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Jubilujúca Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK pripravila 
nový výkladový slovník. Vyše stovka hesiel má poskytnúť najmä zá-
kladnú orientáciu pre študentov a mladých odborníkov v súčasnej in-
formačnej vede. 

Aktuálne vydaný výkladový slovník Informačná veda nadväzuje, 
podľa slov jeho editoriek, na terminologickú prácu Katedry kniž-
ničnej a informačnej vedy FiFUK v Bratislave (Informačná výchova. 
Terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná 
veda. Eds. D. Katuščák, M. Matthaeidesová, M. Nováková. Bratisla-
va: SPN, 1998).  

Ako editorky z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK (KKIV 
FiF UK), profesorka Jela Steinerová a odborná asistentka Miriam 
Ondrišová ďalej uvádzajú: „Vybrali sme základné pojmy, ktoré sú 
nositeľmi obsahu informačnej vedy. Cieľom slovníka je poskytnúť 
základnú orientáciu pre odborníkov, študentov aj mladých vedec-
kých pracovníkov, ktorí vstupujú do štúdia informačnej vedy.“  

Výber hesiel podmienil význam termínov v informačnej vede 
a nové trendy, ktoré sa dotýkajú tak napríklad informačného prie-
skumu, informačného správania či bibliometrie alebo digitálnych 
knižníc. „Aktuálna verzia slovníka je čiastkovým výstupom projek-
tu APVV 15-0508 HIBER s cieľom sústrediť výklady pojmov, ktoré 
sú v terminológii odboru novšie alebo je potrebné modifikovať ich 
tradičné chápanie v kontexte moderných informačno-komunikač-
ných technológií, internetu a nových štandardov pre digitálne pro-
stredie,“ konkretizujú v úvode slovníka editorky. 

Slovník je určený odborníkom, pedagógom, doktorandom a štu-
dentom KKIV FiF UK, ale i ďalšej odbornej verejnosti. 

Sto odborných hesiel reprezentuje témy informačnej vedy ako: 
teória informačnej vedy, organizácia poznania, informačný prie-
skum, informačné správanie, informačná architektúra, informačné 
zdroje, informačná gramotnosť, informačné služby, bibliometria 
a infometria.      

„Autoři, a potažmo editoři odvedli, velký kus práce kreativní a sys-
témové a velmi přispívají dalším podstatným střípkem k rozvoji 
a zachycení aktuální terminologie oboru ‚informační věda‘. Bude 
využito ve slovenském, ale i českém prostředí informační vědy,“ 
uvádza  na margo slovníka docent Richard Papík zo Slezskej uni-
verzity v Opavě.
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