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Izvleček
Leta 1989 je bilo objavljeno končno poročilo Ameriškega bibliotekarskega združenja
o informacijski pismenosti. Od takrat potekajo v informacijsko razvitem svetu številne
aktivnosti za njeno pospeševanje na vseh stopnjah izobraževanja, v gospodarstvu in v
vsakdanjem življenju. Pomen učinkovite uporabe znanja v družbi in s tem v zvezi pomen
izobraževanja uporabnikov informacij in večanje informacijske pismenosti, še posebej v izobraževalno-raziskovalnih procesih na univerzah, postaja vse večji. Informacijska pismenost se uveljavlja kot osnovna veščina v procesu učenja in prilagajanja na
hitro spreminjajoče se življenje in delovno okolje. Študenti se dnevno soočajo z dilemami pri izbiri informacijskih virov in z izzivi pri njihovi učinkoviti in odgovorni uporabi.
Visokošolske knjižnice odgovarjajo na te izzive s ponudbo različnih programov informacijske pismenosti. Prispevek predstavlja rezultate pilotske ankete o izobraževanju
uporabnikov knjižničnih informacijskih storitev, ki je bila opravljena septembra 2004,
in oblike informacijskega opismenjevanja na slovenskih univerzah ter predlaga nekaj
pristopov k razvoju informacijske pismenosti v vseh segmentih slovenske družbe.
Ključne besede: visokošolske knjižnice, univerze, informacijska pismenost,
izobraževanje uporabnikov, ankete
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Abstract
In 1989, the American Library Association published the well-known Final Report of
the Presidential Committee on Information Literacy. Since then, the information-developed world has seen numerous activities for upgrading information literacy at all
levels of education, in the economy and in everyday life. Efficient use of knowledge in
society is strongly emphasized and, linked to that, the importance of education and
training of information users, as well as the upgrading of information literacy, especially in the context of higher education. Information literacy is increasingly recognized
as a basic skill in the process of learning and adapting to the changing living and working environment of today’s information society. Students face dilemmas in the selection of information resources and challenges for their efficient and responsible use on
a daily basis. Academic libraries respond to this challenge by offering different information literacy programmes. This paper presents the findings of a pilot survey on
education and training of users of library information services, conducted in September 2004, and some forms of information literacy programmes carried out by the academic libraries at the Slovenian Universities. It also proposes some approaches towards the development of information literacy in all segments of Slovenian society.
Key words: academic libraries, universities, information literacy, user education, surveys

1

Uvod

Od leta 1989, ko je Ameriško bibliotekarsko združenje izdalo končno poročilo
Predsedniškega komiteja o informacijski pismenosti (American, 1989), je le-ta
deležna velike pozornosti po vsem svetu. Posebno dejavne pri njenem pospeševanju so ZDA, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, Velika Britanija, Nizozemska in skandinavske države. V zadnjih letih se je v povezavi s Svetovnim vrhom
o informacijski družbi ta pozornost izredno povečala. Omenimo samo Prvo
mednarodno konferenco strokovnjakov o informacijski pismenosti v Pragi leta
2003, aktivnosti v okviru IFLE in UNESCA v letu 2004, priprave na ustanovitev
Mednarodnega združenja o informacijski pismenosti in ustanovitev Evropske
mreže za informacijsko pismenost – EnIL kot tudi veliko drugih nacionalnih in
mednarodnih pobud za pospeševanje informacijske pismenosti predvsem v visokošolskem izobraževalnem sistemu.
Slovenija se je v strokovnih krogih z dolgoletnimi izkušnjami in z mednarodnim
sodelovanjem na področju izobraževanja uporabnikov knjižnic in informacijskih
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virov dokaj hitro vključila v teoretične obravnave omenjene problematike in tudi
v praktične aktivnosti1 za njeno pospeševanje in izvedbo.
Kljub bogati zgodovini2, sedanjim prizadevanjem in dosežkom3 je v Sloveniji še
vedno premalo narejenega na tem področju, predvsem pri oblikovanju nacionalne
izobraževalne politike in strategije kot tudi pri praktični uresničitvi različnih
programov.

2

Informacijska pismenost

Informacijska pismenost (IP) je intelektualni okvir za prepoznavanje potreb po
informacijah, po njihovem razumevanju, iskanju, vrednotenju in uporabi. To je
njena najbolj splošna definicija. Informacijska pismenost je skupna vsem
strokam, učnim okoljem in ravnem izobraževanja. Vsem, ki se izobražujejo,
omogoča kritičen pristop k vsebini in obsegu poizvedb, večje samousmerjanje
pri učenju in nadzor nad njim. Pomembno je poudariti, da pomeni informacijska
pismenost veliko več kot samo izurjenost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Zaradi digitalizacije strokovne literature in njene vse
večje on-line dostopnosti je za obvladovanje informacijske pismenosti potrebno več kot poznavanje programske in strojne opreme oziroma več kot računalniška pismenost (Australian, 2004).

1

V Sloveniji je v devetletni program osnovne šole uveden izbirni predmet informacijskega opismenjevanja. Izvaja se eno leto in predstavlja dopolnilo tistim informacijskim znanjem, ki so jih
učenci deležni na medpredmetnih področjih. Dijaki v gimnazijah nadgrajujejo knjižnična informacijska znanja, pridobljena v osnovni šoli, v obliki obveznih izbirnih vsebin (15 ur) in pri
medpredmetnih povezavah, kjer sodelujeta profesor in bibliotekar.
Tovrstno izobraževanje na ravni dodiplomskega in podiplomskega študija poteka tudi na dveh
slovenskih univerzah. Ponekod dobijo knjižnična znanja v okviru posebnih predmetov ali v obliki
izobraževalnih programov, npr. kot znanstveno in tehnično informiranje ali metodika znanstvenoraziskovalnega dela ali pa informatika za posamezne discipline (pravo, ekonomija, biomedicina,
znanstvena informatika …). Tovrstno izobraževanje ima najdaljšo tradicijo na področju naravoslovja in tehnike. (Kardoš, 2002, str. 103).
Oblike uvajalnih seminarjev (npr. knjižnične inštrukcije) so pogostejše, manj pa je tistih, ki uvajajo integrirane oblike poučevanja ali smernice informacijskega opismenjevanja v določene predmete (15-20 ur v semestru).

2

Bibliotekarji, ki jih je organizacijsko vodila slovenska CTK, so se že sredi sedemdesetih aktivno
vključili v mednarodne programe (posebej znotraj IATUL) s teoretičnega in tudi praktičnega vidika izobraževanja uporabnikov znanstvenih in tehničnih informacij.

3

Program izobraževanja uporabnikov navajajo: CTK, NUK, FDV, MK, UKM, IZUM, EPF … V:
Informacijsko opismenjevanje, priročnik, 2004.
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Opredelitev Ameriškega bibliotekarskega združenja (ALA) iz leta 1989 o IP in
standardi ACRL o njeni zadostnosti - Information Literacy Competency Standards
(Association, 2002) so za pojmovanje informacijske pismenosti v visokošolskih
knjižnicah najprimernejši. Pomenijo torej sposobnost zaznati informacijsko
potrebo v kateremkoli kontekstu ter prepoznati in oceniti potencialne informacijske vire, ki bodo pomagali izpolniti to potrebo. Informacijsko pismena oseba
ve, kako potekajo uspešne iskalne strategije, kako doseči informacije v različnih
oblikah in kako jih organizirati in vključiti v obstoječe znanje.
Informacijska pismenost je osnovni pogoj za vseživljenjsko učenje. Profil takega vseživljenjskega učenca vključuje naslednje sposobnosti in lastnosti:
- poznavanje glavnih aktualnih virov na vsaj enem študijskem področju;
- sposobnost oblikovanja poizvedb (raziskovalnih vprašanj) na vsaj enem študijskem področju;
- sposobnost lociranja, vrednotenja, obvladovanja in uporabe informacij v
različnih kontekstih;
- sposobnost dostopanja do informacij preko različnih medijev;
- sposobnost dojemanja pomena in vsebine različnih oblik informacij: pisnih,
statističnih in grafičnih (grafi, diagrami, tabele);
- sposobnost kritičnega ovrednotenja informacij (Australian, 2004).

2.1

Oblike in načini informacijskega opismenjevanja

Za pridobivanje informacijske pismenosti je nujen stalen razvoj na vseh stopnjah formalnega izobraževanja – osnovnega, srednjega in višjega/visokega. Predvsem pri pripravi diplomskih nalog naj bi študenti obvladali iskanje virov, imeli
naj bi zagotovljen dostop do njih, sposobnosti za njihovo vrednotenje, upravljanje in uporabo informacij, zbranih iz različnih virov in s specifičnimi raziskovalnimi metodami. Izboljševanje informacijske pismenosti zahteva razumevanje dejstva, da tak napredek ni nepomembna postavka v učnem načrtu, ampak da
je vpleten v njegovo vsebino, strukturo in sam proces (Australian, 2004). Poleg
tega informacijska pismenost ne more biti rezultat samo enega predmeta, ampak
je kumulativna izkušnja iz vrste predmetov in učnih rezultatov, ki ustvarijo informacijsko pismenega posameznika (Bruce, 1994).
Z vodenjem posameznikov do kritičnega razmišljanja in s pomočjo pri njihovem
učenju zagotavljajo izobraževalne ustanove temelj za stalen napredek diplomantov tudi kasneje v njihovi poklicni karieri in vlogi, ki jo imajo kot informirani
državljani v celotni družbi. Študenti pričnejo iskati in uporabljati več različnih
informacijskih virov, da bi razširili in gradili svoje znanje, oblikovali jasna vpra-
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šanja in izostrili svoje kritično mišljenje. Predpogoj za to pa je učinkovita uporaba informacij.
Zdenka Petermanec (2004) navaja, da poteka informacijsko opismenjevanje v
razvitih deželah na tri načine:
- kot knjižnične inštrukcije,
- kot samostojen predmet znotraj kreditnega sistema,
- kot vsebina, ki je vključena v različne znanstvene discipline (related/integrated
courses).
2.1.1 Knjižnične inštrukcije
Gre za proces, ki pri reševanju problemov temelji na naslednjih vprašanjih:
- kaj moram storiti (izražanje in analiza potreb);
- kam naj grem (sledenje in lociranje virov);
- kako naj dobim informacije (izbiranje iskalnih načinov);
- katere vire naj uporabim (pregledovanje, izbiranje virov);
- kako naj vire uporabim (preverjanje in ocenjevanje virov);
- iz česa naj sestavim poročilo (snemanje, povzemanje, oblikovanje);
- ali imam informacije, ki jih potrebujem (interpretacija, analiza, sinteza);
- kako naj jih predstavim (predstavitev, komunikacija, navajanje virov);
- kaj sem dosegel (vrednotenje rezultatov). (Prirejeno po Marland, 1981, v:
Behrens,1994.)
V praksi počnejo to knjižničarji v obliki knjižničnih/bibliografskih inštrukcij
oziroma v obliki izobraževanja uporabnikov. Njihov namen je seznaniti uporabnike z možnostmi uporabe knjižnic ter razvijanje lokacijskih in orientacijskih
sposobnosti. Udeleženci teh uvajanj so v glavnem prostovoljci. 1993 je sekcija
za bibliografske inštrukcije pri ACRL predlagala preimenovanje le-teh v informacijsko opismenjevanje kot njihovo razvojno stopnjo. Evan Farber, eden najbolj spoštovanih sodobnih bibliotekarjev (Owusu, 2004, str. 7), je še vedno goreč
zagovornik bibliografskih inštrukcij.
2.1.2 Samostojen predmet
V tem primeru je informacijsko opismenjevanje področje z lastno teorijo in prakso. Omogoča, da obvladamo vedno več vsebine, delamo hitreje, kritično sprejemamo več informacij. Študentom moramo pomagati, da delajo pametneje, ne
samo hitreje. Ta rešitev se nanaša na proces in na vsebino. Zadnjih 25 let si
knjižnični specialisti prizadevajo, da bi prešli od učenja knjižničnih sposobnosti do poučevanja integriranih informacijskih sposobnosti. To se lahko zgodi
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takrat, ko ta znanja učinkovito vključujemo v konkretno vsebino študijskih programov ali jih povežemo v logičen in sistematičen informacijski proces.
Poučevanje informacijske pismenosti je torej razumljeno kot skupna odgovornost knjižnice in družbe, za katero se študenti izobražujejo.
2.1.3 Vključevanje v različne vsebine
Informacijsko opismenjevanje je kombinacija projektnega dela, pri katerem gre
za povezovanje teorije s prakso. Je odprta učna oblika, pri kateri je učitelj pobudnik, usmerjevalec in animator. Loti se tematsko zaokroženega problema. To pa
zahteva sodelovanje strokovnjakov z različnih področij – integrirano obliko
poučevanja. Breivikova zagovarja integriran proces pridobivanja informacijskih
znanj pri različnih predmetih, ki jih študenti poslušajo na fakulteti. Koncept informacijskega opismenjevanja na ta način mora slediti naslednjim zakonitostim:
- IP je ključna značilnost vseživljenjskega učenja in poučevanja;
- IP je bistvena sestavina študijskih programov;
- IP je jedro pristojnosti, ki jih je treba razviti na poti od šole do kariere;
- IP je pomembna za izboljšanje izobraževalnega in učnega procesa;
- IP je pojav ene najbolj kritičnih oblik pismenosti izobražene osebe 21. stoletja;
- IP je strategija, ki bo izboljšala takojšnje učne izkušnje vsakega študenta, ne
glede na disciplino, in ga vzpodbujala k vseživljenjskemu učenju (Candy, v:
Bruce, 1997, str. 8).
Če povzamemo, mora informacijsko opismenjevanje potekati skozi ves študij,
ne pa le v obliki posameznih, naključnih nalog ali uvajanj. Tradicionalni pristopi
v obliki bibliografskih inštrukcij in ogledi knjižnic premalo prispevajo k temu
procesu. Zato je potrebno razvijajoče se, postopno informacijsko opismenjevanje.
Tako bodo študenti izpostavljeni celotnemu ciklu ustvarjanja in prenosa informacij. Pomembno je, da pri njih pogosto in ustrezno preverjamo znanje in veščine
informacijske pismenosti. Pri tem si pomagamo s standardi za merjenje zadostnosti, ki so se v praksi že uveljavili. Pomembno je predvsem doseči, da se
knjižnične inštrukcije razvijejo v informacijsko opismenjevanje. Bolj preprosto je namreč pri uporabnikih razviti sposobnosti za uporabo knjižnice, lokacijske in orientacijske sposobnosti, še posebej, če imamo v knjižnici tudi različna
pomagala za orientacijo oziroma če je knjižnični prostor primerno opremljen z
oznakami, da se uporabniki čim bolje znajdejo v njem. Veliko težji pa je tisti korak,
ki pomeni bistvo informacijskega opismenjevanja - to je razvijanje posameznikovih kognitivnih sposobnosti, ki so del integriranih informacijskih sposobnosti.
Uporabnike moramo naučiti razumevanja, kritičnega vrednotenja in učinkovite
uporabe informacij. To pa zmore doseči le pedagoško usposobljeni bibliotekar,
ki v izobraževalnem procesu sodeluje s profesorjem.
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2.2

Vloga visokošolskih knjižnic v današnjem svetu
izobraževalne odličnosti

Akademiki se strinjajo, da je največja vrednost poučevanja v sposobnosti razvoja kritičnega mišljenja in samostojnega reševanja problemov. To zahteva informacijsko usposobljenega človeka, posebej danes, ko je na voljo ogromno informacijskih virov, in ko je učenje lokacijsko in časovno nedoločljivo. Študenti
morajo vedeti, kako za svoje različne potrebe oceniti učinkovitost različnih informacijskih kanalov, kamor sodijo tudi knjižnice. Osvojiti morajo spretnosti
za ustvarjanje in shranjevanje lastnih informacij in upoštevati pravila avtorskega prava, ko uporabljajo intelektualno lastnino drugih (Petermanec, 2004). Kakovost fakultete se namreč med ostalim meri tudi po virih za učenje in po tem, koliko
odstotkov študentov postane neodvisnih in samostojnih pri učenju in kasnejših
profesionalnih odločitvah (Petermanec, 2004).
V današnjem svetu izobraževalne odličnosti in v času aktualnih reform visokega
šolstva se na novo odpira vprašanje o vlogi visokošolskih knjižnic in bibliotekarjev. To pomeni, v kolikšni meri lahko knjižnice preko informacijskih virov, ki jih
pridobivajo, in z vzpodbujanjem njihove uporabe, pripomorejo v procesih
poučevanja in učenja. Vprašati bi se morali, ali pomenijo visokošolske knjižnice
podporo izobraževalnemu procesu ali so celo partnerji v njem.
Prav tako ne moremo več dvomiti o pomembni vlogi bibliotekarjev pri prepoznavanju ustreznih informacijskih virov za izobraževalno-raziskovalni proces, pri
izobraževanju študentov, predavateljev in asistentov za informacijsko pismenost
in pri pripravi učnih pripomočkov za informacijsko pismenost.
Največja naloga knjižnic pri tem je, kako prepričati svoje okolje na univerzi/
fakulteti, ki odloča o vsebinah, obsegu učne snovi ter oblikah in metodah
poučevanja, da bi bilo sposobno preseči miselne predstave o tem, kaj knjižnica
k temu pravzaprav lahko prispeva (Petermanec, 2004). To vprašanje pa odpira
druga dva vidika problematike informacijskega opismenjevanja na univerzah,
in sicer: bibliotekarje kot učitelje informacijske pismenosti in sodelovanje med
bibliotekarji in učitelji.

2.3

Bibliotekarji kot učitelji informacijcke pismenosti

Predpogoj učinkovitega izobraževanja uporabnikov knjižnic in posebej kakovostnega izobraževanja informacijske pismenosti je dobro izobražen bibliotekar
učitelj (teaching librarian). Biti mora hkrati dober pedagog, psiholog, antropolog
in sociolog. Imeti mora celo paleto znanj in veščin:
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-

-

strokovna bibliotekarska in bibliografska znanja;
znanja s področja znanstvene discipline, ki jo razvija fakulteta;
komunikacijske sposobnosti;
psihološka znanja o vedenju in doživljanju študentov;
pedagoško-didaktična znanja;
visoko razvite mentalne sposobnosti;
visoko stopnjo moralne ozaveščenosti (zagotavljanje splošne dostopnosti
virov, enakopravno obravnavanje uporabnikov, priznavanje avtorjeve intelektualne lastnine);
poznavanje statističnih metod;
sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Izoblikuje se nova vloga »učečega bibliotekarja« kot informacijskega specialista, posrednika novih učnih metod in novih tehnologij ter kot pospeševalca prenosa znanja. Pomembno je, da se izpopolnjujejo tudi bibliotekarji sami
(“izobraževanje izobraževalcev”). Obvladati morajo nove vire informacij in doseči
boljše razumevanje specifičnih informacijskih potreb v različnih disciplinah
(Leckie et al 1999). Za vse to mora biti poskrbljeno v okviru samega študija bibliotekarstva (Petermanec, 2004), to pomeni, da bi moral študij vključevati predmet informacijska pismenost z upoštevanjem pedagoških in didaktičnih metod.
Heidi Julein in Stuart Boon ugotavljata, da postaja potreba po izobraževanju bibliotekarjev oziroma po njihovem usposabljanju za pedagoško delo vse bolj očitna
(Julien, 2004). Že leta 1998 je M. Kilcullen izpostavila, da bibliotekarji potrebujejo znanja iz informacijske pismenosti in sposobnost kritičnega mišljenja, znanja
o teorijah učenja in motivaciji, o načrtovanju učnega procesa, o tehnikah za njegovo
izvedbo in za uporabo naučenega.

2.4

Sodelovanje med bibliotekarji in učitelji

Iz izkušenj držav z razvitimi programi informacijskega opismenjevanja in iz
strokovne literature lahko razberemo, da je konstruktivno sodelovanje med bibliotekarji in učitelji ključno za njihovo uspešno uvajanje. Knjižničarji morajo
razmišljati o različnih strategijah za pospeševanje sodelovanja z učitelji. Prispevati morajo k razvijanju skupne izobraževalne filozofije in zagotavljanju kakovosti izobraževanja. Vztrajati morajo pri temeljitem poznavanju strateškega načrta
svoje matične ustanove, v katerem je določena tudi vloga visokošolskih
knjižničarjev v izobraževalnem poslanstvu ustanove. Sodelovalno partnerstvo
med visokošolskimi učitelji in knjižničarji temelji na razumevanju, kako s skupnimi prizadevanji izboljšati znanje študentov (Doskatsch, 2003). Nanj vplivajo
soodvisne dejavnosti, ki jih velja upoštevati (Peacock, 2004).
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Izobraževalne ustanove morajo knjižničarjem ponuditi priložnosti za izražanje
njihove izobraževalne vloge. Ustvarijo naj »okolje, v katerem sodelovanje med
učnim osebjem in knjižničarji ne bo nekaj nenavadnega, ampak bo cenjeno in
upoštevano kot norma« (Gillespie, 2001). Tako organizacijsko preoblikovanje
zahteva vrsto dogovorov. Obstaja lahko le ob močni institucionalni zavezanosti
in podpiranju vključevanja informacijske pismenosti v učne načrte in pedagoški
proces (Doskatsch, 2003). Take spremembe pa zahtevajo določitev obsega, razvoja in/ali sprejetje sodobnih oblik strokovnega razvoja učiteljev in knjižničarjev.
Vodilni menedžerji v izobraževanju morajo biti domiselni in ustvarjalni pri zagotavljanju finančnih sredstev. Najti in uporabiti morajo inovativne rešitve za
izpolnjevanje novih izobraževalnih zahtev. Hkrati se morajo upreti nekdanjim
preživelim izobraževalnim oblikam in kompetencam ter odpravljati sistemske
ovire za spremembe. Vsak nov model IP mora biti preverjen, upoštevaje pri tem
časovni vložek zaposlenih, delovne obremenitve in financiranje novih dejavnosti
(Peacock, 2004).

3

Anketa

Po svetu potekajo v zadnjih letih številne aktivnosti na področju pospeševanja
informacijske pismenosti na vseh stopnjah izobraževanja, v gospodarstvu in tudi
v civilnem življenju. Pri tem se vse pogosteje poudarja pomen učinkovite uporabe znanja v družbi in v zvezi s tem pomen izobraževanja uporabnikov informacij in večanje njihove informacijske pismenosti, še posebej v izobraževalnoraziskovalnih procesih na univerzah.
Študenti se danes vsak dan soočajo z izbruhom informacijskih virov in s številnimi izzivi za njihovo učinkovito in odgovorno uporabo. Visokošolske knjižnice
odgovarjajo na te izzive s ponujanjem različnih programov informacijske pismenosti, opisanih kot “sposobnost lociranja, upravljanja, kritičnega ocenjevanja in uporabe informacij za reševanje problemov, za raziskovalno delo, odločanje in nenehen strokovni razvoj” (Orr, Appleton, & Wallin, 2001).
Septembra 2004 je skupina bibliotekarjev, ki se posebej ukvarja z informacijsko
pismenostjo, izvedla pilotno anketo, da bi z njo preverila izobraževanje uporabnikov knjižničnih informacijskih storitev in oblik informacijskega opismenjevanja na slovenskih univerzah. Želeli smo ustvariti popolnejšo sliko o tem, kako se
tri univerze v Sloveniji odzivajo na vse večje potrebe po znanju o informacijskih
virih in njihovi uporabi v izobraževanju. Ugotoviti smo hoteli, kako se visokošolske knjižnice in knjižničarji vključujejo vanje. Hkrati smo z anketo in njeno
analizo želeli prispevati k pripravi smernic za tovrstno izobraževanje v slovenskem visokošolskem prostoru ter predlagati, kako pristopiti k razvoju informacijske pismenosti v vseh segmentih slovenske družbe.
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Novo, izpopolnjeno anketo, bomo ponovili in njene rezultate informacijskega
opismenjevanja na univerzah v Sloveniji predstavili širši, za to kompetentni
javnosti 4.

3.1

Izvedba in namen anketiranja

Z anketo smo želeli ugotoviti:
- kakšne izobraževalne oblike uporabljamo;
- kdo jih izvaja;
- komu so namenjene;
- ali so te oblike sestavni del učnih programov;
- kakšen je obseg izobraževanja;
- kakšni so motivi oziroma razlogi za izobraževanje;
- kakšno je mnenje bibliotekarjev o takem izobraževanju.
Anketo smo v elektronski obliki poslali 81 visokošolskim knjižnicam, ki so
vključene v slovenski vzajemni sistem COBISS in imajo v njem svojo prepoznavno šifro (siglo). Namenjena je bila vodjem knjižnic oziroma tistim osebam, ki se s tovrstnim izobraževanjem že ukvarjajo.
V enem tednu (od 23. do 30. septembra 2004) nam je nanjo odgovorilo 46 knjižnic,
po ponovnem pozivu smo prejeli še 6 izpolnjenih anket s klasično pošto, skupaj
torej 52 knjižnic, kar pomeni 64-odstotno odzivnost.
Anketo sestavlja 10 sklopov vprašanj. Nekatera se razširijo še v podvprašanja.
Večina odgovorov je bila ponujenih. Izbrani odgovor je bilo mogoče le obkrožiti,
vendar je vsako vprašanje dopuščalo tudi komentar v razdelku DRUGO. Zadnje,
10. vprašanje, je odprtega tipa in omogoča opisen odgovor.
Pred samim izpolnjevanjem smo bibliotekarjem pojasnili definicijo informacijske pismenosti, ki smo jo povzeli po svetovno znanih teoretikih in po definiciji
Ale (ACRL).

4
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3.2

Prikaz in interpretacija rezultatov

1. vprašanje: Ali svoje uporabnike izobražujete za informacijsko pismenost?
Pritrdilno je odgovorilo 40 knjižnic ali 77 odstotkov. Izobraževanja sistematično
ne izvaja 12 knjižnic ali 23 odstotkov.

Graf 1: Ali svoje uporabnike izobražujete za informacijsko pismenost?

1.1 vprašanje: Če da, v kakšni obliki in kdo jih izvaja?
Ker smo povprašali tudi po izobraževalcu, ki se lahko pojavlja kot profesor, bibliotekar ali kdo drug, nas je zanimalo, katera od 11 ponujenih oblik je najpogostejša in kdo jo največkrat izvaja. Ponudili smo jim torej 11 potencialnih oblik
izobraževanja:
- uvodni tečaji o uporabi knjižnice,
- tečaji o uporabi kataloga COBISS/OPAC,
- informativna srečanja z vodenjem po knjižnici,
- tečaji/delavnice o uporabi informacijskih virov (domače in tuje zbirke),
- priprava priročnikov/brošur/zgibank,
- tečaji o novih informacijskih možnostih,
- e-izobraževanje,
- individualno izobraževanje in svetovanje,
- e-navodila na domači strani knjižnice,
- predavanja o informacijski pismenosti,
- tečaji računalniške pismenosti.
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oblike izobra`evanja in
informacijskega opismenjevanja
individualno izobra`evanje in
svetovanje
informativna sre~anja z vodenjem
po knji`nici
uvodni te~aji o uporabi knji`nice
priprava
priro~nikov/bro{ur/zgibank
te~aji o uporabi kataloga
COBISS/OPAC
te~aji/delavnice o uporabi
informac.virov (doma~e in tuje
zbirke)
e-navodila na doma~i strani
knji`nice
te~aji o novih informacijskih
mo`nostih
predavanja o informacijski
pismenosti
e-te~aji ra~unalni{ke pismenosti
e-izobra`evanje

{tevilo
izvajalci izobra`evanja
knji`nic profesorji bibliotekarji
drugi
39
1
38
1
29

1

29

0

28
28

3
1

28
27

1
2

25

1

25

1

25

3

20

4

20

0

17

5

16

1

13

3

16

3

11

4

15
13

5
2

6
8

7
3

Tabela 1: Oblike informacijskega opismenjevanja5.
Kar 40-krat se pojavi individualno izobraževanje oziroma svetovanje, kar je bilo
sicer pričakovati, saj imajo uporabniki knjižnic najraje individualen pristop in
obravnavo njihovih informacijskih problemov. Je pa ta oblika za izvajalca neracionalna, zelo naporna in specifična, poleg tega pa omejuje uporabnikovo kreativnost. Pomoči bibliotekarja se namreč povsem prepusti, zaupa v njegovo suverenost in obvladovanje veščin ter postane preveč pasiven. Ko se bo ponovno
soočil s problemom, bo najenostavneje spet poiskal bibliotekarjevo pomoč. Tega
pa ne bo mogel storiti, ko bo v svojem delovnem okolju dnevno soočen s problemi, na katere se bo moral hitro in učinkovito odzivati.
Individualnemu svetovanju sledita z 29 odgovori: uvodni tečaji o uporabi
knjižnice in informativna srečanja z vodenjem po knjižnici, potem pa še izdelava brošur in priročnikov. Vse tri oblike sodijo v sklop izobraževanja uporabnikov (user education), ki pa še ne vsebujejo vseh elementov informacijskega opismenjevanja.
Predavanja o informacijski pismenosti izvaja 15 fakultet/knjižnic, in sicer počne
to v 11 primerih bibliotekar, v 3 profesor in v 4 kdo drug. Kdo je opredeljen kot

5
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kdo drug, nismo natančneje poizvedovali, verjetno pa gre za mlade informacijsko usposobljene asistente. V dveh primerih sodelujeta profesor in bibliotekar.
Ta oblika informacijskega opismenjevanja nas seveda v našem primeru najbolj
zanima. Predvidevamo, da so anketiranci iz navedene definicije o informacijski
pismenosti izvedeli, kaj le-ta zajema.
Iz odgovorov je razvidno, da ima pri vseh oblikah izobraževanja ključno vlogo
bibliotekar. Od 274 izvajalcev se v tej vlogi pojavi kar 222-krat, profesor 21-krat
in drugi 31-krat. Pri drugih ne vemo, ali so to zunanji strokovni sodelavci ali morda
asistenti, demonstratorji.
1.2 vprašanje: Kdo so udeleženci izobraževanja?
Pri vprašanju o udeležencih izobraževanja se izkaže, da prevladujejo študenti
(dodiplomnski in podiplomski) – 66. Sledijo jim profesorji - 21 in doktoranti –
15.

{tudenti

uporabniki, ki se udele`ujejo izobra`evanja

%
35 %

podiplomski {tudenti

23 %

profesorji/asistenti/mladi raziskovalci

18 %

doktoranti

13 %

zaposleni

11 %

drugi

0%

Tabela 2: Udeleženci izobraževanja
2. vprašanje: Ali so tečaji, ki jih izvajate, sestavni del obveznega izobraževanja
na vaši fakulteti/šoli?
Na drugo vprašanje je pritrdilno odgovorilo 10 knjižnic, 29 z NE, 13 pa jih na to
vprašanje ni odgovorilo. Verjetno to pomeni, da nimajo tovrstnega izobraževanja
ali le-to ni sestavni del učnega programa. Število izvedbenih ur pri desetih
knjižnicah znaša 47, torej je povprečje enega uvajanja 4,7 ure. Samo ena fakulteta
dodeljuje za tovrstno uvajanje 3 kreditne točke.
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Ali so te~aji, ki jih izvajate, sestavni
del obveznega izobra`evanja na
va{i fakulteti/{oli?
DA
NE
0
10

29

13

19%

56%

25%

Graf 2: Ali so tečaji, ki jih izvajate, sestavni del obveznega izobraževanja na vaši
fakulteti/šoli?
3. vprašanje: Kolikokrat letno izvajate omenjena izobraževanja?
pogostost izvajanja te~ajev
{tevilo knji`nic in %
enkrat letno

14

dvakrat letno

1

27%
2%

skozi vse leto

22

42%

ni odgovora

13

25%

ne vem

2

4%

skupaj

52

100%

Tabela 3: Pogostost izvajanja
tečajev.
Graf 3: Kolikokrat letno izvajate omenjena izobraževanja?
4. vprašanje: Kdaj/v katerem študijskem letu ste prvič izvedli izobraževanje/
uvajanje?
Iz odgovorov sledi, da je z izobraževanjem prva pričela že v študijskem letu 1962/
63 oddelčna knjižnica za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
V sedemdesetih letih so ji sledile 3 knjižnice, med njimi Univerzitetna knjižnica
Maribor, v osemdesetih pa še 4, med njimi Naravoslovno-tehniška fakulteta,
Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko. Razcvet izobraževanja uporabnikov so slovenske visokošolske knjižnice doživele v devetdesetih, ko je to
izvajalo kar 17 knjižnic. Leta 2000 jim je sledilo še 6 in kasneje 9 knjižnic. 12 jih
izobraževanja še ne izvaja.
5. vprašanje: Kdaj ste vsebino tečaja nazadnje prenovili?
Največ (19) jih to stori po potrebi, 11 vsako leto, večkrat na leto le 2, 14 jih na
vprašanje ni odgovorilo, 3 pa vsebin ne obnavljajo nikoli.
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prenavljanje te~ajev
{tevilo knji`nic in %
po potrebi

19

39%

enkrat letno

11

22%

ve~krat na leto

2

4%

nikoli

3

6%

ni odgovora

14

29%

skupaj

49

100%

Tabela 4: Prenavljanje tečajev
Graf 4: Prenavljanje tečajev
6. vprašanje: Ali ob koncu informacijskega opismenjevanja preverite/ovrednotite njegovo izvedbo?
Preverjanje je v literaturi opredeljeno kot zelo pomembno, če ne že skoraj nujno
za ovrednotenje doseženih rezultatov. Omogoča namreč pogled na to, kaj moramo v bodoče spremeniti, popraviti, čemu nameniti večjo pozornost, kje uporabiti več utrjevanja in vaj.
17 slovenskih visokošolskih knjižnic preveri svoje delo v različnih oblikah, 22
jih tega ne stori, 13 pa jih na to vprašanje spet ni odgovorilo. Od štirih možnih
oblik: preverjanje z anketo, pogovor, testiranje ali ocenjevanje, prevladuje pogovor (9-krat), sledi mu anketa (6-krat), enako število (4) imata test in ocena. Več
knjižnic uporablja kombinirano preverjanje: anketo in pogovor (3), pogovor in
test (3) ali pogovor, anketo in test (1).
preverjanje rezultatov
izobra`evanja
preverja

{tevilo knji`nic
17
pogovor

9

anketa

6

testiranje/ocena

4

kombinirano
- anketa in pogovor
- pogovor in test
- pogovor – anketa - test
ne preverja

7
3
3
1
20

ni odgovora

13

Tabela 5: Preverjanje izobraževanja.
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7. vprašanje: Kaj vas je vzpodbudilo k izvajanju izobraževanja?
Zanimivo je, da je bila to kar v 34 primerih lastna oziroma knjižničarjeva vzpodbuda. Eden od notranjih dejavnikov, ki vpliva na informacijsko opismenjevanje,
je problem, ki sproži informacijsko potrebo. Izpolnimo jo z obvladovanjem teh
znanj in veščin. Motiviranosti se pri iskalcih informacij knjižničarji dobro zavedajo. Motivu sledi v 13 primerih zahteva profesorjev. Fakulteta uradno zahteva to
le v dveh primerih, študenti (gre za nasvet prijatelja/kolega, ki temelji na lastnih
izkušnjah) pa v 10 primerih. Prevladujejo torej lastne pobude anketirancev in
zahteve profesorjev po teh znanjih. Sklepamo torej lahko, da sta bibliotekar in
profesor najpomembnejša akterja informacijskega opismenjevanja.
Kaj vas je vzpodbudilo k izvajanju izobra`evanja?
lastna (knji`ni~arjeva pobuda)

34

zahteva/predlog profesorjev/predavateljev /asistentov

13

{tudenti - prijatelji

10

uradna zahteva univerze/fakultete

2

ne vem / se ne spomnim

1

Tabela 6: Vzpodbuda za izobraževanje
8. vprašanje: Ali vaša knjižnica/fakulteta načrtuje izvajanje celovitih oblik informacijskega opismenjevanja?
na~rti za informacijsko
opismenjevanje
{tevilo knj`inic in %
DA

21

40%

NE

23

44%

NE VEM

5

10%

ni odgovora

3

6%

skupaj

52

100%

Tabela : Načrtovanje IP
Graf 5: Načrtovanje IP.
Od 21 pritrdilnih odgovorov jih 11 načrtuje izvedbo teh aktivnosti v naslednjem
študijskem letu, tri pa v naslednjih letih (ni opredeljeno kdaj). 23 knjižnic opismenjevanja ne načrtuje, pet jih ne ve, kdaj bi to lahko bilo, tri pa na vprašanje
niso odgovorile.
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9. vprašanje: S kakšnimi problemi se srečujete pri načrtovanju in izvajanju informacijskega opismenjevanja?
S kak{nimi problemi se sre~ujete pri na~rtovanju in izvajanju informacijskega
opismenjevanja?
29
pomanjkanje ~asa
preobremenjenost

25

premalo sodelovanja (in podpore) s strani profesorjev in vodstva fakultete

21

ni finan~nih sredstev

18

premalo ustrezno izobra`enega kadra (predavateljev)

15

ni zanimanja pri {tudentih

14

pomanjkanje izobra`evalnih (pedago{ko-didakti~nih) znanj

12

ni zanimanja pri profesorjih

10

ni pooblastil

8

uvajanja organizirajo drugi

5

izobra`evanje ni potrebno

0

ni samoiniciativnosti pri knj`ini~arjih

0

Tabela 8: Problemi pri izvajanju IP.
Zanimivo je, da se bibliotekarji pri svojem primarnem strokovnem delu v visokošolski knjižnici (nabava, obdelava in izposoja gradiva) borijo predvsem s
pomanjkanjem časa za izobraževanje (29) in preobremenjenostjo (25). Sledi
očitek, da je premalo sodelovanja in podpore s strani profesorjev in vodstva
fakultete (21), zato tudi ni zagotovljenih finančnih sredstev (18). Bibliotekarji se
tudi zavedajo, da je premalo ustrezno izobraženega kadra (15). Razlog vidijo v
pomanjkanju pedagoško-didaktičnih znanj. Prav nihče se ne strinja, da pri
knjižničarjih ni samoiniciativnosti ali da takšno izobraževanje ni potrebno. To
potrjujejo tudi številni odgovori o nujnosti tovrstnega izobraževanja v zadnjem
vprašanju, v katerem so anketiranci lahko posredovali svoja mnenja.
Da ni zanimanja pri študentih (14) ali pri profesorjih (10), je kot mnenje sicer
dopustno, kot pogoj za izvedbo informacijskega opismenjevanja pa ni relevantno. Oboje se z ustrezno obliko in kakovostjo informacijskega opismenjevanja
da spreobrniti v svoje nasprotje, da bodo študenti radi obiskovali tečaje in da
bodo profesorji pri tem sodelovali.
9. vprašanje: Kakšno je vaše mnenje o informacijskem opismenjevanju?
To vprašanje je dopustilo odgovore odprtega tipa, ki jih bomo strnili v nekaj
glavnih ugotovitev. Prevladujoča ugotovitev trdi, da je informacijsko opismenjevanje na fakultetah in šolah zelo pomembno in nujno.
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Od 52 knjižnic, ki so bile pripravljene sodelovati v naši anketi, jih je kar 43 (83
odstotkov) prispevalo svoje mnenje o informacijski pismenosti. Izkazalo se je,
da veliko anketirancev pojem istoveti s knjižničnimi inštrukcijami ali
izobraževanjem uporabnikov. Zavedajo se njegovega pomena, npr.: »Informacijsko opismenjevanje je najpomembnejše področje vsake razvite družbe. (…) Je
ena prioritetnih nalog knjižnice (…)« itd.
Iz mnenj bibliotekarjev lahko izluščimo tudi dragocene predloge za izvedbo informacijskega opismenjevanja, kot na primer:
- program mora biti enoten za vse univerze, ne sme biti prepuščen pobudi
posameznih knjižnic ali bibliotekarjev;
- program mora biti prilagojen potrebam fakultet in uporabnikom knjižničnih
storitev;
- program se mora izvajati v sklopu rednega študijskega programa v obsegu 30
ur;
- pojavi se dilema o obvezni ali prostovoljni obliki takega uvajanja, prisila
včasih ni v redu. Pojavijo se razlike v dojemanju teh potreb po izobraževanju
pri prvih in višjih letnikih;
- tovrstno izobraževanje naj bo problemsko zastavljeno;
- IP predstavlja tržno nišo pri storitvah knjižnic.
Sledijo še ugotovitve, da je pri vodstvih fakultet in financerjih premalo posluha
za te aktivnosti. Torej bodo visokošolski bibliotekarji tudi v bodoče prepuščeni
lastni pobudi in vztrajnosti, velikokrat tudi nezadostni usposobljenosti navkljub.
Sedanji viri financiranja visokošolskih knjižnic komaj zadoščajo za izvajanje
njihovih »osnovnih dejavnosti«. Zato knjižnice niso preveč navdušene nad povečanjem obsega svojega dela, še posebej, če gre za tako pomembno in zahtevno
dejavnost, kot je izobraževanje uporabnikov.

3.3

Ugotovitve

Iz rezultatov ankete lahko ugotovimo, da v nekaterih visokošolskih knjižnicah
izobraževanje uporabnikov presega bibliografske inštrukcije in da v njem najdemo tudi osnove za nadaljnji razvoj programov informacijskega opismenjevanja. To je zelo vzpodbudno, če upoštevamo probleme, s katerimi se bibliotekarji
srečujejo pri načrtovanju teh aktivnosti: s pomanjkanjem časa in financ, preobremenjenostjo z rutinskim delom itd.
Kljub spoštovanju dragocenega truda in dosežkom visokošolskih bibliotekarjev in kljub njihovemu trdnemu prepričanju, da je informacijsko opismenjeva-
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nje na fakultetah in šolah zelo pomembno in nujno, kažejo dobljeni odgovori
naslednje:
- od 77 odstotkov v anketi sodelujočih knjižnic, ki izvajajo izobraževanje uporabnikov, jih samo 20 odstotkov uvaja v informacijsko pismenost, 80 odstorkov pa izvaja samo osnovne oblike za uporabo knjižnice in njenih informacijskih virov. Pri tem velja poudariti, da veliko anketirancev pojem informacijska pismenost istoveti s knjižničnimi inštrukcijami ali izobraževanjem
uporabnikov;
- izobraževalne pobude in izobraževanje samo je v veliki meri prepuščeno bibliotekarjem;
- samo 5 knjižnic je potrdilo, da je tovrstno izobraževanje sestavni del obveznega izobraževanja na fakulteti;
- samo ena fakulteta za tovrstno izobraževanje dodeljuje kreditne točke;
- 35 odstotkov izobraževalnih programov je namenjenih dodiplomskim in 23
odstotkov podiplomskim študentom;
- pogostost izvajanja in prenova tečajev nista zadovoljivi;
- ocenjevanje izvajanja tečajev in preverjanje pridobljenega znanja, ki sta v
literaturi opredeljeni kot zelo pomembni, če ne za ovrednotenje doseženih
rezultatov že skoraj nujni, sta zelo šibki;
- kljub dolgoletni tradiciji izvajanja različnih oblik izobraževanja uporabnikov v Sloveniji (od leta 1962) in kljub njihovemu razcvetu v devetdesetih, še
posebej pa v zadnjih letih, jih je v primerjavi z informacijsko razvitim svetom od celotne študentske populacije in učiteljev v teh izobraževalnih programih udeleženih zelo malo;
- bibliotekarji so preobremenjeni in nimajo časa za zahtevne naloge, povezane
z načrtovanjem in izvajanjem tečajev iz informacijske pismenosti;
- podpora profesorjev pri tem je premajhna;
- pri študentih ni dovolj zanimanja za IP;
- 45 odstotkov anketiranih knjižnic v bližnji prihodnosti ne načrtuje uvajanja
informacijske pismenosti.
Čeprav so anketo sestavljala zelo elementarna vprašanja, lahko iz dobljenih
odgovorov, še posebej, če upoštevamo število knjižnic, ki so na vprašanja odgovorile, sklepamo, da so razmere, ki trenutno vladajo na treh slovenskih univerzah
v zvezi z informacijsko pismenostjo, zelo slabe. Posebej zaskrbljujoče so ugotovitve, da je pri vodstvih fakultet in financerjih premalo posluha za te aktivnosti.
Zaenkrat kaže, da bodo visokošolski bibliotekarji tudi v bodoče prepuščeni lastnim pobudam in vztrajnosti, velikokrat tudi nezadostni usposobljenosti navkljub. V času, ko se vse pogosteje poudarja pomen učinkovite uporabe znanj in
ko izobraževanje uporabnikov informacij postaja pomembnejše, še posebej v
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visokem šolstvu, je ta dejavnost visokošolskih knjižnic še dokaj neprepoznavna, nedorečena in neovrednotena.

4

Zaključki in predlogi

Pri radikalnih spremembah, ki jih z bolonjskim procesom doživlja visoko šolstvo v Sloveniji, in z naraščajočim številom študentov, s povečano bazo raziskovalcev, z zelo razširjeno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnološke podpore pri poučevanju in upravljanju izobraževalnih procesov na eni
strani in na drugi s povečanimi zahtevami za učinkovitost, za upoštevanje strokovnih standardov ter z odgovornostjo, moramo posebno pozornost posvetiti
tudi uvajanju informacijske pismenosti v slovensko visoko šolstvo.
Nenehno naraščanje informacij, informacijskih virov in zahtev po novih znanjih
terja od vsakega posameznika, posebej od študentov na univerzah, solidno informacijsko pismenost. Posamezniki se srečujejo z nefiltriranimi, nepreverjenimi informacijami iz najrazličnejših virov, kar od njih zahteva sposobnost razsojanja o njihovi avtentičnosti, vrednosti in zanesljivosti kot tudi posebna znanja
za njihovo ocenjevanje, razumevanje in uporabo na etičen in legalen način. Obilje
informacij in nove informacijske tehnologije same po sebi brez dodatnega razumevanja in sposobnosti za njihovo učinkovito uporabo ne bodo ustvarile obveščenih in osveščenih državljanov (Australian, 2004).
Čeprav ni dvoma o tem, da informacijska pismenost vpliva na kakovost
izobraževanja, razmere tudi drugje v svetu še niso popolnoma urejene in dorečene.
Ponekod še obstaja odpor profesorjev, da bi informacijsko opismenjevanje vključili v učne načrte, spet drugod se informacijska pismenost ponuja kot izbirni
predmet ali pa je postala celo obvezna.
Izkušnje kažejo, da so frustracije knjižničarjev o njihovi izobraževalni vlogi pri
promoviranju informacijske pismenosti prisotne povsod, tudi v državah, ki so
pri njenem uveljavljanju doslej največ dosegle. Kljub tem zadržkom in dvomom
morajo visokošolski knjižničarji vztrajati pri informacijskem opismenjevanju
študentov kot absolutnem pogoju za dvig kakovosti visokošolskega
izobraževanja. Prenova študijskih programov v duhu Bolonjske deklaracije in
Berlinskega komunikeja je primeren čas, da se bolj energično, bolj strokovno in
konstruktivno obravnavajo programi informacijske pismenosti. Vsaka razumna pedagoška sprememba bi morala posvetiti posebno pozornost informacijskemu kontekstu, v katerem se bodo sedanje in bodoče generacije učile, in informacijskim veščinam, ki jih študenti morajo obvladati, ko diplomirajo (Australia:
Graduate attributes and Core competences, UK: Key skills).
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Na podlagi bogatih izkušenj in izredno povečanih mednarodnih aktivnosti na
področju promocije in uveljavljanja informacijske pismenosti ugotavljamo, da
bi tudi univerze v Sloveniji morale pospešiti svoja prizadevanja na tem področju.
Najbolj primerna izhodišča za sprožanje ustreznih aktivnosti pri pospeševanju
uvajanja programov informacijske pismenosti na slovenskih univerzah in širše
v izobraževalni sferi ter drugih segmentih družbe najdemo v ACRL-jevih standardih informacijske pismenosti za visoko šolstvo (ACRL Information Literacy
Competency Standards for Higher Education), v avstralskih in novozelandskih
smernicah za informacijsko pismenost (Australian and New Zealand Information Literacy Framework) ter smernicah evropske mreže za informacijsko pismenost (European Network on Information Literacy). Z upoštevanjem preverjenih aktivnosti bi lahko postali enakovreden partner v globalnem
izobraževalnem okolju.
Informacijska pismenost zahteva zaradi svoje pomembnosti v vseh segmentih
družbe, ne le v visokem šolstvu, celovit pristop in povezovanje vseh dejavnikov,
ki so strokovno in drugače vključeni, odgovorni ali zainteresirani za pospeševanje
njenega razvoja v Sloveniji. Nanizajmo nekaj konkretnih korakov.
1. Ustanovitev nacionalnega foruma za informacijsko pismenost, ki bi povezoval predstavnike vlade, izobraževalne organizacije, strokovna združenja,
ki se ukvarjajo z informacijsko pismenostjo. Usklajeval bi nacionalno politiko in strategijo na področju informacijske pismenosti v sektorjih
izobraževanja, vlade, gospodarstva in civilnega življenja.
2. Določitev nacionalnega okvirja za razvijanje in uveljavljanje programov
informacijske pismenosti, ki bi potekali na vseh stopnjah izobraževanja od
vrtcev do univerz za tretje življenjsko obdobje. Okvir, ki bi ga pripravili skupaj
bibliotekarji, profesorji in informacijski strokovnjaki, naj bi zagotavljal in
določal:
- standarde in praktične napotke za informacijsko opismenjevanje v vseh
izobraževalnih sektorjih;
- infrastrukturo (izobrazbene, finančne, časovne, okoljske pogoje) za izvajanje informacijskega opismenjevanja;
- zakonske podlage in s tem ustrezno finančno podporo;
- sodelovanje in partnerstva v mednarodnem okolju.
Kot učinkovit in v svetu preverjen korak k uresničitvi tega predlagamo:
- prevod in prilagoditev programa ANZILF (Australian and New Zealand
Information Literacy Framework: principles, standards and practice, 2004).
3. Podpora Izjavi o informacijski pismenosti za vse Slovence. ZBDS bi morala
na podlagi prizadevanj vseh svojih članov na področju informacijske pismenosti podati izjavo o pomembnosti informacijske pismenosti za celotno
družbo. Ustrezen vzgled za to predstavlja »Australian Library and Informa-
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tion Association’s 2001 Statement on information literacy for all Australians«
(Statement, 2001).
4. Priprava projekta, ki bi spodbudil sodelovanje med bibliotekarji in profesorji pri izboljševanju obstoječih in uvajanju novih izobraževalnih programov
informacijske pismenosti na univerzah in tudi v celotni slovenski družbi.
Njegov cilj bi bil zagotoviti skupno, stroškovno učinkovito uporabo vseh
razpoložljivih strokovnih znanj in učnih oblik informacijske pismenosti
(izobraževalnih tečajev, instrumentov za ocenjevanje, vključujoč tudi alternativne poti za zadovoljevanje informacijskih problemov študentov, tako
splošnih kot tudi specializiranih za posamezne strokovne/znanstvene discipline).
Ustanovilo naj bi se središče, ki bi se ukvarjalo z razvojem in uveljavljanjem
informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji. Njegove glavne aktivnosti
bi obsegale:
- zbiranje vseh preverjenih in uveljavljenih programov in tečajev informacijske pismenosti, primernih za uporabo na univerzitetni ravni;
- pripravo navodil o procesih in standardih za tiste knjižničarje oziroma
profesorje, ki nameravajo oblikovati svoje programe, ter opredelitev jasnega postopka za ocenjevanje kakovosti takih programov;
- izvajanje programov za izobraževanje izobraževalcev (bibliotekarjev in
učiteljev) pri izbiri ustreznih virov in uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije;
- motiviranje študentov za informacijsko pismenost;
- razvijanje testov za preverjanje stopnje informacijske pismenosti pri študentih;
- razvijanje učnih programov in orodij (pripomočkov, programske opreme,
publikacij, navodil…) za poučevanje in samoizobraževanje;
- vzdrževanje portala, preko katerega bi izmenjavali ideje, projekte, vire,
programe informacijske pismenosti in s tem ustvarjali mreže za pospeševanje informacijskega opismenjevanja (povzeto po Wright, 2003; Hepworth, 1999).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije bi
moralo zagotoviti finančno podporo za izvedbo takega projekta in za kontinuirano delovanje omenjenega središča.
Prepričani smo, da ob vsem naštetem uspehi v prihodnje ne bi izostali, in bi se
slovenska družba povzpela na lestvici informacijske razvitosti.
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