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Plan prezentacji

• Pojęcie „umiejętności informacyjne” 
(information literacy)

• Modele i standardy kształcenia UI
• Treści kursów
• Przydatne serwisy 



Umiejętności informacyjne - pojęcie

• Information literacy (umiej ętności informacyjne) ����

wiedza o tym, kiedy i dlaczego potrzebna jest informacja, 
gdzie i jak ją znaleźć i jak ocenić oraz jak efektywnie i 
zgodnie z etyką wykorzystać i zaprezentować

• definicje information literacy

– traktują zdobywanie umiejętności informacyjnych jako 
proces/cykl, który przyczynia się do skutecznego i właściwego 
wykorzystania informacji i jest związany z krytycznym myśleniem

– uznają, Ŝe umiejętności informacyjne są niezbędne w 
kształceniu podstawowym i ustawicznym

– uznają, Ŝe umiejętności informacyjne umoŜliwiają wszystkim 
bycie aktywnymi obywatelami społeczeństwa informacyjnego



Umiejętności informacyjne - pojęcie

Stowarzyszenie Bibliotek Akademickich i Naukowych ACRL 

• umiejętności korzystania z informacji stanowią podstawę do 
uczenia się przez całe Ŝycie i są wspólne dla wszystkich 
dyscyplin naukowych i poziomów edukacji

• osoba wykształcona w zakresie IL potrafi:
– określić zakres potrzebnej informacji

– efektywnie uzyskać potrzebne informacje

– krytycznie ocenić informacje i jej źródła

– włączyć wybrane informacje do podstaw swojej wiedzy

– efektywnie wykorzystać informacje do osiągnięcia określonego celu

– zrozumieć ekonomiczne, prawne i społeczne problemy związane z wykorzystaniem 
informacji

– pozyskiwać i wykorzystywać informacje etycznie i zgodnie z prawem

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm



Umiejętności informacyjne - pojęcie

• 2005 - Proklamacja Aleksandryjska – UNESCO, IFLA, NFIL 
• IL umoŜliwia ludziom wszystkich zawodów i ze wszystkich środowisk 

efektywnie szukać, oceniać, wykorzystywać i tworzyć informacje w celu 
osiągnięcia swoich celów osobistych, społecznych, zawodowych i 
edukacyjnych

• jest to podstawowe prawo człowieka w świecie cyfrowym i promuje 
społeczną integrację wszystkich narodów

• Information literacy:
– obejmuje umiejętności rozpoznawania potrzeb informacyjnych, lokalizowania, oceny, 

zastosowania i tworzenia informacji w kontekście kulturowym i społecznym
– ma zasadnicze znaczenie dla przewagi konkurencyjnej osób, przedsiębiorstw, regionów i narodów
– stanowi klucz  do skutecznego dostępu, wykorzystania i tworzenia treści w celu wsparcia rozwoju 

gospodarczego, edukacji, ochrony zdrowia i usług, oraz wszelkich innych aspektów Ŝycia 
współczesnych społeczeństw

– wykracza poza obecne technologie obejmując uczenie się, krytyczne myślenie i umiejętności 
interpretacyjne, bez względu na przynaleŜność do określonego środowiska zawodowego czy  
społeczeństwa

http://www.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html



Information literacy - terminy

information skills

IL skills information competence

information competence skills

information problem solvinginformation handling

IT skills

ICT skills

ICT literacy

digital literacy

e-literacy

media literacyinfoliteracy

user education

library instructionslibrary orientation

bibliographic instructions

alfabetyzm informacyjny

świadomość informacyjna

sprawne korzystanie z informacji

sprawność informacyjna

edukacja medialna

kompetencje informacyjne

umiejętności informacyjne

biegłość w uŜytkowaniu informacji

umiejętności posługiwania się informacją

umiejętność korzystania z informacji

przysposobienie biblioteczneszkolenie biblioteczne

technologie informacyjne

alfabetyzacja informacyjna



Kształcenie IL - modele, standardy

• Big6 Skills (M.B. Eisenberg i R.E. Berkowitz 1990)

• „Siedem aspektów information literacy” (C. S. Bruce 1997)

• Information Literacy Standards for Student Learning (1998)

• Seven Pillars of Information Literacy (SCONUL 1999)

• Information Literacy Competency Standards for Higher Education 
(ACRL 2000)

• Australian and New Zealand Information Literacy Framework (2004)

• model CILIP (2004)

• information literacy life cycle wg UNESCO (2008)

• standardy ACRL dla nauk ścisłych i technicznych, dla antropologii 
i socjologii

• standardy w zakresie edukacji uŜytkowników polskich bibliotek 
medycznych (2006) 



Model CILIP (UK)

• zrozumienie potrzeb – dlaczego i jaka informacja jest 
potrzebna; umiejętność sformułowania problemu

• znajomość zasobów – określenie jakie gdzie i w jaki 
sposób dostępne są zasoby, rodzaje, róŜnice

• znajomość procesu poszukiwania informacji –
skuteczne wyszukiwanie

• zrozumienie potrzeby oceny rezultatów wyszukiwania –
znajomość kryteriów oceny i „pułapek sieci”

• znajomość metod opracowania/dalszego wykorzystania 
rezultatów – analiza informacji, prezentowanie wyników

• znajomość odpowiedzialnego i etycznego korzystania z 
informacji – problemy prawa autorskiego, ochrony 
danych

• znajomość zarządzania informacją i dzielenia się nową
wiedzą z innymi

http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/learning/information-literacy/pages/skills.aspx



Model CILIP (UK)

• zestaw umiejętności wg CILIP został bardzo 
szczegółowo skomentowany w kaŜdym punkcie

• uwagi - poparte konkretnymi rozwiązaniami - są
cennymi wskazówkami przy planowaniu zajęć
dydaktycznych czy kursów, np. „znajomość
zarządzania informacją i dzielenia się nową
wiedzą z innymi” opisano jako umiejętności:

– analiza i synteza wyników wyszukiwania

– organizacja przechowywania zasobów do własnych celów i 
prezentowanie ich innym w odpowiedniej formie

– znajomość róŜnych form przekazu informacji i sposobów 
pracy, w tym pracy w grupach (serwisy społecznościowe)

– znajomość stylów pisania i cytowania



Standardy ACRL

Student posiadający umiejętności informacyjne:
• określa istotę i zakres potrzebnej informacji
• skutecznie i sprawnie uzyskuje potrzebne 

informacje
• krytycznie ocenia informację i jej źródła oraz 

włącza wyselekcjonowane informacje do swego 
zasobu wiedzy i systemu wartości

• efektywnie wykorzystuje informacje do osiągnięcia 
określonego celu, zarówno indywidualnie, jak i w 
grupie

• rozumie ekonomiczne, prawne i społeczne 
problemy związane z wykorzystaniem informacji 
oraz zdobywa i wykorzystuje informacje w sposób 
etyczny i zgodnie z prawem

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm



Standardy ACRL

• 5 standardów
• 22 wskaźniki
• ponad 100 oczekiwanych rezultatów kształcenia
• przykład: standard "student uzyskuje potrzebne 

informacje w sposób efektywny i sprawny" 
– wska źnik „student tworzy i stosuje w praktyce skuteczną

strategię wyszukiwawczą”
– rezultaty:

• określa słowa kluczowe, synonimy i terminy pokrewne dla 
potrzebnej informacji

• wybiera odpowiednie terminy z kontrolowanych słowników 
odpowiednich dla danej dyscypliny lub źródła informacji

• tworzy strategię wyszukiwawczą z uŜyciem odpowiednich 
komend



SCONUL - Siedem filarów IL
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Podstawowe umiejętności 
korzystania z biblioteki

Umiejętności z zakresu 
technologii informacyjnych

Umiejętności informacyjne



Model Big6 Skills

1. Zdefiniowanie zadania
– określenie problemu informacyjnego
– określenie potrzeb informacyjnych

2. Strategie wyszukiwania informacji
– rozwaŜenie wszystkich moŜliwych źródeł informacji
– wybór najwłaściwszego źródła

3. Lokalizacja i dostęp
– lokalizacja źródła
– wyszukanie informacji ze źródeł

4. Wykorzystanie informacji
– praca ze źródłem (czytanie, słuchanie, oglądanie, itp.)
– uzyskanie odpowiednich informacji

5. Synteza
– uporządkowanie informacji z róŜnych źródeł
– prezentowanie informacji

6. Ocena
– ocena całego procesu (sprawność)
– ocena nowo wytworzonej informacji (skuteczność)



Standardy w zakresie edukacji uŜytkowników 
polskich bibliotek medycznych

• uŜytkownik zna swoje potrzeby w zakresie 
korzystania z informacji medycznej i umie je 
sprecyzować

• uŜytkownik biblioteki medycznej umie dotrzeć do 
potrzebnej informacji i ją pozyskać

• uŜytkownik biblioteki medycznej krytycznie ocenia 
uzyskane informacje

• uŜytkownik biblioteki medycznej wykorzystuje 
wyselekcjonowane informacje do tworzenia i 
upowszechniania nowej wiedzy

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_1.php



1. Rozpoznanie 
potrzeb, plan 
poszukiwania

2. Wybór 
odpowiednich 
źródeł

3. Przygotowanie 
strategii 
wyszukiwania

4. Wyszukiwanie

5. Selekcja i 
ocena informacji

6. Wykorzystanie 
informacji; 
cytowanie

7. Utrwalenie; 
dzielenie się
wiedzą

START!



Role i zadania bibliotekarzy
• prowadzenie zajęć, instruktaŜy indywidualnych, 

opracowywanie materiałów szkoleniowych

• tworzenie przewodników tradycyjnych i elektronicznych

• promocja koncepcji information literacy

• szkolenie bibliotekarzy w zakresie metod nauczania i 
nowoczesnych technologii 

• szkolenia nauczycieli akademickich – prezentacje źródeł
informacji i metod ich wykorzystania

• adaptacja lub opracowanie standardów we współpracy z 
komisjami akredytacyjnymi

• formowanie partnerstwa pomiędzy bibliotekarzami i 
nauczycielami



http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/profstandards.pdf



http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/profstandards.pdf



Programy kształcenia UI 
w szkolnictwie wyŜszym

• autonomiczne zajęcia/kursy/przedmioty niezaleŜne 
od treści programowych na danym kierunku, 
prowadzone przez bibliotekarzy

• zintegrowane z określonym przedmiotem - kursy 
opracowane i prowadzone we współpracy 
bibliotekarzy i nauczycieli

• kształcenie UI z nastawieniem na treści 
programowe na danym kierunku - włączane do 
programu zajęć, prowadzone we współpracy 
bibliotekarzy i nauczycieli

• w Polsce - przedmiot „technologie informacyjne”
(30 godzin) – kto realizuje???????

• udział bibliotek/bibliotekarzy w Polsce – bardzo 
zróŜnicowany!



Treści kursów UI
• oparte na modelach i standardach

• podstawy do odpowiedzi na pytanie "gdzie i jak szukać
informacji oraz jak ją ocenić i wykorzystać?" 

• niektóre ograniczają się do informacji sieciowej

• na wstępie dokładne instrukcje "jak zadawać pytania„ -
wyjaśnianie, jak waŜny jest początkowy etap 
formułowania potrzeb informacyjnych (określenie 
terminów wyszukiwawczych) 

• szczegółowe wyjaśnienia typów dokumentów, kryteriów 
oceny informacji, cytowania materiałów źródłowych, 
praw autorskich . . .

• treści ilustrowane ciekawymi przykładami

• ćwiczenia, testy i quizy



Przykłady

Biblioteki Uniwersytetu w Louisville http://library.louisville.edu/infoliteracy/



Przykłady

Information Skills @ UWE http://iskillzone.uwe.ac.uk/RenderPages/RenderHomePage.aspx



James Madison University http://www.lib.jmu.edu/gold/

Przykłady



Przykłady

Graduate Information Literacy Module www.informationliteracy.ie/



Przykłady

Delft University of Technology http://www.library.tudelft.nl/tulib/teachers/index.htm



Przykłady

Tutorial for Info Power - University of Wyoming Libraries –http://tip.uwyo.edu/



Przykłady

UTS Library, Australia - http://www.lib.uts.edu.au/students/discover-your-library/



Przykłady

Intute: Virtual Training Suite http://www.vts.intute.ac.uk/



Przykłady

Research 101 http://www.lib.washington.edu/uwill/research101/



Przykłady

Biblioteka Główna GUM http://biblioteka.gumed.edu.pl/nim_samouczek/



Przykłady

Uniwersytet Medyczny w Lublinie http://www.bg.am.lublin.pl/szkolenie/



Przykłady

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego http://bucd2.bu.uni.wroc.pl/moodle/



Inne metody edukacji 
uŜytkowników bibliotek

• tworzenie przewodników, drukowanych i elektronicznych 

• bezpośrednia obsługa informacyjna, w tym elektroniczna

• biblioteczne witryny internetowe - materiały ułatwiające 
sprawne korzystanie ze źródeł bibliotecznych i sieciowych, 
ich właściwą ocenę i wykorzystanie 
– w widocznych miejscach witryny!

– pozbawione Ŝargonu bibliotekarskiego!

• obecność w serwisach społecznościowych (Facebook, 
Twitter, Wiki, YouTube itp.)



Przydatne serwisy

• Baza PRIMO (ACRL) http://www.ala.org/apps/primo/public/search.cfm
• InfoLit Global http://infolitglobal.net/directory/en/home
• blogi tematyczne, np.:

– Alfabetyzacja Informacyjna (Ewa Rozkosz) 
http://alfabetyzacjainformacyjna.blogspot.com/

– Information Literacy Weblog (Sheila Webber) http://information-
literacy.blogspot.com/

• kanał Project Information Literacy w YouTube
http://www.youtube.com/user/ProjInfoLit

• odnośniki autorki z Connotea, oznaczone tagiem „information literacy” 
http://www.connotea.org/user/lidia/tag/information%20literacy


