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Izvleček
Visokošolske knjižnice imajo v današnji informacijski družbi pomembno vlogo pri
razvijanju informacijske pismenosti študentov. Bistveni značilnosti informacijske družbe
sta dominantnost informacijske tehnologije in vedno hitrejše naraščanje števila dostopnih informacij. Veščina upravljanja z informacijami postaja tako nepogrešljiva za
preživetje v 21. stoletju. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in
uporabiti informacije iz različnih virov. Informacijsko opismenjevanje je dolgotrajen
proces, ki ga je potrebno izvajati skozi vsa leta šolanja posameznika. Na visokošolski
stopnji temelji informacijsko opismenjevanje na znanju in spretnostih, ki so jih študentje že usvojili v osnovni in srednji šoli. Za učinkovito izvajanje informacijskega
opismenjevanja študentov v slovenskem visokošolskem okolju so nujno potrebne
enotne smernice, ki bi visokošolskim bibliotekarjem in učiteljem služile kot osnova za
njihovo pedagoško delo. Študentje namreč pridobijo spretnosti informacijske pismenosti le skozi načrtno in sistematično informacijsko opismenjevanje, ki je vpeto v celoten študijski program in poteka v vseh letih študija.
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Abstract
In today’s information society, academic libraries play an important role in developing
students’ information literacy. The key characteristics of the information society are
the dominance of information technology and a fast-growing amount of accessible
information. The skill of dealing with information has thus become an indispensable
tool for surviving in the 21st century. Information literacy is an ability to acquire, evaluate and use information from various sources. It is a long-lasting process to span all
the years of education. At the higher level of education, information literacy is based
on the knowledge and skills acquired in elementary and secondary school. To efficiently teach students information literacy, uniform guidelines are desperately needed to
serve librarians and teachers for their pedagogical work. Students can acquire information literacy skills throughout their study years only through planned and systematic teaching incorporated in the study programs.
Key words: academic libraries, students, user education, information literacy

1

Uvod

Pedagoška funkcija visokošolskih knjižnic je že dolgo časa ena od njihovih pomembnejših nalog. Pedagoško delo visokošolskih bibliotekarjev v zadnjem času
vse bolj prerašča od izobraževanja uporabnikov v informacijsko opismenjevanje.
V času kurikularne prenove osnovnega in srednjega šolstva, ki je vključila informacijsko pismenost v same učne načrte, so aktivno vlogo na tem področju prevzeli tudi bibliotekarji. To dejstvo je prineslo mnoge strokovne prispevke v povezavi z vlogo šolskih knjižnic pri informacijskem opismenjevanju učencev in
dijakov. Vloga visokošolskih knjižnic pri informacijskem opismenjevanju študentov pa je področje, ki je v naši strokovni literaturi skromno obdelano.
V prispevku želimo poudariti pomen sistematičnega informacijskega opismenjevanja posameznikov na vseh stopnjah šolanja in hkrati opozoriti na dejstvo, da nujno potrebujemo enotne smernice za informacijsko opismenjevanje
študentov v slovenskem visokošolskem okolju. V zadnjem delu pričujočega
prispevka zato podajamo predlog takšnih smernic, pri čemer se skromno zavedamo, da bo njihovo oblikovanje na nacionalni ravni zelo zahtevna naloga celo
za skupino izkušenih teoretikov in praktikov s področja bibliotekarstva. Naš
predlog naj služi le kot pomoč visokošolskim bibliotekarjem vse do takrat, ko
bomo dobili tudi na področju visokega šolstva prave nacionalne smernice za
informacijsko opismenjevanje študentov.
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2

Opredelitev in naloge visokošolskih knjižnic

2.1

Opredelitev visokošolskih knjižnic

Opredelitev visokošolskih knjižnic povzemamo po Ambrožičevi (1998), ki navaja UNESCO-vo delitev knjižnic, uveljavljeno leta 1974 kot mednarodni standard in velja še danes. Ena od vrst knjižnic po tej delitvi so knjižnice visokošolskih ustanov, ki služijo predvsem študentom ter učnemu osebju univerze in drugih visokošolskih ustanov, lahko pa so namenjene tudi širši javnosti. Po tej opredelitvi sodijo med visokošolske knjižnice:
- univerzitetne knjižnice (v okviru univerze deluje glavna ali osrednja univerzitetna knjižnica ali pa skupina knjižnic, ki so sicer medsebojno prostorsko
ločene, vendar delujejo pod skupnim vodstvom);
- knjižnice univerzitetnih inštitutov ali oddelkov, ki ne sodijo niti tehnično niti
upravno pod glavno ali osrednjo univerzitetno knjižnico;
- knjižnice drugih visokošolskih ustanov, ki niso združene v univerzo (ibid.,
str. 90-91).
V nadaljnjem besedilu bomo poleg izraza visokošolske knjižnice, ki zajema
knjižnice različnih visokošolskih ustanov, uporabljali tudi izraz univerzitetne
knjižnice. Razliko med njima pa razumemo v smislu, kot ga v 29. členu določa
Zakon o knjižničarstvu (2001): “Univerzitetne knjižnice so glavne visokošolske
knjižnice univerz.” (ibid., str. 8688) Poleg te razlike med univerzitetnimi in visokošolskimi knjižnicami zakon ne poda nobene druge opredelitve visokošolskih
knjižnic (piše le o njihovih nalogah).
V dokumentu Strokovni kriteriji in merila za visokošolske knjižnice (1989, str.
4) je podana definicija, ki kot visokošolske knjižnice opredeli knjižnice visokošolskih in drugih delovnih organizacij, združenih v univerzo. Med visokošolske
knjižnice spadajo: univerzitetne knjižnice, osrednje visokošolske knjižnice (centralne knjižnice za določene stroke) in ostale visokošolske knjižnice (knjižnice
visokih in višjih šol, fakultet, umetniških akademij, oddelkov, inštitutov, knjižnice
domov ali centrov za študente). Ta opredelitev se ne ujema niti z mednarodno
definicijo visokošolskih knjižnic niti s prakso pri nas. V Sloveniji namreč lahko
visokošolske knjižnice delujejo tudi izven univerze, in sicer v okviru samostojnih visokošolskih zavodov, ki niso priključeni k univerzi. Prav tako pa je to
mogoče tudi po UNESCO-vi delitvi knjižnic, ki smo jo navedli zgoraj.
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2.2

Naloge visokošolskih knjižnic in njihova pedagoška
funkcija

Knjižnice v visokošolskem okolju so sestavni del ustanove, v okviru katere so
bile ustanovljene. Visokošolska knjižnica ni (oziroma ne bi smela biti) samostojna enota, saj je njeno delo neposredno povezano z visokošolskim okoljem,
katerega del je. Knjižnica mora svoje cilje in naloge vedno izpeljevati iz potreb
matične ustanove.
Po Strokovnih kriterijih in merilih za visokošolske knjižnice (1989) je naloga
visokošolskih knjižnic, “/.../da zagotavljajo dostop do dokumentov in informacij, ki so potrebne udeležencem izobraževalnega in raziskovalnega procesa visokih in višjih šol, znanstvenemu in strokovnemu delu delavcev drugih delovnih
organizacij ter permanentnemu izobraževanju vseh občanov.” (ibid., str. 4)
Najnovejša opredelitev nalog visokošolskih knjižnic pri nas pa je zapisana v 29.
členu Zakona o knjižničarstvu (2001), ki pravi: “Visokošolske knjižnice podpirajo študijski in raziskovalni proces, tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce.” (ibid., str.
8688) Ta člen hkrati tudi navaja, katerim glavnim skupinam uporabnikov so visokošolske knjižnice namenjene. Poleg teh nalog visokošolskih knjižnic pa univerzitetne knjižnice po zakonu “/.../ opravljajo /.../ še naslednje naloge:
- koordinirajo knjižnično dejavnost na univerzah,
- koordinirajo nabavo in ponudbo knjižničnega gradiva v okviru univerz,
- organizirajo in usklajujejo delovanje sistema medknjižnične izposoje,
- koordinirajo deponiranje in izločanje gradiva na univerzah,
- koordinirajo izdelavo bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev svoje univerze,
- pridobivajo in obdelujejo obvezne izvode gradiv, ki nastajajo in se objavljajo
v okviru univerze, vključno z diplomskimi, magistrskimi in doktorskimi
nalogami,
- usklajujejo pripravo in izvedbo programov izobraževanja uporabnikov na
univerzah,
- nudijo strokovno pomoč delavcem v knjižnični dejavnosti v okviru univerz,
- lahko opravljajo domoznansko dejavnost,
- lahko opravljajo druge naloge, katerih izvajanje nanje prenese nacionalna
knjižnica.” (ibid., str. 8688)
Vse vrste knjižnic pri nas, torej tudi visokošolske in univerzitetne, morajo, poleg nalog, ki so specifične za posamezno vrsto knjižnic, opravljati še dejavnosti,
ki spadajo v okvir javne službe in so določene v 2. členu Zakona o knjižničarstvu
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(2001, str. 8685). Med dejavnosti javne službe spada tudi pridobivanje in
izobraževanje uporabnikov ter njihovo informacijsko opismenjevanje. Na podlagi tega lahko trdimo, da je pedagoško delo s študenti ena od bistvenih nalog
visokošolskih in univerzitetnih knjižnic.
Tudi Strokovni kriteriji in merila za visokošolske knjižnice (1989) kot eno izmed
desetih nalog visokošolskih knjižnic navajajo naslednje: “Visokošolske knjižnice
skrbe za programe izobraževanja uporabnikov knjižničnoinformacijskih sistemov
za študente. Programe izvajajo v sodelovanju s profesorji pri enem od temeljnih
strokovnih premetov ali v okviru uvodov v metodologijo raziskovalnega dela.
Spoznavanju bibliografske strukture in informacijskih virov pa mora biti namenjeno vsaj 5 samostojnih učnih ur.” (ibid., str. 5)
Knjižnica je eden izmed največjih izobraževalnih resursov visokošolske ustanove in njeni uporabniki imajo od nje popolno korist le, če znajo knjižnico in
njene informacijske vire uspešno uporabljati (Ambrožič, 1998). Pri tem pa je
pomembno dejstvo, ki ga posebej poudari Filova (1991), da zahteva uporaba bibliografskih virov in knjižničnih informacijskih sistemov izpolnitev kompleksne serije manualnih in miselnih postopkov, ki se jih študentje ne morejo naučiti
sami, ampak so sad sistematičnega usmerjenega procesa od osnovne šole do
zaključka študija. Smoter izobraževanja uporabnikov v visokošolski knjižnici
je, da znajo študentje uporabljati knjižnični informacijski sistem in informacijske
vire za študij, poklicno delo in osebne interese ter da razumejo, da je iskanje
informacij del procesa reševanja zastavljenega problema. Knjižnična pismenost
pa nikakor ne pomeni že tudi informacijske pismenosti.
Visokošolske knjižnice danes “/.../ namenjajo veliko pozornost izobraževanju
uporabnikov. Ponudba različnih tečajev in bibliopedagoških delavnic je iz leta v
leto večja. Na večini visokih šol so te vsebine že vključene v redne študijske
programe.” (Dolgan-Petrič in Pečko Mlekuš, 2002, str. 9) Res pa je, da sta vsebina
in obseg pedagoškega dela bibliotekarjev s študenti zelo različna. Visokošolski
bibliotekarji bi za poenotenje svojega pedagoškega dela in izboljšanje njegove
kvalitete nujno potrebovali skupna izhodišča, ki bi jim služila kot osnova za
načrtno razvijanje programov informacijskega opismenjevanja znotraj vsakega
posameznega visokošolskega zavoda.
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3

Informacijska pismenost in informacijska
družba

3.1

Opredelitev informacijske družbe

Mnogi slovenski avtorji, ki se ukvarjajo z informacijsko pismenostjo, uporabljajo
termin informacijska družba oziroma doba, vendar le redko kateri poda njegovo
natančno opredelitev in razlago. Nasprotno pa izraz natančno definira Filova
(1992), ki pravi, da “informacijska družba vsebuje mnogo različnih konceptov,
najpogosteje /pa/ označuje bogato, razvijajočo se in visoko tehnološko družbo,
v kateri je dominantna informacijska tehnologija. /.../ Bistvena značilnost in
novost informacijske družbe je, da nosilec razvoja ni več proizvodnja materialnih dobrin, ampak informacija, znanje.” (ibid., str. 14)
Obdobje, v katerem živimo, pa imenuje Piciga (1998) postindustrijska razvojna
faza, katere začetek naj bi bila tretja industrijska revolucija, vendar je njena opredelitev tega obdobja precej podobna definiciji Filove. Za postindustrijsko razvojno fazo je “med drugim značilno, da proizvodnja temelji na znanju in inovacijah
ter na visoko zahtevnih in hitro se spreminjajočih tehnologijah, posebno informacijskih. V svetovnem merilu narašča količina novosti na področju materialne
kulture, hkrati pa se z odpiranjem držav in kultur ter z globalizacijo sveta povečuje pretok materialnih dobrin, storitev, ljudi in zlasti informacij.” (ibid., str.
152) V informacijski družbi “/…/ je informacija neskončen proizvod, naše potrebe po nji pa eksistenčne.” (Novljan, 2002, str. 8) Količina dostopnih informacij
se povečuje vedno hitreje, zato zasledimo tudi izraz informacijska nasičenost.
Pri tem pa je pomembno, da se vsak posameznik zaveda različnih vrednosti vseh
teh informacij. Lahko bi celo rekli, da “postaja veščina upravljanja z informacijami nepogrešljiva za preživetje v 21. stoletju.” (Dolgan-Petrič, 1999, str. 62) Tehnologija torej močno povečuje možnosti fizičnega dostopa do informacij, vendar pa sama po sebi ne izboljšuje intelektualnih sposobnostih posameznika, ki
so potrebne za učinkovito uporabo teh informacij. Zato mora posameznik še več
časa nameniti branju, pisanju, razmišljanju in predvsem učenju, vse to pa je že
močno povezano s t. i. informacijsko pismenostjo.

3.2

Opredelitev informacijske pismenosti

Trenutno najbolj strnjena opredelitev informacijske pismenosti pri nas je zapisana v učnih načrtih za medpredmetno področje knjižnična informacijska znanja
v osnovni in srednji šoli, ki se glasi: “Informacijska pismenost je sposobnost
pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen kon-
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cept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov
in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s
sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.” (Sušec in Žumer, 1999, str. 5; Novljan in Steinbuch, 2000, str. 2)
Pri slovenskih avtorjih zasledimo še mnogo različnih opredelitev informacijske
pismenosti, ki jih Piciga (2002) nekako združi v skupno definicijo, kjer informacijsko pismenost opredeli kot:
- “nadredni pojem vsem drugim vrstam pismenosti – branje (bralna pismenost),
pisanje, poslušanje, govor, gledanje, risanje, računalniška pismenost, raziskovalna pismenost itd.
- kompetenco za uspešno izvajanje osnovnih aktivnosti (faz) informacijskega
procesa, ki vključujejo opredelitev problema (zavedanje o obstoju informacijskega problema), lokacijo informacij (poiskati, najti informacije),
ocenjevanje in izbor informacij, njihovo organizacijo in (ustvarjalno) uporabo (pri reševanju problemov), komuniciranje informacij, vrednotenje.
- kompetenco, ki zahteva uporabo kognitivnih procesov (sposobnosti, spretnosti), kot so razumevanje, sinteza, analiza, interpretacija, povzetek, vrednotenje.” (ibid., str. 68-69)
Ameriško združenje visokošolskih in znanstvenih knjižnic (angl. Association of
College and Research Libraries - ACRL), ki spada pod okrilje Ameriškega bibliotekarskega združenja (angl. American Library Association - ALA), je že leta 1989
sprejelo poročilo o informacijski pismenosti (American Library Association
Presidental Committee on Information Literacy : final report, 1989), v katerem
poda opredelitev informacijske pismenosti, ki jo še danes povzema večina ameriških avtorjev. Informacijsko pismen posameznik mora biti, po definiciji ALA/
ACRL, sposoben prepoznati, kdaj informacijo potrebuje, znati to informacijo najti,
ovrednotiti in učinkovito uporabiti. Informacijsko pismen je torej tisti posameznik, ki se je naučil učiti se. Ve, kako je znanje organizirano, kako najti informacije in kako jih uporabiti na način, da se bodo z njegovo pomočjo učili tudi drugi.
Informacijsko pismen posameznik ima večje možnosti učinkovitega odločanja,
izbire in participacije v demokratični družbi.
Opredelitev informacijske pismenosti, ki jo podaja ALA/ACRL, so prevzeli tudi
v Avstraliji, in sicer posamezni avtorji in razna združenja, kot sta npr. Avstralsko
bibliotekarsko in informacijsko združenje (angl. Australian Library and Information Association - ALIA) in Svet avstralskih univerzitetnih knjižničarjev (angl.
Council of Australian University Librarians - CAUL).
Na Novi Zelandiji opredeljujejo informacijsko pismenost s t. i. “konceptom
dežnika” (Slika 1). Pri tem je informacijska pismenost razumljena kot nadredni
pojem ostalim vrstam pismenosti in vključuje široko paleto različnih pismeno-
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sti (npr. računalniško, medijsko, kulturno, knjižnično, kognitivno ipd.) in spretnosti (National..., 2001).

Slika 1: Informacijska pismenost – “koncept dežnika” (National..., 2001)
Potrebno je opozoriti, da se spretnosti informacijske pismenosti niso pojavile
šele v informacijski dobi, temveč so bile vedno pomembne za kvalitetno življenje.
V zadnjem času sta se le povečala obseg in raznolikost informacij, ki so na voljo,
zato so te spretnosti postale še pomembnejše (A progress..., 1998). V informacijsko nasičeni družbi bo tako vedno bolj očitna delitev ljudi na tiste, ki imajo
spretnosti in znanje za uspešno življenje in delo v tej družbi, in na tiste, ki le-tega
nimajo. Pojavila se bo t. i. informacijska revščina, ki jo bo potrebno čim bolj
učinkovito preseči. Pri tem bo vloga vseh vrst knjižnic izredno pomembna.

4

Smernice za informacijsko opismenjevanje v
slovenskih osnovnih in srednjih šolah

Kurikularna prenova osnovnega in srednjega šolstva v preteklih letih je prinesla
zelo podrobne smernice v obliki učnih načrtov za osnovne in srednje šole. Skozi
vsa leta šolanja je za vse učence obvezno izvajati medpredmetno področje
knjižnična informacijska znanja (KIZ), kot so poimenovali poučevanje informacijske pismenosti, zato da bi bila čim bolj poudarjena vloga šolske knjižnice pri
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informacijskem opismenjevanju. KIZ izvajajo šolski knjižničarji skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. V osnovni šoli so za to namenjene štiri pedagoške ure letno v vseh devetih razredih. V srednji šoli naj bi dijaki učno vsebino
usvojili v 30 pedagoških urah, razdeljenih skozi vsa štiri leta1 .
Splošni cilji KIZ v osnovni šoli so:
- “Učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter
zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetskim doživljanjem.
- Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.
- Učenci razvijajo različne sposobnosti in spretnosti, npr. komunikacijske,
informacijske, raziskovalne.” (Sušec in Žumer, 1999, str. 5)
V učnem načrtu KIZ za osnovne šole pa so opredeljeni tudi specifični cilji, ki se
glasijo:
- “Učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge
informacijske vire v šolski knjižnici.
- Učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki ga znajo
identificirati.
- Učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje.
- Učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk znajo uporabljati globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.
- Spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.” (ibid., str. 6)
Preko ciljev v učnem načrtu za KIZ v osnovni šoli je mogoče hitro ugotoviti, da
se delo z učenci od 1. do 9. razreda počasi stopnjuje od knjižne preko knjižnične
vzgoje vse do pridobivanja spretnosti informacijske pismenosti.
Poleg medpredmetnega področja KIZ se v zadnjem triletju osnovne šole izvaja
izbirni predmet Informacijsko opismenjevanje. To je enoletni program v obsegu
35 ur, za katerega je priporočljivo, da ga učenec izbere v 9. razredu. Izbirni pred-

1

Kurikularna prenova osnovnega in srednjega šolstva je sicer resda vključila poučevanje informacijske pismenosti v učne načrte na primarni in sekundarni stopnji slovenskega šolstva, toda osebno menimo, da so 4 pedagoške ure letno v osnovni in 30 pedagoških ur v štirih letih srednje šole
bistveno premalo, da bi lahko dosegli informacijsko pismenost prihodnjih generacij slovenske
mladine.
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met predstavlja nadaljevanje, poglabljanje ter nadgradnjo ciljev in vsebin KIZ. V
okviru KIZ se učence namreč usposablja za potrebe splošnega iskanja, analize,
sinteze in uporabe informacij, medtem ko predmet Informacijsko opismenjevanje
razvija kognitivne strategije za selekcijo, pridobitev, analizo, sintezo, vrednotenje
in ustvarjalno rabo ter predstavitev informacij na vseh področjih. Učenci se pri
tem učijo reševati probleme na vseh nivojih: od zavedanja problema do analiziranja informacijske potrebe, oblikovanja vprašanj, prek določitve lokacije informacij, uporabe, komuniciranja in vrednotenja. Izbirni predmet Informacijsko
opismenjevanje samostojno izvaja šolski knjižničar in zajema naslednja vsebinska področja:
- knjižnica kot informacijsko središče,
- periodika kot vir informacij,
- zbirke podatkov,
- lokacija informacij,
- bibliografije ter
- informacijski viri pri projektnem in raziskovalnem delu (Sušec in Žumer,
1998).
V okviru KIZ v srednji šoli pa dijaki nadgrajujejo znanja, pridobljena v osnovni
šoli. KIZ so splošno izobraževalna znanja, usvojena do take stopnje, ki dijakom
omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju, ne glede na to, katero stopnjo šole so končali. Zato je
učni načrt za srednje šole skupen. Cilje in vsebine KIZ se izbira po zahtevnosti,
ki je opredeljena z letniki in ne s programom šole. Vsebine se od 1. do 4. letnika
nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo. Usvajanje poteka glede na predznanje
od spoznavanja posameznih vsebin do utrjevanja njihovega razumevanja in praktične rabe.
Splošni cilji KIZ v srednji šoli so:
- “Dijaki pri knjižničnih informacijskih znanjih razvijajo:
1. sposobnosti za branje, pisanje, poslušanje, govor, opazovanje in risanje,
2. kognitivne strategije za selekcijo, pridobitev, analizo, sintezo, vrednotenje
in ustvarjalno rabo ter predstavitev informacij na vseh ravneh in področjih,
3. sposobnosti za učinkovito reševanje problemov, od zavedanja problema,
analiziranja informacijske potrebe in oblikovanje vprašanja preko določitve lokacije informacij, izbora informacij, njihove uporabe, do komuniciranja in ovrednotenja.
- Dijaki spoznavajo sistematično in funkcionalno (v povezavi z obravnavanimi izobraževalnimi temami):
1. lokacije informacij /.../,
2. informacijske vire za splošno, specialno in tekoče informiranje /.../,
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-

3. tiskane in netiskane vire /.../,
4. uporabnost informacijske tehnologije.
Dijak spozna postopke poizvedovanja in raziskovanja:
1. Prepozna potrebo in jo opredeli
Natančno določi vprašanje, predmet raziskovanja in izhodišče obravnave (bibliografsko, biografsko, kronološko, geografsko, jezikovno, praktično, statistično, teoretično). Poveže predmet z obstoječim znanjem. Določi ključne besede, oblikuje hipoteze.
2. Zna uporabljati različne vire in strategije informacijskega poizvedovanja
Določi možne lokacije informacij, njihovo dosegljivost in pomembnost.
Spozna različnost informacijskih virov, njihovo multikulturnost in interdisciplinarnost. Pridobi z izborom poizvedovalne strategije in uporabo
ključnih besed obravnavanemu predmetu ustrezno gradivo. Izbere z
branjem, poslušanjem, opazovanjem, beleženjem potrebne informacije.
3. Ovrednoti informacije
Oceni informacijo po zunanjih in notranjih kriterijih. Določi natančnost
in zanesljivost, veljavnost informacij. Razume različnost pogledov, prepozna dejstva, mnenja in stališča. Oblikuje nove informacije za nadomestitev napačnih, če je potrebno.
4. Zna uporabljati informacije
Določi obliko za namensko uporabo (govorna predstavitev, pisna, multimedijska). Uporablja opombe, citira vire in izdela bibliografijo.
5. Uporablja ustrezne elemente za ocenjevanje raziskovalnega dela
Oblika (splošen videz, naslovna stran, kazalo, bibliografija). Vsebina (naslov, hipoteze, temeljni dokazi, logični razvoj, vsebinske izjave, načrt predstavitve). Stil (izbor besed, struktura stavka, struktura odstavkov, prehodi, pravopis, ločila). Raziskava (kvaliteta, kvantiteta, veljavnost virov, uporaba citatov, uporaba razlag, interpretacija).” (Novljan in Steinbuch, 2000,
str. 3-4)

Kot je vidno iz navedenih ciljev KIZ v srednji šoli, le-ti vsebinsko zajemajo spretnosti informacijske pismenosti. Tu ne gre več za knjižnično vzgojo v ožjem smislu, kjer je pomembno predvsem usposabljanje uporabnikov za samostojno
uporabo knjižnice.
KIZ v gimnaziji dopolnjujejo tudi obvezne izbirne vsebine z enakim imenom
(KIZ), ki so v minimalnem obsegu (15 ur) obvezne za vse tipe gimnazij; šola mora
zagotoviti njihovo izvedbo, dijak pa jih mora opraviti do zaključka šolanja. Šola
lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Cilji in vsebine izbirnih
vsebin so zelo podobni tistim, ki so omenjeni že zgoraj pri medpredmetnem
področju KIZ v srednji šoli (Obvezne..., 1998).
Smernice za informacijsko opismenjevanje v naših osnovnih in srednjih šolah
so torej natančno pripravljene ter pomenijo dobro osnovo za nadaljevanje v vi-
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sokošolskem okolju, kjer takšnih smernic še nimamo. Prav tako pa informacijska
pismenost ni zajeta med cilji visokošolskega izobraževanja. Na tem področju
lahko ugotovimo, da praksa vsaj nekoliko prehiteva teorijo, saj kar nekaj visokošolskih knjižnic v večjem ali manjšem obsegu že izvaja informacijsko opismenjevanje študentov, čeprav za to še nimamo lastne teoretične osnove2 .

5

Predlog smernic za informacijsko
opismenjevanje v slovenskem visokošolskem
okolju3

5.1

Opredelitev informacijskega opismenjevanja

Informacijsko opismenjevanje študentov se izvaja v okviru vseh študijskih programov v vseh letih visokošolskega študija. Izhaja iz potreb in zahtev informacijske družbe, v kateri temelji proizvodnja na znanju in inovacijah ter na visoko
zahtevni in hitro se spreminjajoči informacijski tehnologiji. Informacijska tehnologija povečuje možnosti fizičnega dostopa do informacij in hkrati zahteva
informacijsko pismenega posameznika, ki zna s temi informacijami učinkovito
upravljati. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvija v procesu informacijskega opismenjevanja od osnovne šole do visokošolskega izobraževanja
za vseživljenjsko in samostojno učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno
mišljenje, izražanje čustev, misli in zaznav.
Informacijsko opismenjevanje študentov visokošolskih ustanov zajema pridobitev vseh elementov informacijske pismenosti s posebnim poudarkom na upo2

Pregled obstoječih študijskih programov na slovenskih visokošolskih ustanovah nam namreč
pokaže, da so elementi informacijskega opismenjevanja marsikje že zajeti v okviru posameznih
študijskih predmetov (informatika, računalništvo, uvod v znanstveno delo, raziskovalne metode
idr.). Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani so na primer te vsebine predstavljene v okviru
predmeta Informatika, ki se v obsegu 30 ur izvaja v 1. letniku dodiplomskega študija. Žal pa bi
natančno ugotavljanje stanja na področju informacijskega opismenjevanja študentov v praksi
preseglo okvire tega prispevka, zato na tem mestu le opozarjamo, da bi bilo tudi ta “praktični” vidik
obravnavane teme vredno podrobneje raziskati.

3

Na tem mestu podajamo predlog smernic za informacijsko opismenjevanje v slovenskem visokošolskem okolju. Glede na to, da takšnega dokumenta pri nas še ni, smo za pomoč in izhodišče
uporabili učne načrte za medpredmetno področje KIZ (Sušec in Žumer, 1999) in izbirni predmet
Informacijsko opismenjevanje (Sušec in Žumer, 1998) v osnovni šoli ter KIZ v srednji šoli (Novljan in Steinbuch, 2000). Pomagali smo si tudi z ameriškimi standardi o spretnostih informacijske pismenosti v visokošolskem izobraževanju, ki jih je izdelal ALA/ACRL (Information literacy competency standards for higher education, 2000a, 2000b).
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rabi domačih in tujih specializiranih zbirk podatkov in z njihovo pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti
in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo katerega koli sistema znakov in vključuje razumevanje ter ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.
Informacijsko opismenjevanje študentov izvajajo skupaj visokošolski bibliotekarji, kot strokovnjaki za organizacijo in pridobivanje informacij, ter visokošolski učitelji, kot strokovnjaki za posamezna strokovna področja.
Informacijsko opismenjevanje študentov se uresničuje s pomočjo visokošolske
knjižnice, ki kot temeljna informacijska in komunikacijska služba udeležencem
pedagoškega procesa omogoča dostop do informacij, oblikovanje poizvedbe in
razvrščanje dokumentov po načelu pomembnosti. Študente, visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce oskrbuje s knjižničnim gradivom, informacijami ter jim nudi ugodne pogoje za študij in znanstvenoraziskovalno delo. Posameznike in skupine motivira za uporabo knjižnice, njenega knjižničnega gradiva
in informacijskih virov, svetuje ter pomaga pri iskanju, izboru, vrednotenju,
uporabi in predstavitvi informacij. Z vsemi elementi svojega delovanja sodeluje
pri učenju uporabe knjižnice in njenih informacijskih virov ter informacijskih
virov drugih služb, pri čemer upošteva vse posameznikove intelektualne sposobnosti.
Študentje v okviru visokošolskega izobraževanja nadgrajujejo spretnosti informacijske pismenosti, ki so jih že pridobili v osnovni in srednji šoli. Na podlagi
svojega predznanja, ki ga izvajalec informacijskega opismenjevanja predhodno
preveri, osvajajo nova znanja in poglabljajo že znane vsebine.

5.2

Splošni cilji in vsebina informacijskega opismenjevanja

Splošni cilji
- Razvijanje navade za uporabo knjižnice za vseživljenjsko učenje in ustvarjalno
preživljanje prostega časa.
- Poznavanje možnosti tekočega informiranja o publikacijah in lokacijah kot
virih informacij.
- Razvijanje sposobnosti za učinkovito reševanje problemov, od zavedanja
problema do analiziranja informacijske potrebe, oblikovanja vprašanj, preko
določitve lokacije informacij, izbora informacij, njihove uporabe do komuniciranja in vrednotenja.
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-

-

Razvijanje kognitivnih strategij za selekcijo, pridobitev, analizo, sintezo, vrednotenje in ustvarjalno rabo ter predstavitev informacij na vseh ravneh in
področjih.
Poznavanje različnih sistemov za klasifikacijo znanosti.
Poznavanje vrste informacijskih virov po namembnosti, vsebini, obliki, tipu
in stopnji obdelave ter njihove strukture.
Sistematično uvajanje postopkov poizvedovanja in raziskovanja za samostojno učenje.
Opredelitev iskalne strategije in razumevanje izbora iskanja.
Poznavanje bibliometrije, njenega pomena in možnosti uporabe.
Obvladanje postopka izdelave seminarske in/ali diplomske naloge.
Poznavanje in upoštevanje avtorskega prava.
Razvijanje spretnosti za vseživljenjsko in samostojno učenje, aktivno in racionalno pridobivanje kvalitetnega znanja, širjenje kulturne razgledanosti,
oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot.

Uresničevanje splošnih ciljev informacijskega opismenjevanja ni le naloga visokošolske knjižnice, temveč morajo biti ti cilji zastopani v okviru poslanstva
in splošnih izobraževalnih ciljev celotnega visokošolskega zavoda. Informacijska
pismenost namreč izboljšuje rezultate učenja in povečuje učinkovitost celotnega študijskega in znanstvenoraziskovalnega procesa.
Vsebina programa informacijskega opismenjevanja študentov
-

-

-

Knjižnica kot informacijsko središče:
- vrste knjižnic (s poudarkom na visokošolskih oziroma univerzitetnih
knjižnicah),
- poslovanje in organizacija knjižnic,
- storitve, ki jih knjižnice izvajajo za svoje uporabnike,
- vrste knjižničnega gradiva,
- sistemi strokovne ureditve knjižničnega gradiva.
Informacija:
- opredelitev pojma informacija,
- lokacije informacij,
- relevantne informacije.
Informacijska pismenost:
- opredelitev informacijske družbe in informacijske pismenosti,
- spretnosti informacijske pismenosti (manipulativni in kognitivni vidik),
- 6 stopenj informacijskega procesa (definiranje problema, strategije iskanja
informacij, lokacija in dostop do informacij, uporaba informacij, sinteza,
vrednotenje).
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-

-

-

-

-

-

Klasifikacija znanosti:
- različni sistemi za klasifikacijo znanosti: splošni (npr. klasifikacija znanosti po glavnih področjih pri nas – po MŠZŠ; klasifikacija znanosti po
sistemu EU; UDK), specifični glede na znanstveno področje.
Informacijski viri:
- vrste informacijskih virov glede na različne kriterije (splošni, specifični;
tradicionalni, elektronski; bibliografski, nebibliografski; primarni, sekundarni, terciarni),
- posamezni informacijski viri, organizacija podatkov v njih, njihovo vrednotenje in uporaba glede na raziskovalni problem.
Računalniške podatkovne zbirke:
- opredelitev podatkovne zbirke,
- vrste podatkovnih zbirk glede na različne kriterije (npr. glede na podatke,
ažuriranje, nosilca, način dostopnosti, strukturo),
- oblikovanje iskalne zahteve (tezavri, indeksiranje, ključne besede, gesla,
Boolovi / logični operatorji).
Bibliometrija:
- opredelitev in pomen bibliometrije,
- trije zakoni bibliometrije (Bradfordov zakon, Lotkov zakon, Zipfov zakon),
- analiza citiranja (indeksi citiranja).
Izdelava seminarske in/ali diplomske naloge:
- izbor teme,
- zbiranje gradiva,
- proučevanje gradiva,
- načrt razporeditve snovi,
- pisanje teksta,
- kritičen pregled napisanega teksta,
- osnovni elementi seminarske in/ali diplomske naloge,
- citati, opombe, reference, bibliografija.
Avtorske pravice:
- mednarodno avtorsko pravo,
- slovenski predpisi o avtorskih pravicah (npr. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah).

Znotraj posameznih študijskih programov je potrebno vsebino informacijskega
opismenjevanja podrobneje opredeliti za vsako leto študija. Strokovna področja
visokošolskega študija so namreč med seboj tako zelo različna, da univerzalna
opredelitev za vse študijske programe ni smiselna niti ni mogoča. Bistvene razlike
med posameznimi znanstvenimi področji se pojavljajo predvsem pri specializiranih informacijskih virih in računalniških podatkovnih zbirkah ter pri uporabi
specifičnih sistemov klasifikacije znanosti. Študentom je potrebno predstaviti
in jih naučiti uporabljati tiste informacijske vire in podatkovne zbirke, ki so za
njihovo strokovno področje najbolj relevantni.
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5.3

Didaktična in metodična priporočila

Informacijsko opismenjevanje je najuspešnejše, če je funkcionalno in v kontekstu študijskih vsebin. Zato ga je najbolje vključiti neposredno v študijski program, pri čemer sodelujeta visokošolski bibliotekar in učitelj. Informacijsko
opismenjevanje večinoma izvaja visokošolski bibliotekar skupaj z učiteljem,
določene vsebinske sklope pa lahko samostojno obravnava ali bibliotekar ali
učitelj.
Visokošolski bibliotekar naredi skupaj z visokošolskimi učitelji pred začetkom
študijskega leta program za informacijsko opismenjevaje študentov za vsak letnik posebej. V program naj bodo vključene le tiste vsebine, ki jih je mogoče izvesti v danih pogojih, glede na sposobnosti in znanje študentov ter glede na okolje.
Potrebno je tudi opredeliti naloge bibliotekarja in visokošolskega učitelja na
določenem strokovnem področju.
Informacijsko opismenjevanje študentov se lahko izvaja kjerkoli, upoštevaje
vsebino in metodo dela (npr. v visokošolski knjižnici, računalniški učilnici, predavalnici ali v kakšni drugi instituciji).
Velikost skupin študentov je lahko različna. Določeni vsebinski sklopi, kjer gre
predvsem za predstavitev vsebine z metodo predavanja, se lahko izvajajo v večjih
skupinah; vsebinske sklope, pri katerih so v ospredju samostojne vaje študentov, pa je nujno izvajati v manjših skupinah.
Informacijsko pismenost študentov je potrebno postopoma nadgrajevati skozi
vsa leta študija. Vsebina naj bo porazdeljena po letnikih glede na splošne cilje
študijskega programa in predznanje študentov. Upoštevati je potrebno znanje in
spretnosti, ki so jih študentje pridobili že v osnovni in srednji šoli. Od začetka
študija naprej se postopoma povečuje količina informacij s tega področja, hkrati
pa se povečuje tudi zahtevnost vsebine. V okviru večine študijskih programov
morajo študentje na koncu študija izdelati diplomsko nalogo, zato jim je potrebno skozi vsa leta študija postopoma omogočati osvajanje tistih vsebin, ki jih bodo
potrebovali za samostojno raziskovalno delo in njegovo predstavitev.
Informacijsko opismenjevanje naj bo izkustveno zasnovano, kajti le tako je
mogoče razvijati kritično mišljenje in problemsko zasnovano učenje. Vključuje
naj čim več oblik in metod dela, študenti pa naj svoje znanje izkazujejo predvsem z različnimi samostojnimi izdelki.

5.4

Materialni in kadrovski pogoji

Vsaka visokošolska ustanova mora imeti knjižnico s strokovno urejeno zbirko
ustreznega knjižničnega gradiva ter informacijskih virov v tradicionalni in elek-
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tronski obliki. V okviru visokošolske knjižnice ali ločeno od nje mora biti na
vsaki visokošolski ustanovi študentom namenjeno zadostno število osebnih
računalnikov z vso dodatno informacijsko in komunikacijsko opremo.
Informacijsko opismenjevanje študentov izvajajo v medsebojnem sodelovanju
visokošolski bibliotekarji, ki imajo univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri ali
univerzitetno izobrazbo nepedagoške smeri z dodatno pedagoško-andragoško
izobrazbo, ter visokošolski učitelji.

6

Zaključek

V današnji informacijski družbi so spretnosti informacijske pismenosti odločilnega pomena za uspešno in učinkovito funkcioniranje posameznika v zasebnem
in poslovnem življenju. V družbi, kjer ima pravo vrednost le informacija oziroma znanje, mnogokrat prehitro pozabimo, kako pomembna je veščina upravljanja
z informacijami.
V slovenskem visokošolskem okolju informacijska pismenost šele pridobiva
ustrezno mesto. Njenega pomena se popolnoma ne zavedajo niti vsi visokošolski bibliotekarji, ki bi morali prvi poskrbeti za informacijsko opismenjevanje
študentov, kaj šele, da bi te spretnosti načrtno razvijali posamezni visokošolski
učitelji. Uvajanje programov informacijskega opismenjevanja v naše študijske
programe je oziroma bo proces, ki se ga moramo lotiti načrtno in premišljeno.
Najprej moramo spoznati, kako velika praznina se kaže na tem področju v primerjavi z učnimi načrti za osnovne in srednje šole pri nas ter v primerjavi z ostalimi razvitimi državami. Visokošolski bibliotekarji moramo priti do spoznanja,
da nihče ni bolj usposobljen za informacijsko opismenjevanje študentov kot prav
mi sami. Velik korak naprej bi naredili že samo z oblikovanjem in sprejetjem
enotnih smernic informacijskega opismenjevanja v našem visokošolskem okolju,
pri čemer nam lahko kot osnova služi predlog smernic, podan v tem prispevku.
Naslednji korak bo potrebno narediti na področju vključevanja omenjenega
izobraževanja v vse študijske programe. Enotne smernice lahko namreč služijo
le kot osnova za oblikovanje programov informacijskega opismenjevanja, nikakor
pa niso že same po sebi dovolj. Programi informacijskega opismenjevanja, predvsem pa njihova vsebina, morajo biti namreč prilagojeni vsakemu posameznemu študijskemu programu. Le tako lahko dosežemo, da bodo študentje sposobni
najti, razumeti, vrednotiti in uporabiti informacije, specifične za njihovo strokovno področje. Pomena informacijske pismenosti se moramo zavedati vsi, ki na
kakršen koli način delujemo v visokošolskem okolju, saj bomo le s skupnimi
močmi dosegli, da se bodo tega začeli zavedati tudi študentje. Spretnosti infor-
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macijske pismenosti moramo vključiti med glavne cilje celotne visokošolske
institucije, ne le visokošolske knjižnice.
Zavedati se moramo, da je informacijsko opismenjevanje dolgotrajen proces.
Njegovi učinki bodo vidni šele v prihodnosti; da bi dosegli želene učinke, pa
moramo kljub vsemu začeti načrtno delati že danes. Glavno pobudo pri uvajanju
in dvigovanju pomena informacijskega opismenjevanja v visokošolskem okolju
moramo prevzeti bibliotekarji sami in le s potrpežljivim in požrtvovalnim delom nam bo to tudi uspelo.

7
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