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V polovině ledna se  několik organizací spojilo k pořádání
prvního ročníku konference IKI: Informace, konkurence
schopnost, inovace. Cílem konference bylo představit různé
směry působení informační podpory pro nové poznání
a  podnikání. Informační věda se v současné době
výrazně orientuje na mezioborovou komunikaci, informační
specialista již není pouze prostředníkem mezi oborovými
informačními zdroji a uživatelem, ale také integrátorem
potřebných informací z různých oborů s cílem vytvoření
pevného základu pro další rozvoj. Konferenci pořádala Česká
informační společnost (viz   www.cisvts.cz , která je zaměřena
právě na podporu těchto moderních přístupů k informační
službě.

Dalším spolupořadatelem byl Ústav informačních studií a knihovnictví (UISK) Filozofické fakulty UK, který v posledních
letech velmi intezivně se společností spolupracuje např. při pořádání tradičních Jinonických pondělků, cyklu pestrých
přednášek z oblasti informační vědy, knihovnictví i knihovědy viz http://uisk.ff.cuni.cz/. Program konference výrazně
ovlivnil pořadatelský podíl projektu ESF Centra pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích a
Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Pořadatelsky se také podílela společnosti Minerva – multimediální vzdělávání
  a Mebis , které koordinuje řešení projektu. Současná informační věda je tedy multioborového založení a pestrý program
konference to jen potvrdil. Část přednášek vycházela z výzkumů doktorandů UISK (např. přednášky o šedé literatuře
Petra Nováka a Petry Myškové či videoklipy z portálu YouTube obohacená přednáška Andrey Fojtů Co Web 2.0 dal a
vzal). O podpoře studia chemie nevidomých hovořil Miloslav Nič z Vysoké školy chemicko-technologické. Spolupráci
UISK s  Laboratoří znalostních a informačních robotů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně dokládala
přednáška autorského kolektivu Nástroje pro léčbu informačního zahlcení. Zcela z jiného okruhu byla přednáška
o projektu digitalizace archiválií Projekt Monasterium autorek Aleny Pazderové a Jitky Křečkové. Pro mnohé byla
objevnou také přednáška Ivana Beneše z firmy CityPlan spol. s r. o., který hovořil o personálním managamentu v
prostředí středně velkého podniku, se zaměřením na pdoporu iniciativy a poctivého podnikání. Z oblasti lékařských
informací byla např. přednáška Petra Lesného z 2. Lékařské fakulty UK v Praze (Biomedicínská informatika a její
úloha v personalizované medicíně) nebo autorské dvojice Richard Papík – Vendula Papíková (Competitive inteligence v
medicínském a farmaceutickém prostředí). Cílem tohoto článku není podat komplexní přehled celého programu (celkem
20 přednášek), ten lze získat v online sborníku konference viz   http://www.cisvts.cz/ , kde jsou také volně přístupny
všechny prezentace konference.
Jednoznačně lze konstatovat, že prostředí jinonické auly podpořilo důstojný a přitom neformální ráz konference, po
všech příspěvcích proběhla diskuse mezi posluchači a přednášejícími, která se točila kolem problémů informačního
zahlcení, elektronické komunikace, teoretických otázek informační vědy i praktických dotazů např. z oblasti přihlašování
patentů (přednáška Jany Pavkové) či ekonomie (přednášky Petra Očka). Další informace o konferenci, včetně
fotogalerie, lze nalézt na zmíněné webové stránce České informační společnosti. První ročník přinesl pořadatelům
mnoho cenných zkušeností, které se budou snažit uplatnit při dalších ročnících, neboť již dnes je jisté, že konference
IKI2008 splnila svůj cíl  - vytvořit společný prostor pro všechny, kteří se pohybují v oblasti informačního průmyslu, ať
již ve sféře akademické, státní nebo komerční.
Pro časopis I-Forum  - PhDr. Radka Římanová, UISK FF UK, interní doktorandka
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