírůstek do knihovnické rodiny prospívá 
ve zdraví a obě přejí čtenářům ProInflow příjemné vánoční pohodové čtení ProInflow.

Já se k přání připojuji a věřím, že nám zachováte přízeň i v roce 2013. 

Kateřina Hošková
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