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Kam kráčíš informační vědo aneb Informační věda spíše 
z pohledů vědeckotechnických a inženýrských?

Informační věda má na svém kontě další kvalitní publika-
ci. Komplexní a vysoce odborná monografie z pera (či spíše 
z klávesnice) německých autorů se na informační vědu však 
dívá spíše z pohledu elektronizace a digitalizace dokumen-
tů a dokumentové komunikace. Je přesně tou publikací, kdy 
informační věda zdůrazňuje spíše vztah k počítačové vědě 
než k historickým kořenům dokumentu, a také např. k sociál-
ním a humanitním vědám. Library and Information Science, 
LIS, Information Science, to všechno jsou zastřešující pojmy 
pro krásný obor mající v sobě i úžasné knihovnictví všech 
forem a zaměření a trendů. 

Publikace je členěna do 17 částí označených A až Q, i v tom je trochu jiná oproti jiným 
dílům informační vědy. V každém případě kapitoly zabývající se vyhledáváním informací 
v širším kontextu a jdoucí ke kořenům včetně matematických souvislostí, zpracování při-
rozeného jazyka, booleovského modelu, vyhledávání v prostředí webu, dále reprezentací 
znalostí od metadat přes folksonomie až po organizaci znalostních systémů jsou čte-
nářským zážitkem sloužícím pro poučení i inspirací. Je vhodné, že byly také několikrát 
zařazeny propedeutické kapitoly k tématům vyhledávání informací nebo k reprezentaci 
znalostí, což jsou v podstatě dvě základní témata této rozsáhlé příručky informační vědy. 

Publikace spíše potěší inženýrské pojetí a přístupy k informační vědě než odborníky 
sociálních věd, ale zároveň v každé kapitole lze vidět inspirace historickými kořeny infor-
mační vědy stejně jako jejími trendy, které popravdě řečeno budou více a více spojeny 
s elektronickým a digitálním světem informační společnosti. Sami autoři v podstatě zdů-
razňují jen následující subdisciplíny informační vědy, kterými jsou vyhledávání informa-
cí, reprezentace znalostí, management znalostí, (překvapivě) informační gramotnost, 
výzkumné oblasti informační společnosti a informetrii spolu s webovým světem. Je však 
pěkné, že autoři uznávají s úctou verzi informační vědy ve smyslu „library and informa-
tion science“ a citují díla, která o informační vědě hovoří i v sociálních aspektech. Po 
dlouhé době jsem viděl (asi to tedy dokládá více evropské pojetí publikace) i odkaz na 
ruské autory z oblasti informační vědy. 

Dílo se obecně hlásí k informační vědě, jak ji chápeme po dlouhá desetiletí, a to 
spíše k inženýrskému či vědeckotechnickému aspektu informační vědy zde v tomto díle 
preferovanému. Publikace si najde své čtenáře a určitě zvyšuje prestiž našeho „oboru 
budoucnosti“ s úžasnými „paměťovými funkcemi a rolemi“.
       Richard Papík
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