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 Výzva na príspevok 
 Zborník Knižničná a informačná veda 30 

 Téma zborníka KIV 30: 
 Etické aspekty informačných interakcií a digitálnej informačnej revolúcie 

 Informačná etika sa od 90. rokov 20. stor. rozvíja intenzívne v interdisciplinárnych súvislostiach s počítačovou etikou, 
 mediálnou etikou, knihovníckou etikou aj etikou elektronickej a marketingovej komunikácie. Informačná etika je 
 považovaná za aplikáciu filozofickej disciplíny etiky pre oblasť práce s informáciami so základnými aplikačnými 
 filozofickými prístupmi deontológie (univerzálne hodnoty), konzekvencionalizmu (etika pravidiel, sociálnych noriem), 
 etiky cností aj etiky utilitarizmu a etiky starostlivosti o informačné prostredie. Informačná etika je veda aj prax 
 správneho, bezpečného a oprávneného využívania a tvorby informácií sprostredkovaného (digitálnymi) systémami, 
 službami, produktmi. Ide o interdisciplinárny prístup k výskumom digitálnych informácií a informačných interakcií 
 človeka zameraný na hodnoty informácií, etickú senzitivitu, pravidlá a normy pri práci s informáciami, etické 
 spoločenské dilemy, aspekty súkromia, ochrany (osobných) dát, informačný prístup, intelektuálne vlastníctvo 
 (autorstvo) a presnosť a pravdivosť informácií (dezinformácie, nesprávne informácie). Aktuálne sú dnes najmä otázky 
 etiky moderných informačných technológií (umelej inteligencie, algoritmov), vyhľadávania informácií a tiež etiky 
 spracovania veľkých dát (dátová etika). Výrazné aplikačné oblasti predstavuje informačná a digitálna gramotnosť, ale aj 
 informačné správanie človeka a online komunikácia, etika (online) diskurzov, kolaborácia v sociálnych médiách a etika 
 informačných a mediálnych profesionálov a knihovníkov. 

 Informačná veda sa preto zaoberá novšími prístupmi k filozofii a konceptualizácii informácií, vrátane odvrátenej strany 
 digitálnych informácií a rôznych aspektov informačných patológií. Hľadajú sa možnosti, ako preklenúť priepasť medzi 
 teoretickým rozvojom informačnej etiky a dizajnom služieb, systémov a produktov v informačnej spoločnosti. Rozvíjajú 
 sa aj nové aspekty regulačných sociálnych rámcov etického využívania a tvorby informácií. Nové výzvy prinášajú 
 interdisciplinárne témy infodémie, problémov dezinformácií, nesprávnych a falošných informácií aj kybernetickej 
 bezpečnosti. 

 V nadväznosti na tieto aktuálne trendy pozývame odborníkov, expertov, spolupracovníkov a doktorandov z knižničnej a 
 informačnej vedy a príbuzných disciplín, aby spracovali návrhy príspevkov do zborníka Knižničná a informačná veda 30. 
 Cieľom zborníka je prezentovať konceptuálne prístupy, výsledky výskumov, aktuálne trendy v teórii a praxi a výsledky 
 doktorandských prác. 

 Podrobnejšie tematické okruhy zahŕňajú: 
 ●  Výzvy a sociálne reprezentácie informačnej a mediálnej etiky 
 ●  Problémy dezinformácií, nesprávnych a falošných informácií v digitálnom prostredí 
 ●  Súkromie ako kategória informačnej etiky 
 ●  Digitálna etika, informačná a mediálna gramotnosť a digitálna gramotnosť 
 ●  Inteligentné systémy a etický dizajnu služieb a systémov digitálnych informácií 
 ●  Informačné správanie človeka z aspektov informačnej etiky v rôznych komunitách 
 ●  Sociálne a hodnotové aspekty informácií 
 ●  Dátová etika, etické aspekty veľkých dát v informačnej vede 
 ●  Etické aspekty informačných procesov organizácie, dizajnu a vyhľadávania informácií 

 Návrhy môžu obsahovať ďalšie aktuálne teoretické, metodologické a praktické témy výskumov knižničnej a informačnej 
 vedy. 

 Termín na zaslanie  tém príspevkov so stručným abstraktom  v rozsahu 150-200 slov je:  28.2.2022  . 
 Redakčná rada rozhodne o predbežnom prijatí príspevkov do:  31.3.2022  .  Podrobné inštrukcie na spracovanie  textov 
 príspevkov dostanú autori po rozhodnutí o prijatí príspevku. 
 Termín na odovzdanie plných textov príspevkov je:  31.7.2022  . Príspevky budú zaradené do zborníka na  základe 
 posúdenia plných textov. 
 Návrhy tém a abstrakty prosím registrujte pomocou formulára dostupného cez:  https://forms.gle/vXeS5E7T86X7bik87 
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