
Editorial  ProInflow: časopis pro informační vědy 
 Vol. 11, No. 1, 2019, str. 2 

 DOI: https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-1 
  CC BY 3.0 CZ 
  http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow 

EDITORIAL 

Michal Lorenz 

Vážení čtenáři, 

po půl roce Vám opět přinášíme nové číslo časopisu ProInflow. V aktuálním čísle Vám představíme pět 

původních článků, které přispívají k rozvoji témat informačních studií. Tři z nich jsou odborné články 

věnované technickým produktům, procesům a službám, jeden je koncepční článek a jeden je přehledovou 

studií. Z tohoto výčtu je patrný deficit článků výzkumných, kterých nám do redakce přichází velmi málo, 

a to i přesto, že obor informační věda je již dle názvu obor výzkumný. V posledních číslech ProInflow 

registrujeme narůstající zájem o témata přinášející do našeho oboru otázky původně řešené hlavně 

v archivnictví. S postupující digitalizací vědy obecně a humanitních oborů konkrétněji je stále více potřeba 

řešit uchovávání zdrojů a informací v digitálních archivech a s nimi spojené problémy s dlouhodobým 

uchováním, důvěryhodností, proveniencí či autenticitou. Tento směr v aktuálním čísle zastupuje článek 

autorů z Národní knihovny, J. Kvasnici, A. Prokopové, Z. Vozára a Z. Kvašové, Analýza českého webového 

archivu. Autoři v něm představují proces sklízení a nakládání s archivními daty získávanými z webového 

prostředí. Za druhým článkem, který Vám přinášíme, stojí tým z Moravské zemské knihovny, přičemž jeho 

název zní Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek. Jeho autoři, J. Dufka, E. Chodějovská, M. Pacek 

a P. Žabička, v něm představují nástroje umožňující geografické vyhledávání a georeferencování digitálních 

map. V užším zaměření na oblast geografie zůstává i třetí článek, Novinky v Geografické bibliografii ČR online 

A. M. Hametové a E. Novotné, který, jak již název napovídá, přináší přehled o aktualizacích této digitální 

platformy. V článku Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem nás M. Černý vezme na exkurz do nedávné 

historie, v němž tematizuje a kriticky reflektuje sociálně vzdělávací praxi v knihovnách za éry socialistického 

knihovnictví. Číslo uzavíráme článkem J. Stodoly Principy a dilemata informační etiky a problém dezinformace, 

v němž se autor věnuje důsledkům alethické neutrality pojmu informace v některých definicích tohoto 

pojmu a odmítá je jako eticky nepřijatelné.    

Za redakci Vám přeji příjemnou a ničím nerušenou četbu, 

Michal Lorenz 


