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Dňa 21.–22. októbra 2019 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnil 7. ročník odbornej medzinárodnej
konferencie INFORMAČNÉ INTERAKCIE. Na jej organizácii sa podieľala Katedra knižničnej a informačnej vedy Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s podporou partnerov Cosmotron Slovakia & Bohemia, spo-
ločnosť SVOP s. r. o., časopis ITlib: Informačné technológie a knižnice a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Hlavná téma konferencie bola tento rok veľmi aktuálna. Jej názov bol Di-
gitálne informácie – výhody a riziká v informačnej spoločnosti,
„odvrátená strana“ informácií a už vopred vypovedal o zaujímavých
príspevkoch a prednášateľoch. Konferenciu otvorila svojim príhovorom
vedúca Katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského
Jela Steinerová, neskôr hostí privítala aj riaditeľka Univerzitnej knižnice

Silvia Štasselová a úvodnú časť
zakončil svojim príhovorom pro-
dekan pre vedeckovýskumnú
činnosť a doktorandské štúdium
filozofickej fakulty UK, Vladimír
Zvara. 

Po úvodných slovách nasledovali
príspevky, ktoré predstavili hos-
tia zo zahraničia. Hlavnými reč-
níkmi boli Daphne Raban z izraelskej univerzity v Haife, ktorá sa vo svojom príspevku
venovala hodnote informácií v kontexte informačnej ekonomiky a svoj výskum zame-
riavala na porovnávanie bezplatných a platených informácií.

Druhým hlavným rečníkom konferencie bola Katarzyna Materska pôsobiaca na Univerzite v Katowiciach so svojím príspevkom
o paradoxe objaviteľnosti vedeckých zdrojov. Vo svojom výskume identifikovala najhlavnejšie problémy, ktoré výrazným spô-
sobom ovplyvňujú vedeckú komunikáciu a ukázala príklady iniciatív na zlepšenie objaviteľnosti.

Ďalšie témy, ktoré predstavili hostia z Francúzska, Maďarska a Českej republiky sa orientovali na oblasti, ako sú informačná
a dátová gramotnosť, dôvera, ochrana a súkromie v digitálnom prostredí, knižničné a informačné služby, informačné správa-
nie a informačná etika či informačná ekológia. 

Počas dvoch dní konferencie malo možnosť vypočuť si spolu 20 príspevkov viac než 95 hostí 
Ročník bol okrem hodnotnej témy výnimočný aj oslavou 100. výročia založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Túto uda-
losť si hostia konferencie v prvý deň pripomenuli neformálnou oslavou, ktorej súčasťou bolo aj krájanie torty bezprostredne
po ukončení oficiálneho programu v priestoroch Lisztovej záhrady, ktorá je súčasťou knižnice. 

na druhý deň dostali priestor študenti a doktorandi v samostatnej kon-
ferenčnej sekcii, kde predstavili témy svojich záverečných prác. Poduja-
tie infOrmAčné interAkcie ich posúva ďalej, motivuje a ponúka
spätnú väzbu.   
V predchádzajúcom vydaní časopisu 3/2019 sa s nami niektorí z nich podelili aj 
o témy svojich záverečných prác v samostatných článkoch. Tentokrát sme sa za
pomoci organizátorov podujatia pýtali práve doktorandov z Katedry knižničnej 
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, čo im takýto typ
podujatia prináša, v ktorom dostávajú priestor vo vlastnej konferenčnej sekcii. 

„Informačné interakcie sú určite priestorom pre inšpiratívne prednášky, stretnu-
tia a podnetné diskusie. Každý rok som si na nich našla témy, ktoré ma zaujali 
a zároveň podnietili a motivovali pokračovať v doktorandskom štúdiu.”

Annamária Brijaková
„Informačné Interakcie považujem za skvelý spôsob, akým sa možno vo svojom ,,bádaní” posunúť ďalej, a to tak z hľadiska
možnosti podeliť sa o svoje nápady a vízie, ako aj z hľadiska získania spätnej väzby, ktorá je pre nás, doktorandov, nesmierne
prínosná.”

zuzana Struháriková
„Aj napriek súčasným trendom nám nestačí vedu iba „zdieľať online“. Je skvelé mať reálny priestor pre podnetnú diskusiu 
a nadviazanie nových kontaktov, ktorú Informačné Interakcie poskytujú.”

informačné interakcie – to je diskusia, 
spätná väzba aj motivácia 
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michaela melicherová
Okrem doktorandov sme sa pýtali aj ďalších prezentujúcich akým
spôsobom oni sami vnímajú problematiku digitálnych informácií 
a informačnej spoločnosti.  

„Konference ukázala klíčovou výzvu a současně problém sou-
časné společnosti, totiž nutnost řešit nesmírně složité a kom-
plexní otázky nikoli úzkým pohledem vědy (tak jak jsme ji chápali
v 19. století), ale spíše transdiciplinárním nebo multidisciplinár-
ním způsobem. Na složité otázky tak již nemůžeme dávat jedno-
duché odpovědi, ale musíme hledat komplexní přístupy, které
budou bytostně integrální. Takový přístup s sebou nese řadu
praktických problémů a těžkostí, ale také naději, že se nám po-
daří nově uchopit profesní identitu informačního specialisty i kni-
hovníka.“

michal černý, Kabinet informačných štúdií a knihovníctva, Filo-
zofická fakulta, Masarykova Univerzita v Brne  

„Z konference jsem si odnesl hlavní myšlenku, která zejména 
v rámci závěrečné diskuze alespoň částečně zazněla... Přístup 
k informacím se rapidně mění a digitální informace hrají stále výraznější roli v našich životech a každodenní komunikaci na
různých úrovních, avšak jejich podání může často vést k i nežádoucímu zkreslování či ovlivňování chování ve společnosti. 

Jako zástupci informačních profesí, ať už knihovníci, informační specialisté nebo akademici v informačních vědách a studiích,
bychom si měli uvědomit odpovědnost, kterou jako odborníci na práci s informacemi máme, vůči lidem okolo nás a pomocí

tradičních, nových či budoucích nástrojů jim pomáhat (nejen) s
orientací ve stále chaotičtějším prostředí.“

kamil matula, Ústav informatiky, Filozoficko-prírodovedecká
fakulta, Slezská univerzita v Opave

„Myslím, že nejvíc mnou rezonuje ne úplně vyslovená myšlenka
toho, že se změnila povaha předávání a přijímání informací.
Uživatelé jsou dnes tak zvyklí na digitální podobu informace,
že to má přímý vliv na všechno možné. Na podobu vědy, na
funkce knihoven, na podobu sociální komunikace ve společnosti
atd. Je nesmírně důležité pořádat takovéto konference, vidět a
zajímat se o důsledky této změny, protože v opačném případě
může dojít k nepříjemným a do jisté míry velmi těžko zvráti-
telným změnám.“

Anna novotná, Ústav informatiky, Filozoficko-prírodovedecká
fakulta, Slezská univerzita v Opave

Konferencia bola zakončená diskusiou, do ktorej boli prizvaní
kolegovia z Českej republiky – Anna Novotná a Michal Černý.

Diskutované otázky sa týkali sociálnej hodnoty digitálnych informácií, ich benefitov a rizík, rovnako ako aj informačných sys-
témov a služieb, ktoré by potenciálne mohli prispieť k zvýšeniu hodnoty informácií v súčasnej informačnej spoločnosti. 

Pre ďalšie informácie navštívte stránku konferencie https://bit.ly/2O0uUZl

Kniha abstraktov z konferencie je dostupná na adrese: https://bit.ly/2CZ82TC

Kompletný album s fotografiami z konferencie nájdete na Facebookovej stránke KKIV: https://bit.ly/2OmIrJI
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