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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

v relativně krátkém čase se k vám dostává další číslo recenzovaného časopisu ProInflow. Rok 2015 
může být pro ProInflow zlomový - chystáme se totiž podat žádost o zařazení do databází SCOPUS a 
ERIH. O průběhu žádostí do obou důležitých databází vás budeme průběžně informovat. 

 

Na našich stránkách teď naleznete i aktualizované údaje o termínech pro zasílání abstraktů, plných 
textů a vydání obou čísel.

 

V tomto čísle tedy naleznete pět recenzovaných článků, z nichž dva jsou v angličtině. Prvním 
anglickým článkem je příspěvek Tomáše Boudy s názvem Future of digital reading through the 
lens of Horizon scanning, ve kterém se autor zamýšlí nad budoucností čtení digitálního čtení a 
nabízí možné scénáře založené na metodě Horizon scanning.

V dalším anglickém textu nazvaném The end of Capurro’s information trilemma? (A proposal of 
an evolutionary-ontological solution) Marek Timko navrhuje řešení jedné z největších otázek 
informační vědy, a to z perspektivy evolučně-ontologické filozofie.

I v tomto čísle se setkáváme s článkem Michala Černého, tentokrát se ve svém příspěvku Paradoxy 
(nejen v přírodních vědách) jako cesta k poznání v otázkách metodologie vědy nezabývá rolí 
jazyka, ale rolí paradoxu jako účinného nástroje k posunům v myšlenkových a vědeckých 
paradigmatech.

Jan Mach ve svém článku Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v roce 2014 
představuje výzkum zaměřený na problematiku poskytování absolventských prací vysokými 
školami v elektronické podobě a porovnává je s obdobnými výzkumy z minulosti.

Pátým a posledním článkem čísla je text Soni Fryščákové Knihovny institucí Evropské unie: 
současnost a možnosti dalšího vývoje. Identifikuje knihovny jednotlivých institucí jako jedny z 
hlavních aktérů při tvorbě informační politiky EU a upozorňuje na nedostatky, kterými tyto 
knihovny trpí.

Na závěr ještě zmíníme jednu akci, která by neměla ujít vaší pozornosti. Mezinárodní studentská 
oborová konference BOBCATSSS 2015 se na konci ledna uskuteční v Brně pod záštitou Masarykovy
univerzity a Kabinetu informačních studií a knihovnictví. V příštím čísle časopisu se určitě objeví 
mimo jiné i vybrané příspěvky z této prestižní konference.

Doufáme, že vás nové číslo posune dál jak v profesním, tak třeba i osobním životě. 

S přáním mnoha štěstí do nového roku,

 

za redakci

                        Roman Novotný
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