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Wstęp

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z pojęciem społe
czeństwo wiedzy. Jest ono obecne zarówno w literaturze reprezentującej 
różne dziedziny nauki, jak i w materiałach o charakterze publicystycz
nym, dokumentach programowych państw i związków państw (np. Unii 
Europejskiej) oraz organizacji i instytucji. Jego pojawienie się jest związa
ne z obserwowaną w ostatnich kilkudziesięciu latach tendencją do okre
ślania bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości -  nie jest to bowiem 
jedyne pojęcie, przy pomocy którego próbowano określić etap rozwoju 
społeczeństwa, w jaki wchodzi część krajów. Szeroki oddźwięk zyskały 
m.in. koncepcje: społeczeństwa postkapitalistycznego, społeczeństwa 
postindustrialnego, informacyjnego czy masowego. Termin społeczeń
stwo wiedzy można więc potraktować jedynie jako propozycję określe
nia tworzącej się (jak się wydaje) nowej formacji społecznej, trzeba jed
nak zdawać sobie sprawę z umowności tej nazwy.

Powstanie teorii społeczeństwa wiedzy wiąże się z faktem, 
iż we współczesnych społeczeństw^ach cechą szczególną jest niesamo
wicie szybki „przyrost” wiedzy, która determinuje ich rozwój. Przeja
wem tej sytuacji jest ogrom informacji, która dociera obecnie do ludzi 
z różnych stron i w różnej postaci. Zjawisko to jest tak znaczące, że po
jawił się termin społeczeństwo informacyjne, które być może jest obec
nie nawet częściej wykorzystywane do opisania zachodzących zjawisk 
niż termin społeczeństwo wiedzy. Informacja „tworzy” wiedzę, ale 
żeby tak się stało, potrzebni są odpowiednio przygotowani ludzie, któ
rzy są w stanie ją przetworzyć i odpowiednio usystematyzować. Stąd 
tak wielką wagę nadaje się dziś edukacji. To ona zapewnia zarówno 
powstanie nowej wiedzy, jak i wyrabianie odpowiednich umiejętności, 
które warunkują pełne uczestnictwo obywateh w życiu społecznym.

W społeczeństwie wiedzy, ze względu na powszechną obecność in
formacji i potrzebę jej przetwarzania, konieczne będzie odpowiednie 
przygotowanie informacyjne jego uczestników. Jest to szczególne wy
zwanie stojące przed systemami oświaty, albowiem to one przygoto



wują swoich obywateli do funkcjonowania w społeczeństwie. W dużej 
mierze nabycie, wyrobienie pewnych kompetencji informacyjnych bę
dzie decydować o tym, czy jednostka odniesie sukces czy nie. Osoba, 
która nie będzie w stanie poradzić sobie z informacją, może zostać od
sunięta na margines społeczny. Przygotowanie informacyjne w społe
czeństwie wiedzy będzie miało jednak nieco odmienny cłiarakter niż 
do niedawna. Nie chodzi jedynie o wyrobienie pewnycli podstawo
wych umiejętności związanych z wyszukiwaniem informacji, chociaż 
są one nadal niesłychanie ważne. Coraz większego znaczenia nabierają 
umiejętności krytycznej oceny znalezionej informacji oraz kreowania 
nowej, a także wiedza o społecznych jej aspektach.

W związku z powyższym szczególnego znaczenia nabiera edukacja 
informacyjna, tzn. taka, która przygotowuje ludzi do posługiwania się 
informacją i uświadamia im jej rolę we współczesnym społeczeństwie. 
Edukacja informacyjna jest w niniejszej publikacji rozumiana jako 
cały szereg działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, które 
z jednej strony mają przygotować do posługiwania się informacją, tzn. 
do jej wyszukiwania, analizowania, selekcji i właściwego zastosowania, 
z drugiej zaś strony mają kształtować odpowiednie postawy związane 
z wykorzystaniem informacji, co jest związane z takimi kwestiami jak 
etyka i prawo, a także z rozwijaniem krytycznego sposobu myślenia. 
Edukacja informacyjna jest więc procesem związanym z kształtowa
niem kompetencji informacyjnych.

Tradycyjnie odpowiedzialność za proces edukacji przypisuje 
się szkołom. We współczesnym społeczeństwie nie jest to podejście 
właściwe. W proces edukacji włącza się wiele instytucji i organiza
cji. Niewątpliwie wśród nich można wymienić biblioteki. W kon
tekście potrzeby kształtowania kompetencji informacyjnych rola 
bibliotek wydaje się szczególna -  w końcu przedmiotem ich działa
nia jest m.in. gromadzenie, opracowanie, tworzenie i udostępnia
nie informacji.

Celem niniejszej publikacji jest m.in. przedstawienie stanowiska bi
bliotekarzy dotyczącego obecności elementów edukacji informacyjnej 
w ich pracy.

Prezentowane poglądy odwołują się do doświadczeń kilkudzie
sięciu lat. W związku z tym konieczne jest również przedstawienie -  
w bardzo skrótowy sposób -  rozwoju edukacji informacyjnej, która
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zmieniła się w tym czasie. Sposób traktowania tego typu zagadnień 
sprzed kilku dekad nie koresponduje już z obecnymi potrzebami. Dziś 
całokształt działań mających ścisły związek z przygotowaniem użyt
kowników informacji nabiera nowycli cecłi i w literaturze anglojęzycz
nej określany jest mianem information literacy.

Na zagadnienie związane z edukacją informacyjną zwraca się ostat
nio coraz większą uwagę. Widać to zwłaszcza w takich krajach jak Sta
ny Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania czy krajach Skandynawii 
czyli wysokorozwiniętych, które jako pierwsze pretendują do miana 
społeczeństwa wiedzy. Kwestia odpowiedniego przygotowania infor
macyjnego pozostaje w sferze badań zarówno pedagogiki medialnej, 
jak i nauki o informacji, informacji naukowej. Przeglądając literaturę 
z tych zakresów można zauważyć, że problem edukacji informacyjnej 
jest tam obecny w coraz większym stopniu. Gros materiałów na ten 
temat pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Wielkiej 
Brytanii, Skandynawii, ale ostatnio coraz więcej publikacji pochodzi 
także z takich krajów jak Afryka Południowa, Kanada, a nawet z kra
jów Dalekiego Wschodu: Chin czy Korei Południowej.

W niniejszej pracy spróbowałam przedstawić znaczenie kształto
wania kompetencji informacyjnych oraz określić, jak wyglądają wysił
ki bibliotek w tym zakresie.

Edukacja informacyjna została umieszczona w kontekście rozwo
ju społeczeństwa wiedzy, stanowi ona bowiem formę przygotowania 
do samokształcenia, a także uczenia się ustawicznego, które w du
żej mierze są czynnikami decydującymi o powodzeniu jednostki 
we współczesnym świecie. Te przejawy aktywności są nieodzowne, 
by sprostać wyzwaniom społeczeństwa wiedzy.

W ostatnich trzydziestu latach szczególne zainteresowanie ideą 
właściwego przygotowania ludzi do posługiwania się informacją 
obserwuje się niemal na całym świecie. Dziś najczęściej określa się 
ją używając angielskiego terminu information literacy. Obejmuje on 
zagadnienia istotne dla sprawnego funkcjonowania jednostki w społe
czeństwie wiedzy, w związku z czym w publikacji zwróciłam szczegól
ną uwagę na rozwój koncepcji information literacy. Posługuję się często 
terminem oryginalnym, a nie polskim dosłownym jego tłumaczeniem 
dlatego, że termin information literacy odnosi się do koncepcji, które 
różnią się od siebie.
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Problemami są też tłumaczenia terminu information literacy 
na inne języki. W zależności od podejścia można się spotkać z różny
mi propozycjami. W języku niemieckim, duńskim, szwedzkim, nor
weskim information literacy tłumaczy się zazwyczaj jako: kompetencje 
informacyjne. W  wielu językach używa się dosłownego tłumaczenia, 
np.: w czeskim, rosyjskim, słowackim, fińskim, włoskim, francuskim, 
cliociaż akurat w tym ostatnim języku używa się także, w odniesieniu 
do opisywanej tu problematyki: Culture de rinformation, Competence 
informationnelle, Maitrise de l'information\

W języku polskim nie przyjęto jak dotąd jednego określenia. Lidia 
Derfert-Wolf sporządziła zestawienie najczęściej wykorzystywanycłi 
polskicli odpowiedników terminu information literacy. Są to: umiejęt
ność korzystania z informacji, umiejętności posługiwania się informa
cją, biegłość w użytkowaniu informacji, umiejętności informacyjne, 
kompetencje informacyjne, edukacja informacyjna, sprawność infor
macyjna, sprawne korzystanie z informacji, świadomość informacyj
na, alfabetyzm informacyjny^.

W literaturze z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa oraz 
pedagogiki pojawiają się też następujące zwroty, które mają pełnić 
funkcję desygnatu terminu information literacy: przysposobienie in- 
formacyjne^ umiejętności informacyjne^ kompetencje informacyjne^

' E. Kurkowska, Information literacy -  rozważania terminologiczne. Toruńskie Studia 
Bibliologiczne 2008, R. 1, nr 1, s. 77.

 ̂ L. Derfert-Wolf, Information literacy -  koncepcje i nauczanie umiejętności informa
cyjnych W: Biuletyn HBIH [online], 2005 nr 1 (62) [dostęp: 11 lutego 2011], Dostępny 
w WWW: http://ehib.oss.wroc.pl/2005/62/dcrfcrt.php

 ̂Tak został przetłumaczony term in information literacy na potrzeby polskiej Bibliogra
fii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

'• B. Niedźwiedzka, Biblioteki edukujq lekarzy. Forum Akademickie 2004, nr 6; L. Der
fert-Wolf, dz. cyt.; A. Grygorowicz, E. Kraszewska Propozycje standardów w zakresie edu
kacji użytkowników polskich bibliotek medycznych W: 25. Jubileuszowa Konferencja Prob
lemowa Bibliotek Medycznych. Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej
-  koncepcje i doświadczenia. Lublin-Kazirnierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 roku [online]. 
[Warszawa] 2006. [dostęp; 11 kwietnia 2011]. Dostępny w WWW: http://www.ebib.info/ 
publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_l.php

 ̂ E. Perzycka, Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społe
czeństwie sieciowym. Szczecin 2008; B. Kędzierska, Kompetencje informacyjne w kształceniu 
ustawicznym. Warszawa 2007; J. Lau, Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez 
całe życie. Wytyczne [online] 2011. [dostęp: 7 grudnia 2011], Dostępny w WWW: http:// 
www.ifla.org/files/information-litcracy/publication.s/ifla-guidelines-pl.pdf
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edukacja informacyjna^ kultura informacyjna^. Czasami w ogóle się 
go nie tłumaczy pozostawiając oryginalne brzmienie”.

Przyczyną takiego stanu jest fakt, że wyrażenie information literacy 
w języku angielskim ma zastosowanie do określenia problemów, które 
w języku polskim mogą być tłumaczone odmiennie.

Termin ten generalnie dotyczy zestawu umiejętności koniecz
nych do zdobywania i wykorzystywania informacji, także kształto
wania właściwych postaw związanych z wykorzystaniem informacji 
oraz wiedzy o znaczeniu informacji we współczesnym świecie. Od
nosi sie więc do trzech elementów stanowiących kompetencje: umie
jętności, wiedzy i postaw. Z tego względu w pracy obok oryginalnego 
terminu pojawia się określenie ‘kompetencje informacyjne’. Jednocześ
nie jednak ze względu na to, że literacy czyli alfabetyzacja jest związa
na z pozyskiwaniem kompetencji czyli z edukacją, wydaje się zasadne 
używanie także terminów edukacja informacyjna czy kształtowanie 
kompetencji informacyjnych w odniesieniu do wszelkich działań ma
jących na celu przygotowanie użytkownika do właściwego posługiwa
nia się informacją.

Edukacja informacyjna, w szczególności zaś idea information lite
racy zyskuje sobie począwszy od lat dziewięćdziesiątych coraz większe 
uznanie i popularność. Oczywiście znaleźć można w stosunku do niej 
również glosy krytyczne. Przedstawiciele takich poglądów uznają in
formation literacy za chwilową modę, a nawet za koncepcję tworzoną 
przez bibliotekarzy w celu uzasadnienia sensu funkcjonowania ich za
wodu w nowoczesnym społeczeństwie. Można się spotkać także z wy-

 ̂D. Bazuń, B. Trzop, Edukacja informacyjna i medialna jako elementy procesu kształto
wania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu 
społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe [materiały ogólnopolskiej 
konferencji naukowej: Kraków, 28 września 2001 r.: jragmentyj (red. L. H. Haber) [oniine]. 
2001 [dostęp; 16 marca 2008]. Dostępny w WWW: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skryp- 
ty/0037/cz4-r43.pdf; K. Wenta, Dyskurs nad edukację informacyjny w ponowoczesnym 
świecie W: 15. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Komputer w Edukacji”, Kraków, 23- 
24 września 2005 [oniine]. 2005 [dostęp: 7 lutego 2008]. Dostępny w WWW: http://ww\v. 
ap.krakow.pl/ptn/ref2005/wenta.pdf; R. Piotrowska, Edukacja informacyjna w polskiej szko
le, Warszawa 2011.

 ̂ H. Batorowska, Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa 
2009.

* M. Pruchnicka, Information literacy. Nowa sztuka wyzwolona X X I wieku, [w:] Książ
ka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą (red. J. Dzieniawkoska), Kielce 
2007.
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powiedziami zdradzającymi pewne wątpliwości, czy edukacja infor
macyjna musi być prowadzona na wszystkich etapach kształcenia^.

Głosy osób sceptycznie podchodzących do jakiejś idei są czymś 
normalnym. Edukacja informacyjna, a zwłaszcza koncepcja informa- 
tion literacy również się z nimi spotyka. Niemniej w niniejszej publi
kacji postawiłam tezę, że edukacja informacyjna obecna na wszystkich 
szczeblach systemu kształcenia w tworzącym się społeczeństwie wie
dzy jest konieczna, tak jak konieczna jest edukacja permanentna i sa
mokształcenie. Z tezy pierwszej wynika druga: edukacja informacyjna 
musi zmienić swój charakter -  powinna odchodzić od wyrabiania 
jedynie pewnych schematycznych, narzędziowych umiejętności 
związanych z wyszukiwaniem informacji na rzecz wyrabiania po
staw kreatywnych w wykorzystywaniu informacji, to znaczy, że po
winna przygotować do kreatywnego wykorzystania informacji znale
zionej i wyselekcjonowanej na drodze krytycznej analizy.

W kolejnych rozdziałach publikacji spróbowałam uzasadnić te tezy 
opierając się przede wszystkim na bogatej literaturze zarówno na te
mat rozwijającego się społeczeństwa wiedzy, edukacji, jak i edukacji 
informacyjnej.

Wykorzystałam literaturę polską i zagraniczną publikowaną na łamach 
czasopism bil^liotekarskich, z zakresu pedagogiki i socjologii. Ze wzglę
du na aktualność tematu wiele spośród uw^zględnionych publikacji do
stępnych jest jedynie w Internecie. Są to m.in. strony domowe różnych 
instytucji i organizacji, ich publikacje i wyniki badań przez nie prowadzo
nych, materiały pokonferencyjne, itp. Stanowa to pewien problem, gdyż 
ze względu na charakter Internetu pewne publikacje mogły zmienić swoją 
lokalizację, a nawet zniknąć z sieci. Niemniej stanowiły one na tyle ważny 
materiał źródłowy, że zostały uwzględnione w dość dużym wyborze.

W rozdziale pierwszym poświęconym rozwojowi społeczeństwa 
wiedzy, wykorzystałam publikacje, takich autorów jak Daniel Bell, 
Fritz Machlup, Alvin Toffler, Peter Drucker, Manuel Castells, a także 
polskie prace na ten temat, których w ostatnich latach pojawia się co
raz więcej. W kolejnych rozdziałach wykorzystałam piśmiennictwo 
polskie i obce, reprezentow^^ane głównie przez artykuły dotyczące prze
mian zachodzących w edukacji w ogóle, a także koncepcji information

® Zobacz m.in.: M. Bogacz, Biblioteka jest miejscem... Rejleksje towarzyszące projekto
waniu misji biblioteki liceum, „Biblioteka w Szkole” 2001, nr 3, s. 1-2.
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literacy. Temat ten jest obecny szczególnie na łamach czasopism bi
bliotekarskich, a do znaczących prac z tego zakresu należą publikacje 
Patrcii Breivick, Hannelore Rader, Cerise Oberman, Sheili Webber, 
Christine S. Bruce. Problem edukacji użytkowników informacji jest 
obecny również w polskiej literaturze. Wykorzystałam prace zwłasz
cza takich autorów jak; Wacław Strykowski, Hanna Batorowska, Re
nata Piotrowska, Lidia Derfert-Wolf, artykuły publikowane. Są to też 
artykuły publikowane na łamach prasy bibliotekarskiej, oraz periodyki 
z zakresu pedagogiki, wśród których na szczególną uwagę zasługuje 
„Edukacja Medialna”. Problematyka kształcenia uży1:kowników infor
macji w szkołach wyższych doczekała się co prawda pewnych opra
cowań, np. autorstwa Teresy Łapacz’”, albo Wandy Pindlowej", prace 
te jednak, jakkolwiek wartościowe w dużej mierze są już nieaktualne. 
Podstawą źródłową pracy są dokumenty przedstawiające różne pro
jekty, akty prawne, standardy, a także strony internetowe organizacji.

Treść niniejszej publikacji została przedstawiona w pięciu rozdzia
łach. Praca rozpoczyna się od rozdziału, w którym przedstawiono roz
wój teorii dotyczącej tworzenia się społeczeństwa nowej jakości. Uży
wam tu pojęcia społeczeństwo wiedzy, jednak w literaturze na ten temat 
występują inne -  najczęściej: społeczeństwo informacyjne. W związku 
z tym podałam także próby definicji społeczeństwa informacyjnego. 
Aby częściowo uzasadnić użycie takiego, a nie innego terminu, wpro
wadziłam krótką charakterystykę pojęć informacja i wiedza. Po tym 
uzasadnieniu następuje szersze wyjaśnienie pojęcia społeczeństwo 
wiedzy. Nie jest to zadanie proste, ponieważ jak wspomniałam, termin 
ten trudno uznać za ostateczny dla określenia społeczeństwa nowej ja
kości. W związku z tym zaznaczyłam tylko pewne charakterystyczne 
dla rozwoju koncepcji społeczeństwa wiedzy teorie, a także wskazałam 
charakterystyczne czynniki mające decydujące znaczenie dla jego po
wstania, do których obok zmian w gospodarce, rozwoju technologii 
i demokratyzacji należy postęp w nauce i właściwie zorganizowana 
edukacja.

T. Łapacz, Ksziakenie. użytkowników informacji w szkołach wyższych w Polsce na tle 
tendencji światowych. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Haliny Cha- 
merskiej. Uniwersytet Warszawski 1979, mps.

" W. Pindlowa, Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej. Z  po
granicza informatologii i pedagogiki, Kraków 1984.
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Kolejny rozdział poświęcony został edukacji traktowanej jako waż
ny element społeczeństwa wiedzy. Celem tej części pracy jest przybli
żenie w'^spółczesnych trendów w edukacji, takich jak samokształcenie, 
edukacja ustawiczna, kształcenie na odległość oraz podejścia do nau
czania związanego z teorią konstruktywizmu i kogniwistyką. Są to te 
elementy, które powodują, że w ostatnich latach mamy do czynienia 
z szybkim „przyrostem” wdedzy, a jednocześnie są niezbędne do tego, 
by sprawnie funkcjonować w społeczeństwie, w którym wiedza stano
wi towar.

Za konieczny czynnik dla aktywności edukacyjnej współczesnego 
człowieka należy uznać przygotowanie informacyjne, które pozwa
la stać się niezależnym uczestnikiem procesu edukacji, a także osobą 
niezależną w myśleniu we wszystkich aspektach życia. Jak wspomnia
łam, w literaturze anglojęzycznej kształtowanie kompetencji infor
macyjnych nazywane jest information literacy. W kolejnym rozdziale 
przedstawiłam koncepcję information //terac)/uwzględniając jej rozwój 
w środowisku bibliotekarskim na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat.

Kształtowanie kompetencji informacyjnych jest jednym z zadań 
stawianych dziś przed bibliotekami. W poszczególnych krajach różnie 
wygląda realizacja założeń information literacy. Przykładów różnora
kich działań w tym zakresie jest bardzo dużo. Z tego względu zrezyg
nowałam z próby prezentacji poszczególnych projektów i inicjatyw. 
Wyrazem mocnego zaangażowania się środowiska bibliotekarskie
go w sprawy kształtowania kompetencji informacyjnych jest jednak 
obecność tej problematyki w działalności organizacji bibliotekarskich. 
Temu został poświęcony kolejny -  czwarty rozdział.

Do najważniejszych dokonań środowiska bibliotekarzy w związku 
z information literacy jest opracowanie standardów, które mają ułatwić 
wprowadzanie elementów kształtowania kompetencji informacyjnych 
do programów' nauczania na różnych poziomach edukacji. W ostat
nim rozdziale przedstawiłam najw'^ażniejsze propozycje w tym zakresie, 
a także te, które zostały przygotowane w krajch sąsiadujących z Polską 
(Niemcy i Czechy).

Problematyka pracy jest rozległa, a co za tym idzie, związanych 
jest z nią wiele zagadnień, które zostały jedynie zasygnalizowane. 
Należą do nich m.in.: badanie metod, jakie stosuje się przy szkoleniu 
użytkowników informacji, badanie czynników wpływających na sto
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pień wykorzystania informacji, poziom przygotowania bibliotekarzy 
do nowych zadań. Jednocześnie niektóre problemy zostały w ogóle po
minięte. Wśród tego typu kwestii jest m.in. sposób realizacji edukacji 
informacyjnej przez biblioteki. Szersze potraktowanie tych problemów 
wymagałoby odrębnych opracowań. Niniejsza publikacja jest jedynie 
próbą charakterystyki najważniejszych kwestii związanych z kształto
waniem kompetencji informacyjnych w bibliotekach w miarę postępu 
rozwoju społeczeństwa.





Rozdział I

Społeczeństwo wiedzy

Społeczeństwo jako forma życia zbiorowego ludzi ulega ciągłym 
transformacjom. Niemal od chwili powstania socjologii jako nauki 
zaczęto zastanawiać się nad tym zjawiskiem. Z czasem pojawiało się 
coraz więcej prób scharakteryzowania rozwoju społeczeństwa, stwo
rzenia koncepcji, która dawałaby odpowiedzi na wiele pytań dotyczą
cych kierunków, w jakie te przemiany podążają. Trudno jest jednak 
stworzyć jedną, pełną teorię rozwoju społecznego -  powstaje więc co
raz więcej koncepcji. Ich twórcy jako czynniki przemian uwzględniają 
różne zjawiska. Jedna z takich koncepcji zakłada, że obecne społeczeń
stwo przekształca się w społeczeństwo informacji bądź w społeczeń
stwo wiedzy.

Koncepcji rozwoju społeczeństwa, w których ostatnim etapem jest 
formacja oparta w dużej mierze na informacji i wiedzy, jest wiele -  nie 
sposób wymienić wszystkich i chociaż pokrótce scharakteryzować.

W zasadzie teorie, przy pomocy których próbowano przedstawić 
powstawanie w XX w. nowej cywilizacji, zaczęły powstawać w latach 
pięćdziesiątych tegoż stulecia, chociaż już w latach trzydziestych za
uważono, że jakość społeczeństwa się zmienia. Społeczeństwo prze
mysłowe traciło swój charakter. Wyodrębniono wówczas tzw. tertia- 
ry sector, który obejmował zawody niebędące związane z rolnictwem 
i przemysłem. Kojarzono go ze sferą usług. Ponieważ trzeci sektor 
zdobywał coraz większe znaczenie powstała koncepcja społeczeństwa 
usługowego powiązanego z rosnącą dynamiką wydajności pracy. Spot
kała się ona jednak z krytyką. Stwierdzono, że społeczeństwo usługowe 
i przemysłowe bazuje na tych samych ekonomicznych i socjologicz
nych podstawach. Pogląd taki głosił m.in. K. Kumar, który uważał.
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że społeczeństwo usługowe nie jest odmienne od społeczeństw^a prze
mysłowego, lecz jest jego wysoko rozwiniętą formą*.

Ponieważ koncepcja społeczeństwa usług nie okazała się w pełni 
satysfakcjonująca, szukano nowycłi sposobów na określenie zacho
dzących zjawisk. Liczne teorie powstawały w latach pięćdziesiątych
-  to właśnie wówczas pojawiła się teoria kultury masowej propagowa
na m.in. przez Dwighta MacDonalda^. W drugiej połowie XX wieku 
sformułowana została również wizja społeczeństwa postindustrialne- 
go D. Bella. Pojawiły się też takie koncepcje jak: era technotroniczna -  
Zbigniewa Brzezińskiego, postkapitalizm -  Ralfa Dahrendorfa, neoin- 
dustrializm -  Kenetha Galbraitha. Gwałtowny rozwój telekomunikacji 
i technologii informacyjnych określany jako rewolucja informacyjna 
oraz cały szereg innych zjawisk spowodowały, że lawinowo zaczęły 
powstawać teorie próbujące określić kształt nowego społeczeństwa. 
Bardzo ciekawą jest teoria Manuela Castellsa, która traktuje dzisiejsze 
społeczeństwa jako społeczeństwa sieciowe. Niewątpliwie największą 
karierę zrobiła do tej pory koncepcja społeczeństwa informacyjnego, 
chociaż ostatnio coraz częściej mówi się o społeczeństwie wiedzy.

Społeczeństwo informacyjne

Teoria społeczeństwa informacyjnego została uformowana w la
tach siedemdziesiątych. Jednak termin ten po raz pierwszy został użyty 
przez Japończyków. Zwrot społeczeństwo informacyjne’ został wyko
rzystany w 1963 r. przez Tadao Umesamo w publikacji dotyczącej ewo
lucyjnej teorii społeczeństwa opartego na przemysłach informacyjnych 
i w 1968 r. przez Kenichi Koyamę w pracy pt. Introduction to Informa
tion 'Theory. Rok później ukazała się książka autorstwa Yujiro Hayashi 
na temat społeczeństwa informacyjnego. Publikacje te -  a szczególnie 
teoria K. Koyamy -  stały się inspiracją do przygotowania planu stwo
rzenia społeczeństwa informacyjnego dla Japonii roku 2000, w którego 
opracowaniu olbrzymią rolę odegrał Yonei Masuda pełniący wówczas 
funkcję dyrektora Japońskiego Instytutu Rozwoju Użytkowania Kom
puterów (JACUDI). Plan został opublikowany w Tokio w 1972 r.

' M. Goliński, Poziom rozwoju infrastruktury inforriiacyjnej społeczeństwa. Próba po
miaru, Warszawa 1997, s. 18-20.

 ̂D. MacDonald, Kultura masowa, Kraków 2002.

20



Na starym kontynencie idea społeczeństwa bogatego w informację, 
a także sama nazwa ‘społeczeństwo informacyjne zostały spopularyzo
wane przez Simona Nora i Alaina Minca pod koniec lat siedemdziesią
tych. Próbowali przedstawić dokonania Japonii jako jedno z możliwych 
wyjść z kryzysu, który panował wówczas w Europie. Nazwa ta w latach 
osiemdziesiątych również przyjęła się w Stanach Zjednoczonych^. Jednak 
dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych termin społeczeństwo infor
macyjne upowszechnił się i został oficjalnie uznany poprzez stosowanie 
go w licznych dokumentach, publikacjach, wystąpieniach itp. Z czasem 
upowszechnił się w środowiskach naukowych i jest dziś powszechnie uży
wany. Termin ten szczególnie jest rozpowszechniany przez administrację 
Unii Europejskiej. Ponadto w 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ usta
nowiło dzień 17 maja Światowym 13niem Społeczeństwa Informacyjnego.

Czym jest więc społeczeństwo informacyjne? Trudno jest je zdefi
niować. Do tej pory podjęto już wiele prób.

Według J. R. Schementa i L. Lievrouwa społeczeństwo informa
cyjne jest skoncentrowane na produkcji i dystrybucji informacji, 
a do jego głównych cech należy transformacja pracy ludzkiej, poprzez 
zastosowanie nieożywionych źródeł energii, w aktywność produk
cyjną'*. Badacze przyjęli, że społeczeństwo informacyjne jest kolejną 
wersją industrialnego, a podstawową różnicą między nimi jest fakt, 
że w pierwszym proces decyzyjny jest w dużym stopniu oparty o in
formację, podczas gdy w drugim przypadku, decyzje podejmowano 
raczej intuicyjnie. Podstawowym przejawem istnienia społeczeństwa 
informacyjnego jest handel informacją na dużą skalę. Informacja staje 
towarem porównywalnym do innych dóbr, a więc poddawana jest wy
mogom zaawansowanego kapitalizmu. Głównym kryterium uznania 
społeczeństwa za informacyjne jest, według J. R. Schementa i L. Liev- 
rouwa, zatrudnienie w sektorze informacyjnym^

■’ T. Goban-Klas, Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy [W;] W  drodze do spo
łeczeństwa informacyjnego. Warszawa 1999, s. 29-30; H. Wojciechowska, japońisł<a wizja 
społeczeństwa informacyjnego, Prasa Techniczna 1988, nr 4, s. 12; J. Lubacz, Kiłłca uwag
-  „informacji” -  wprowadzających [W:] W  drodze do..., s. 9; L. W. Zachcr, Społeczeństwo 
bogate w informacje. Elementy historii, teorii i prognozy [W:] Rewolucja informacyjna i spo
łeczeństwo, WarszsLwa 1997, s. 12.

'' J. R. Schement, L. Lievrouw, Competing Yisions, Compłeż Realities: Sociał Aspecgts 
ofthe Information Society, Norwood 1987, s. 38-44 cyt. za: A. Pawłowska, Władza i uczest
nictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Lublin 1995, s. 30-31, 40.

® Tamże, s. 38-40.
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Raul Luciano Katz z kolei stwierdzał, że termin społeczeństwo in
formacyjne jest używany do określenia socjoekonomicznych systemów 
charakteryzujących się wysokim zatrudnieniem w pracach związanych 
z informacją i szeroką dyfuzją technologii informacyjnej*.

Agnieszka Pawłowska określiła społeczeństwo informacyjne jako 
typ społeczeństwa, w którym „udział sektora informacyjnego gospo
darki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie w tym sektorze 
przewyższają 30% całego dochodu i zatrudnienia” .̂ Funkcjonowanie 
społeczeństwa informacyjnego jest związane z przekształceniem pro
dukcji i dystrybucji informacji w działalność gospodarczą, która przy
nosi określone zyski. Taka definicja jest częściowo oparta na teoriach 
Fritza Machlupa i Marca Uri Porata, dotyczących ekonomii informacyj
nej i roli informacji w funkcjonowaniu społeczeństw. Według M. U. Po
rata w społeczeństwie informacyjnym odsetek osób zatrudnionych 
w sektorze informacji jest wyższy niż pracowników przemysłu.

Natomiast Kazimierz Krzysztofek uważa, że „społeczeństwo staje 
się informacyjnym, kiedy stopień komplikacji rozwoju społecznego 
zmusza do użycia narzędzi, bez których nie jest możliwe zgromadze
nie, przetworzenie i zużytkowanie olbrzymiej masy informacji i wie
dzy, zapanowanie nad szumem informacyjnym przy pomocy mózgu 
ludzkiego oraz tradycyjnych nośników informacji i tradycyjnych na
rzędzi komunikacji” lub nieco inaczej: społeczeństwo informacyjne 
jest to społeczeństwo „ceniące informację jako czynnik wytwórczy, 
podstawę jego egzystencji”**.

Jeszcze inna -  bardzo lakoniczna -  definicja pochodzi od Jacka Mą- 
czyńskiego; „Prawdziwe społeczeństwo informacyjne to takie, w któ
rym informacja jest dostępna na żądanie według zapotrzebowania” .̂ 
Dyskusyjną sprawą pozostaje, czy taka koncepcja może zostać kiedy
kolwiek zrealizowana.

® R. I>. Katz, Ihe Information Society. An International Perspecłive, New York, Westport, 
Connecticut, I.ondon 1988, s. XIII.

’’ A. Pawłowska, dz. cyt., s. 9.
“ K. Krzysztofek, Szanse społeczeństw przeilinformacyjnych, Prasa Techniczna 1990, 

nr 4. s. 8.
]. Mączyński, Społeczeństwo informacyjne -  elementy pojęciowe i fizyczne -  suhstrat 

technologiczny [W:] Społeczeństwo informacyjne: aspekty techniczne, społeczne i polityczne. 
Warszawa -  Lublin 1992, s. 122.
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Społeczeństwo informacyjne jest więc społeczeństwem, które nie 
tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komuni
kowania, czyli ma dostęp do nowoczesnycli technologii, lecz spełnia 
także inny warunek: przetwarzanie informacji jest podstawą tworze
nia jego dochodu narodowego i źródłem utrzymania większości jego 
członków*".

Trudno jest jednoznacznie i wyczerpująco zdefiniować termin spo
łeczeństwo informacyjne’. Jak wskazują prz)4oczone przykłady istnieje 
pewna różnorodność w podejściu do tego zagadnienia. We wszystkich 
przypadkach jednak dominujące znaczenie ma informacja, która wy
daje się motorem zmian. Czy jednak na pewno informacja? Wszak 
nawet najważniejsza informacja bez odpowiedniego jej umieszcze
nia w kontekście, nie ma większego znaczenia. Czy zatem istotniejsza 
w nowoczesnym społeczeństwie nie jest po prostu wiedza?

Informacja i wiedza

hiformacja była obecna w społeczeństwie od jego początków -  nie
możliwe jest funkcjonowanie w grupie bez porozumiewania się. Dla
czego więc dopiero teraz nadaje się jej tak olbrzymią wagę?

Dość powszechnie uznaje się, że w rozwoju społeczeństwa nastąpiły 
dwa zasadnicze przełomy, które doprowadziły do powstania najpierw 
społeczeństwa agrarnego, później społeczeństwa przemysłowego. Po
jawianie się społeczeństwa nowej jakości wiązało się z elementem no
wości: pojawieniem się uprawy roli, później przemysłu wykorzystujące
go na szeroką skalę maszyny. Informacja jest natomiast nierozerwalnie 
związana z funkcjonowaniem społeczeństwa, nie jest więc nowym 
pierwiastkiem wyróżniającym obecne społeczeństwo od poprzednich 
jego etapów. Czy więc zasadne jest mówienie o społeczeństwie infor
macyjnym, tak jak o agrarnym czy przemysłowym? Wydaje się, że na
zwa ta nie jest w pełni uzasadniona, niemniej nie można zaprzeczyć, 
że nastąpiły nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, 
które są ściśle powiązane z olbrzymim przepływem inforinacji. Nigdy 
dotąd społeczeństwa nie były tak bardzo nasycone informacją i nigdy 
informacja nie miała aż takiego wpływu na jednostkę. Jednocześnie

T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse zagrożenia, wy
zwania, Kraków 1999, s. 43.
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coraz częściej pojawia się opinia, że tak naprawcię o rozwoju społe
czeństwa na wszelkich jego płaszczyznach decyduje wiedza. W związ
ku z tym powinno się raczej używać pojęcia społeczeństwo wiedzy. Jak 
zaznacza Ryszard Pachociński „Pojęcie społeczeństwo wiedzy w^ydaje 
się bardziej odpowiednie niż społeczeństwo informacyjne lub siecio
we, w których wiedza jest traktowana zbyt instrumentalnie”“ .

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, czym różni się infor
macja od wiedzy.

Nie sformułowano do tej pory jednoznacznej definicji informacji
-  robi się to na użytek różnych dyscyplin nauki, co powoduje różno
rodność w rozumieniu tego pojęcia. Zhong Yuexiao znalazł około 400 
prób zdefiniowania informacji'^

Według Słownika współczesnego języka polskiego informacja to „ele
ment wiedzy komunikowany, przekazywany komuś za pomocą języka 
lub innego kodu, także to, co w danej sytuacji może dostarczać jakiejś 
wiedzy; wiadomość, komunikat, wskazówka”'̂ . W Słowniku języka 
polskiego PW N  podano także definicję informacji z punktu widzenia 
cybernetyki: „każdy czynnik, dzięki któremu ludzie lub urządzenia au
tomatyczne mogą bardziej sprawnie, celowo działać”*'*.

W Słowniku encyklopedycznym terminołogii języków i systemów 
informacyjno-wyszukiwawczych^^ informacja występuje jako termin 
pierwotny, czyli niedefiniowalny i jedynie kojarzy się ją tutaj z odwzo
rowaniem elementów rzeczywistości lub układem rzeczy przeznaczo
nych dla jakiegoś odbiorcy przez jakiegoś nadawcę. W naukach spo
łecznych natomiast za informację jest uznawany „całokształt wiedzy 
niezbędnej do funkcjonowania jednostek, grup i społeczeństwa jako 
całości, utrzymywania w ruchu procesów i mechanizmów komuni
kowania społecznego, a w konsekwencji także tworzenia cywilizacji

" R. Pachociński, Oświata X X I wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa 1999, s. 31. 
Cyt. za: J. Ratajewski, Informologia -  nauka o informacji. Studia Bibliologicz- 

ne t. 5: 1992, s. 223.
Słownik współczesnego języka połskiego, t. 1, (red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojnił- 

ko), Warszawa 1998, s. 321.
“* Słownik języka połskiego PWN, t. l: A -  K, (red. M. Szymczak), Warszawa 1995, 

s. 739-740.
Słownik encykiopedyczny terminołogii języków i systemów informacyjno wyszukiwaw- 

czych, (red. B. Bojar), Warszawa 1993, s. 53.
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i kultury” '̂̂ . Uwzględniając tylko tych kilka przykładów widać olbrzy
mią różnorodność w podejściu do problemu informacji.

Intuicyjnie wiążemy informację z komunikatem, łącznością, prze
kazem. Nadajemy jej pierwiastek dynamiki. Informacja może stać się 
informacją dopiero wówczas, gdy zostanie w jakiś sposób przekazana.

Czym jest więc wiedza? Jej bardziej potoczne rozumienie to: ogół 
wiadomości zdobytych dzięki uczeniu się*̂ . Ujmując inaczej wiedza 
to: „zespół wiadomości, najczęściej powiązanych ze sobą, dotyczących 
całości lub fragmentu rzeczywistości”'”. Ponieważ wiadomość traktu
je się często jako informację można powiedzieć, że wiedza to układ 
powiązanych ze sobą informacji, ich uporządkowany zasób. Wiedzę 
można też kojarzyć ze sposobem interpretacji tych informacji, co jest 
możHwe dzięki wiadomościom zdobytym wcześniej i doświadczeniu. 
Można więc uznać wiedzę za informację umiejscowioną w pewnych 
ramach, kontekście, które umożliwiają jej uporządkowanie, zrozumie
nie i interpretację.

Można też na wiedzę spojrzeć nieco inaczej: to nie tylko pewne 
dane zarejestrowane przez zmysły i gromadzone w umyśle człowieka, 
ale wynik jego działalności umysłowej i różnych form aktywności po
znawczej. Wiedza wydaje się konieczna do rozwiązania każdego prob
lemu. Z drugiej strony, w momencie rozwiązywania konkretnej kwe
stii zyskujemy nową wiedzę. Jak twierdzi Karl Raimund Popper: „Nie 
ma wiedzy bez problemów -  ale także nie ma problemów bez wiedzy.”^̂ 
Ciągłe poszukiwanie prawdy, porównywanie różnych zjawisk, synteza 
i analiza danych zmysłowych, a więc permanentne wykorzystywanie 
umysłu jest konieczne do tego, by posiąść wiedzę. Zaprzestanie posłu
giwania się umysłem powoduje, że wiedza częściowo dezaktualizuje 
się, a tym samym traci na wartości, częściowo zaś po prostu zanika^”.

Informacja i wiedza są więc pojęciami ściśle ze sobą powiązanymi. 
Wiedza ma jednak charakter subiektywny i statyczny -  jest „magazy-

K. Krzysztofek, Teoria społeczeństwa informacyjnego. Geneza, założenia, ewolucja 
[W:] Przemiany współczesnego Icapitalizmu, Katowice 1987, s. 58.

Słownik ięzyłia Polskiego PWN, t. 3: R -  Ż, (red. M. Szymczak), Warszawa 1995, s. 651. 
"* K. Olechnicki, P. Załęski, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 242.

K. R. Popper, W  poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z  trzydziestu lat. 
Warszawa 1997, s. 83.

K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T. 2; Wysoka fala proroctw: He- 
gel, Marks i następstwa. Warszawa 1993, s. 226.
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nowana” w ludzkim umyśle, a informacja obiektywny i dynamiczny -  
jest przekazywana. Informacja może ulec transformacji w wiedzę po
przez takie procesy jak: klasyfikacja, selekcja, analiza, refleksja. Można 
ją uznać za obiektywną formę wiedzy, którą można zapisać i poddać 
komunikowaniu^^

Peter Drucker, aby wyjaśnić różnice między wiedzą a infor
macją, tę pierwszą określił jako „ekonomicznie użyteczną ener
gię, widoczną podobnie jak elektryczność dopiero w momencie jej 
wykorzystywania”^̂  informację zaś jako zapamiętaną wiedzę mającą 
tylko potencjalną wartość. Z kolei Gabriel Salomon zwracał uwagę 
na fakt, że wiedza jest umieszczona w jakimś kontekście, ma naturę 
społeczną, jest niejednoznaczna i uwikłana w różne powiązania, pod
czas gdy informacja jest jasna, konkretna i może zostać przekazana^l 

Czasem zdarza się, że terminy: społeczeństwo informacyjne i spo
łeczeństwo wiedzy traktowane są jak synonimy^^. Jednak analizując 
próby zdefiniowania informacji i wiedzy nie wydaje się to właściwe. 
Należy się zastanowić, czy bardziej pożądane jest osiągnięcie etapu, 
w którym społeczeństwo jest nasycone informacją czy, w którym lu
dzie opierają swoje działania na wiedzy. Jak już wspomniałam, sama 
informacja nie gwarantuje sukcesu -  musi zostać właściwie prze
tworzona i umieszczona w odpowiednim kontekście. Społeczeństwo 
informacyjne można więc spróbować potraktować tylko jako etap 
przejściowy -  przed zaistnieniem społeczeństwa wiedzy^^ Wydaje się, 
że terminów; społeczeństwo informacji i społeczeństwo wiedzy nie 
powinno się traktować zamiennie, gdyż dotyczą innych pojęć. Wzrost 
dostępności informacji (cecha charakterystyczna społeczeństwa infor
macyjnego) nie jest równoznaczny z rozwojem wiedzy (cecha społe
czeństwa wiedzy).

Por. K. Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007, 
s. 37,43.

“  P. F. Drucker, 'Jhe Age o f Discontinuity Guideliiies to Oiir Changing Society, New York 
1968, s. 269 cyt. za: M. Goliński, dz. cyt., s. 25.

“  Cyt. za: J. W. Marcum, Rethinking Information Literacy, 'llic Library Quartcrly 2002, 
vol. 72, nr 1. s. 8 .

M. Goliński, dz. cyt., s. 14.
T.. W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne w myśli współczesnej [W:] Społeczeństwo 

informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania (red. M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska), 
Warszawa 2006, s. 204.
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We współczesnych społeczeństwach informacja jest dlatego tak 
istotna, bo generuje wiedzę. To wiedza jest w centrum zainteresowania 
i przynosi Icorzyści. Środki przekazu informacji mają tak duże znacze
nie dłatego, że przyspieszają powstawanie nowej wiedzy. W końcu sam 
fakt pojawienia się jakiejś informacji, jeśli nie zostanie ona umieszczo
na w odpowiednim kontekście, jest mało ważny i nie przynosi żadnych 
korzyści. Wiedza te korzyści przynosi. Teraz to ona pozostaje w cen
trum zainteresowania jako źródło innowacji, a tym samym wzrostu 
dobrobytu. Stąd wydaje się, że obecne społeczeństwa dążą raczej 
do osiągnięcia etapu, który można nazwać społeczeństwem wiedzy -  
w którym jednak informacja pełni olbrzymią rolę.

Żyjąc w okresie wielkich przemian trudno określić z pełną precyzją 
ich charakter, a tym samym i nazewnictwo zastosowane do ich określe
nia może pozostawiać wiele do życzenia. Ludzie żyjący dwa wieki temu 
nie zdawali sobie sprawy, że właśnie wkraczają w etap nazywany przez 
potomnych społeczeństw'^em przemysłowym. Dzisiaj, pomimo wielu 
usilnych prób, nie jesteśmy w stanie określić, jaki właściwie ma cha
rakter obecna epoka. Czy mamy do czynienia z początkiem nowego 
etapu rozwoju społeczeństw'^a, czy żyjemy w samym jego centrum. 
Nie można jeszcze autorytatyw^nie stwierdzić, że przyjęcie takiej, a nie 
innej nazwy na określenie wyłaniającego się kształtu społeczeństwa 
jest słuszne. Być może żadna z proponowanych dziś nazw odzwier
ciedlających główne założenia pewnych koncepcji nie jest adekwatna 
do rzeczywistości, nie jest właściwa. Być może po pewnym czasie, gdy 
na wszystko będzie można spojrzeć z dystansu, obecne przeobrażenia 
i charakter społeczeństwa zostaną określone zupełnie inaczej. Zmiany 
zachodzące na wielu płaszczyznach od co najmniej połowy XX wieku 
są jednak zbyt oczywiste, by traktować ten etap rozwoju społeczeństwa 
jako erę industrialną. Powodują one, że ludzie próbują zaakcentować 
w jakiś sposób pierwiastki nowości. Konieczność określenia społe
czeństwa niedalekiej przyszłości powoduje, że w niniejszej publikacji 
stosuję termin „społeczeństwo wiedzy” uznając go za bardziej zasadny 
niż „społeczeństwo informacyjne”. Nie traktuję go jednak jako pełno
prawnego desygnatu tworzącej się formacji społecznej, lecz raczej jako 
etykietę o być może tymczasowym charakterze.
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Społeczeństwo wiedzy

Jak już zaznaczyłam, wiele wskazuje na to, że część funkcjonujących 
społeczeństw przeol:>raża się m.in. pod wpływem odmiennego niż do- 
tycłiczas podejścia do wiedzy. Zjawisko to powoduje, że próbuje się 
scłiarakteryzować pewne istotne cecłiy powstającego społeczeństwa, 
określić zasady na jakich będzie funkcjonować. Oczywiście są to tylko 
próby, przewidywania, które chociaż opierają się na pewnych przesłan
kach i obserwacjach, nie muszą się sprawdzić, więc są obciążone spo
rym ryzykiem błędu. Niemniej próby takie są podejmowane, a więc 
przeglądając dostępną literaturę można spróbować w jakimś stopniu 
określić charakter społeczeństwa wiedzy.

W czasach nowożytnych wagę wiedzy zaczęto dostrzegać w oświe
ceniu. Już wówczas pojawiały się hasła nawołujące do tego, by człowiek 
znalazł w sobie tyle odwagi, by posługiwać się własnym rozumem^^. 
Pojawiła się idea samowyzwolenia się poprzez wiedzę, która może być 
postrzegana jako duchowe samowyzwolenie się od błędów, przesądów 
i fałszywych bożków, idea „samowyzwolenia duchowego za pomocą 
krytyki własnych idei”^̂ . Dzięki temu człowiek miał stać się dojrzały, 
być wolną jednostką. Kult wiedzy nie jest więc zupełnym novum, cho
ciaż z wielu powodów podejście do wiedzy dzisiaj zmieniło się od cza
sów Woltera i Russeau.

Jak pisał K.R. Popper samokrytyka i samowyzwolenie są „możli
we jedynie w atmosferze pluralizmu, to znaczy w społeczeństwie ot
wartym, które toleruje nasze błędy i błędy wielu innych” *̂. Z tych też 
względów koncepcje oświeceniowe nie osiągnęły pełnej realizacji.

Robert Kaczmarek uważa, że informacja była zawsze ceniona, 
a cenna informacja warta była wielu starań -  tak jest dzisiaj i tak było 
wtedy, gdy przekazanie tajemnicy wyrobu chińskiej porcelany kara
no śmiercią^^ Nico Stehr uważa, że w pewnym sensie społeczeństwo 
wiedzy istniało zawsze, bo postęp w rozwoju ludzkiej cywilizacji jest 
nierozerwalnie związany z wiedzą. To co wyróżnia obecny stan, to fakt 
bardzo szybkiego wzrostu wiedzy i rozległego dostępu do niej, a tak-

“  K. R. Popper, W poszukiwaniu s. 161.
Tamże, s. 74.
Tamże, s. 174.

® R. Kaczmarek, Wiedza i informacja, Kultura 1997, nr 4, s. 8.
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że szybkość z jaką marginalne, wydawałoby się, sprawy stają się klu
czowymi, krytycznymi dla rozwoju określonej sytuacji^”. Ważną cechą 
obecnie powstającego społeczeństwa jest więc nie tylko to, że ceni 
się w nim wiedzę, ale świadomość tego, że to właśnie wiedza stanowi 
główne źródło wszelkich innowacji i postępu, a więc jest kluczowym 
elementem gospodarki. Jesteśmy świadkami niespotykanego do tej 
pory zainteresowania „wytwarzaniem” wiedzy w celach rynkowych, 
jak również przywiązywania szczególnej uwagi do zarządzania wiedzą, 
a więc i zasobami ludzkimi.

Jakie więc może być społeczeństwo wiedzy? Ponieważ jeszcze się 
ono nie ukształtowało, jego opis pozostaje jedynie w sferze prognoz, 
przewidywań, które mogą się zmienić pod wpływem różnych czynni
ków. Można spróbować je scharakteryzować biorąc pod uwagę wiele 
różnych koncepcji -  głównie dotyczących społeczeństwa informacyj
nego, chociaż i to oczywiście nie gwarantuje, że będzie to obraz, który 
sprawdzi się w przyszłości.

Społeczeństwo wiedzy bywa charakteryzowane przez trzy atrybuty 
jego członków: kreatywność, która przejawia się poprzez generowanie 
nowej wiedzy i pogłębianie istniejącej, innowacyjność -  wykorzysty
wana m.in. do poprawiania jakości produktów i ich funkcji oraz umie
jętność określania stopnia relewancji, to znaczy umiejętność zastoso
wania wiedzy w odpowiedni sposób i do odpowiednich celów^^

Kolejną cechą „nowego” społeczeństwa jest konwergencja wiedzy
-  trudno dziś mówić o granicach pomiędzy technologią, naukami 
humanistycznymi i sztuką, pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami 
nauk -  nawzajem się one przenikają i ta właśnie cecha decyduje w du
żym stopniu o ich atrakcyjności^^

W powstającym społeczeństwie wiedza jest uznawana jako towar, 
dobro, które podlega prawom ekonomii i które napędza rozwój gospo
darki. W związku z tym już dziś widoczna jest dominacja pracowni
ków wiedzy, którzy stają się głównymi twórcami produktu narodowego 
brutto i kreatorami rzeczywistości. Głównymi cechami tej siły jest nie-

N. Stehr, World Made o f Knowledge, Deutschland 2001, nr 1, s. 40-44 cyt. za: 
J. B. G. l ilak, Knowledge Society, Education and Aid, Compare 2002, vol. 32, nr 3, s. 298.

M. Anandakrishnan, Convergence o f Knowledge System: Imperatives o f Continuom  
Learning, University News 2001, vol. 39, nr 2, s. 19, 22 cyt. za: J. B. G. Tilak, dz. cyt., s. 299. 

J. B. G. Tilak, dz. cyt., s. 300.
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ograniczoność wypływająca z faktu, że wiedza „wędruje” jeszcze łatwiej 
niż pieniądze. Mobilność rośnie dzięki stosunkowo łatwemu dostępowi 
do formalnej edukacji, do technologii, źródeł informacji. Ponadto każ
dy pracownik może posiadać środki produkcji, jakie stanowi wiedza, 
co wcale nie oznacza, że musi wygrać swoją szansę. Wydaje się, że dla 
społeczeństwa wiedzy właściwe są także takie zjawiska jak globalizacja, 
eksplozja tecłinologiczna, poddawanie wszystkiego prawom rynku^l

Są to jednak tylko pewne pojedyncze zjawiska, które można prze
widzieć. Jak w rzeczywistość będzie funkcjonować społeczeństwo 
wiedzy, dziś trudno powiedzieć. Przyjmując, że społeczeństwo wie
dzy jest ściśle związane z istnieniem koncepcji społeczeństwa infor
macyjnego, można jeszcze raz odwołać się do charakterystyki tego 
drugiego. Za społeczeństwo informacyjne uznaje się społeczeństwo 
zrewolucjonizowane poprzez rozwój technologii informacyjnych i ko
munikacyjnych, które z kolei doprowadziły do gwałtownych przemian 
ekonomicznych i społecznych. Japoński plan zbudowania społeczeń
stwa informacyjnego zakładał istnienie czterech wstępnych warunków 
możliwości jego realizacji, a mianowicie; rozwoju informacji społecz
nej związanego z komputeryzacją, wzrostu produktu narodowego 
brutto, polityki rządu nastawionej na rozwój komputeryzacji, podnie
sienia zdolności intelektualnych społeczeństwa^^.

Próbując scharakteryzować społeczeństwo wiedzy można również 
uwzględnić koncepcję społeczeństwa postindustrialnego D. Bella. Jej 
autor zakładał, że będzie to społeczeństwo dobrob)1:u oparte na roz
woju nauki i technologii -  głównie informacyjnej oraz na nowoczes
nym zarządzaniu. Wiedza natomiast będzie ważniejsza niż kapitał 
w społeczeństwie industrialnym. Dominującą rolę pełnią pracownicy 
wiedzy, profesjonaliści. Kapitał ludzki stanie się w tym społeczeństwie 
pierwszoplanowym zasobem^^.

”  P. F. Drucker, Świat postkapitalistyczny, Nova Res Publica 1993, n r 6, s. 70-75; 
D. Spander, Jhe Knowledge Society: the status o f science educałiori, Austarlian Science Tea- 
chers Journal 1998, vol. 44, nr 4, s. 25; Ihe next society, Fxonomist 2001, vol. 361, nr 8246, 
s. 3-5; J. B. G. Tilak, op. cit., s. 299.

H. Wojciechowska, wizja społeczeństwa in formacyjnego, „Prasa Techniczna”
1988, nr 4, s. 12.

D. Bell, 'Ihe Corning o f Post- Industrial Society. A  Yenture in Sociał Forecasting/ 
Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego/. Warszawa 
1975 -  na prawach rękopisu.
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Wydaje się, że wyznacznikami społeczeństwa wiedzy będą zmiany 
odbywające się na kilku płaszczyznach, m.in.: technologicznej, ekono
micznej, politycznej, kulturowej^^.

To one doprowadzają do głębokich przemian społeczeństwa, których 
rezultatem będzie powstanie jego nowej jakości -  społeczeństwa wiedzy.

Technologia w społeczeństwie wiedzy

Człowiek od zawsze starał się ułatwić sobie życie poprzez zasto
sowanie narzędzi -  najpierw prymitywnych, z czasem coraz bardziej 
wyrafinowanych, wykorzystując siły przyrody, w końcu udoskonala
jąc kanały komunikowania się. Pierwsze wynalazki takie jak telegraf, 
radio czy telefon miały przełomowe znaczenie, lecz potrzebne było 
jeszcze ich umasowienie mające miejsce w XX wieku, by można mó
wić o wyraźnych zmianach, które wywołały. Kolejny wynalazek: tele
wizja spowodował, że nawet zaczęto mówić o erze telewizji. Jeszcze 
więcej zmian spowodował komputer gromadzący oraz przetwarzający 
informację. Jednak najistotniejsze przemiany są powiązane z maria
żem technologii komputerowej z komunikacyjną. Postęp w rozwoju 
komputerów -  m.in. zapisy cyfrowe, wynalezienie taniego chipa, mi
niaturyzacja oraz wprowadzenie do użytku prostych języków progra
mowania w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami telekomunikacji 
stały się źródłami innowacji technologii informacyjnej czyli technolo
gii obejmującej narzędzia pozwalające przekazać informację przy po
mocy niewielkiej ingerencji człowieka^^. Dzisiaj technologia informa- 
cyjno-komunikacyjna jest bardzo różnorodna, to znaczy wykorzystuje 
różne środki przekazu, łączy różne osiągnięcia z zakresu techniki kom
puterowej i telekomunikacyjnej. Dąży się do stworzenia coraz bardziej 
uniwersalnej technologii służącej do przekazywania różnego rodzaju 
informacji jak najlepszej jakości i w jak najszybszy sposób.

Wynalazek komputera i powiązanie go z techniką przekazu infor
macji miało doniosłe znaczenie dla różnych dziedzin życia. Dlatego 
w odniesieniu do upowszechniania ich w życiu często używa się sfor-

M, Cioliński, Społeczeństwo informacyjne -  problemy definicyjne i problemy pomia
ru [W:] Dydaktyka informatyki. Problemy teorii (red. W. Furmanek, A. Piecuch), Rzeszów 
2004, s. 45-49; J. Morbitzer, W stronę społeczeństwa wiedzy -  perspektywa pedagogiczna 
[W:] Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy (red. D. Ciechanowska), Toruń 2009, s. 19.

P. Sadler, Zarządzanie w społeczeństwie postidustrialnym, Kraków 1997, s. 77.
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mułowania „rewolucja informacyjna” -  nigdy dotąd bowiem informa
cja nie była przetwarzana i przekazywana tak szybko. Technologie in
formacyjne niosą ze sobą korzyści, które do tej pory były nieosiągalne. 
Należy do nich m.in. przyspieszenie w procesie przekazywania danych
-  jak się szacuje prędkość przekazu informacji w dwudziestym stuleciu 
wzrosła ponad 100 milionów razy^ .̂ Innym osiągnięciem jest ulepsze
nie precyzji i jakości przekazywanych informacji -  trudno porówny
wać dawne formy przekazu do dzisiejszych multimedialnych. Także 
możliwość wyszukiwania i organizowania informacji przez ludzi na
wet mniej zdolnych jest ważna. W znaczny sposób powiększono rów
nież możliwości magazynowania zasobów informacji i jednocześnie 
odszukiwania potrzebnej informacji w odpowiednim momencie. 
Technologia informacyjna jest niejako środkiem, za pomocą którego 
wykorzystuje się wiedzę. Szybko też „uzależniła” od siebie różne gałęzi 
wiedzy -  trudno sobie wyobrazić dzisiaj rozwój nauki, gdyby nie sto
sowano nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT). Dzięki nim wzrasta skala i zasięg informacji, a także jej zasto
sowanie. Rewolucja w sferze technologii informacyjno-komunikacyj
nych dała pewien grunt pod powstanie społeczeństwa nowej jakości, 
sama go jednak nie tworzy. ICT ma wartość jedynie wówczas, gdy zro
bi się z niej odpowiedni użytek. Można ją uznać za swoisty katalizator 
zmian zachodzących w społeczeństwie -  przyczynia się ona bowiem 
do tworzenia i rozpowszechniania wiedzy będącej motorem rozwoju 
tegoż społeczeństwa, sama jednak go nie zmienia.

Gospodarka w społeczeństwie wiedzy

Już u progu lat sześćdziesiątych XX w. zaczęto zdawać sobie sprawę, 
że dla gospodarki coraz większe znaczenie ma informacja. Od jej aktu
alności i prędkości przepływu zależało efektywne i sprawne działanie 
firm. Ponieważ informacja generuje nową wiedzę, a ta z kolei innowa
cje, które mogą być pokaźnym źródłem dochodów, zwrócono uwagę 
na tzw sektor informacji. Zatrudnienie w tym sektorze zaczęło gwał
townie rosnąć. Wzrastał również jego udział w dochodzie narodowym

K. Krzysztofek, Społeczeństwo informacyjne i rewolucja teleinformatyczna. Przegląd 
trendów cywilizacyjnych pod koniec drugiego milenium  [W:] Rewolucja informacyjna i spo 
leczeństwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje. Warszawa 1997, s. 64.
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brutto. Wkrótce dostrzeżono ogromną rolę nowoczesnych techno
logii w gromadzeniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji 
i zaczęto je wykorzystywać. Technologia informacyjna stała się więc 
niejako motorem napędzającym gospodarkę. Z drugiej strony to go
spodarka determinuje do pewnego stopnia rozwój technologii infor
macyjnej i to w dwojaki sposób. Po pierwsze: dzisiaj podstawą każdej 
innowacji (także w zakresie ICT) są badania naukowe. Są one jednak 
zawsze kosztowne, więc mogą się rozwijać, gdy sytuacja ekonomiczna 
przedsiębiorstwa, kraju jest dobra. Po drugie: powstające wielkie firmy 
są uzależnione od technologii informacyjnej i możliwości zwiększenia 
swojej wartości upatrują właśnie w zastosowaniu nowych, lepszych, 
bardziej efektywnych technologii -  pobudzają w ten sposób badania 
w tym zakresie. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że gospo
darka i technologia informacyjna wzajemnie na siebie oddziaływują, 
a zmiany w jednej dziedzinie powodują zmiany w drugiej.

Na rosnące znaczenie informacji w gospodarce zwrócili uwagę 
między innymi Fritz Machlup i Marc Uri Porat. Stworzyli podstawy 
tzw. ekonomii informacji, ekonomii wiedzy. F. Machlup jako jeden 
z pierwszych (bo już w latach sześćdziesiątych) zaczął badać znaczenie 
przepływu informacji dla wyników ekonomicznych kraju. Zauważył, 
że wiedza -  szczególnie techniczna -  ma znaczący wpływ na rozwój 
gospodarki, a więc „wytwarzanie” wiedzy można potraktować jako 
jej odrębny sektor. Problemem stało się określenie, które jednostki 
gospodarcze i instytucje można włączyć do tego sektora. Kryterium 
przynależności do sektora informacji, według Machlupa, stało się za
trudnienie w organizacjach i instytucjach zajmujących się gromadze
niem, przetwarzaniem i przechowywaniem informacji, a także inny
mi usługami związanymi z informacją. Wyodrębnił w nim 5 działów: 
oświaty, badań i rozwoju, komunikacji, usług informacyjnych, maszyn 
informatycznych. Próbował też określić wartość produkcji tego sekto
ra w USA, chociaż przyznał, że jest to bardzo trudne zadanie^^.

M. U. Porat obserwując aktywność ludzką w dziedzinie produkcji, 
dystrybucji i konsumpcji informacji także wyróżnił sektor informacyj
ny. Pojmował go bardzo szeroko wyróżniając w nim dodatkowo sektory:

” w. P. Dizard Jr„ Ihe Corning Inforinalion Age, The Information Socicty 1998, vol. 1, 
n r 2, s. 94-95; F. Machlup, Knowledge: its creałion, disłribution, and economic signijicance, 
vol. 1; Knowledge and Knowledge Production, Princeton 1980.
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pierwotny i wtórny. Pierwszy -  składa się z instytucji i organizacji, któ
rych podstawowym celem funkcjonowania jest udostępnianie i prze
twarzanie informacji i są to m.in. mass media, usługi reklamowe, mar
ketingowe, telekomunikacyjne, consultingowe, firmy ubezpieczeniowe, 
serwisy informacyjne i biblioteki, a także firmy związane z produkcją 
urządzeń telekomunikacyjnych, elektronicznych i komputerów. Sektor 
wtórny -  obejmuje firmy i organizacje, dla których przetwarzanie in
formacji stanowi niejako działalność uboczną, są to m.in. administracja 
państwowa, instytucje publiczne i biurokracja przedsiębiorstw. Nato
miast pracownik informacji to człowiek, którego głównym zadaniem 
jest produkcja, przetwarzanie i dystrybucja informacji. Porat w 1977 r. 
opublikował ponadto studium o określeniu i pomiarze „ekonomii” in
formacji oraz wprowadził pojęcie: wiek informacji. Z czasem sklasyfi
kował „agendy informacyjne” w sześć sektorów; przemysł sprzedający 
informacyjne dobra i usługi, publiczna biurokracja, prywatna biuro
kracja, publiczny sektor produkcyjny, prywatny sektor produkcyjny, 
gospodarstwa domowe. Ta kategoryzacja była wykorzystywana m.in. 
przez OECD w badaniach stanu rozwoju społeczeństw'*”.

K. Koyama i Y. Hayashi, którzy pierwsi zaczęli posługiwać się po
jęciem społeczeństwo informacyjne, zauważyli jeszcze jedną prawid
łowość. Otóż towary mają zarówno wartość użytkową jak i informa
cyjną. Te, które służą do zaspokojenia potrzeb życiowych (takich jak 
jedzenie) mają bardzo dużą wartość użytkową, ale stosunkowo nie
wielką wartość informacyjną. Natomiast dobra, które mają zaspokoić 
wyższe cele, dobra prestiżowe charakteryzują się mniejszą wartością 
użytkową, natomiast ich wartość informacyjna jest nieporównywal
nie większa. W nowoczesnych społeczeństwach jest coraz więcej dóbr, 
w których przeważa pierwiastek informacyjny i to one determinują 
rozwój gospodarczy^*.

Przez kolejne lata ekonomika informacji się rozwijała. Z czasem 
(w latach 70.) powstały nowe gałęzie, m.in. zarządzanie zasobami 
ludzkimi i zarządzanie wiedzą.

M. U. Porat, Global Implications o f the Information Society, Journal of Communica- 
tion 1978, s. 70-79; J. R. Schement, Porat, Bell, and the Information Society Reconsidered: 
the Growth o f Information work in the Early Twentieth Century, Information Processing 
& Management 1990, vol. 26, nr 4, s. 449-459; Społeczeństwo informacyjne (red. J. Papińska- 
-Kacperek), Warszawa 2008, s. 17.

xM. Goliński, dz. cyt., s. 31.
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Zarządzanie wiedzą wymaga tworzenia jej na podstawie własnych 
doświadczeń i eksperymentów, jej nabywania z zewnątrz (np. uczenie 
się od innych) oraz zachowywania i rozprzestrzeniania w instytucji, 
przedsiębiorstwie, itp. Działania te mają na celu kapitalizowanie wie
dzy, przetwarzanie inteligencji indywidualnej w zbiorową i ostatecznie 
wprowadzanie innowacji, które dają przew^agę konkurencyjną. Zarzą
dzanie wiedzą wymaga ciągłego zdobywania wiedzy przez pracowni
ków, a więc edukacji^^.

7b co już dziś uznaje się za cechę charakterystyczną gospodarki, 
to traktowanie wiedzy, a co za tym idzie i informacji, jako towaru. 
Charles Leadbeater w Living on Thin Air: the new economy (London 
1999) stwierdził, że w ostatnich łatach nowe siły, postęp nie pochodzą 
z zastosowania nowych materiałów, zasobów naturalnych, lecz wyw'o- 
dzą się z łudzłdej inteligencji, która pozwala ludziom w taki sposób 
zreorganizować dostępne już materiały, aby otrzymać jednak zupełnie 
nowe produkty; wiedza jest więc powiązana z tym rodzajem kreaty^v- 
ności, który decyduje o dzisiejszej gospodarce. Badania naukowe stają 
się zatem daleko bardziej „produktywne” niż miało to miejsce w prze
szłości; ich wyniki są także dużo szybciej wykorzystywane do celów 
komercyjnych'*^

Wiedza jest głównym potencjałem w nowej gospodarce. Ma takie 
samo miejsce jak kapitał w społeczeństwie przemysłowym, czy ziemia 
i praca w społeczeństwie agrarnym. Wiedzę charakteryzują jednak od
mienne cechy. Po pierw^sze: wiedza nie może być konsumowana, bądź 
jak wolą inni -  jej konsumpcja jest nieograniczona, gdyż wykorzystu
jąc wiedzę nie pomniejsza się jej tak, jak dzieje się to z kapitałem czy 
ziemią. Po drugie: wiedza zawarta jest ludzkich umysłach w związku 
z tym trudno ją chronić. Po trzecie: do dziś trudno doldadnie zbadać, 
jak duży wpływ ma wiedza na całą gospodarkę, gdyż wartość ta jest 
często nieuchwytna. Trudno jest opracować metody badania tego zja
wiska, które nie budziłyby zastrzeżeń'*'^. Te cechy informacji i wiedzy 
powodują, że zasady ekonomii na nich oparte musiały się do pewnego 
stopnia zmienić.

Spoleczeńslwo informacyjne..., s. 370-371 .
Ch. Leadbeater, Towards the knowledge society, New Statesman 1999, vol. 128, 

nr 4444, s. 25.
P. vSadler, dz. cyt., s. 58; F. Machlup, Knowledge..., s.170-174; M. Goliński, dz. cyt.
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w  nowoczesnych gospodarkach głównie wiedza stanowi o kon
kurencyjności. Obok produkcji i usług nastawionych na klienta ma
sowego rozwija się drugi nurt: dostosowywanie produkcji do indywi
dualnych potrzeb. Stworzenie oryginalnego produktu wymaga jednak 
odpowiedniej wiedzy i dostępu do najlepszych źródeł informacji (naj
szybszych i wiarygodnycli). W rezultacie obecnie o powodzeniu, czyli 
właśnie o konkurencyjności, decydują zasoby wiedzy czyli potencjał 
ludzki. Wagi nabierają słowa P. Druckera, że „prawdziwym i absolut
nie zasadniczym «czynnikiem produkcji» nie jest dzisiaj ani kapitał, 
ani ziemia, ani praca. Jest nim wiedza"*^”.

Zmiany w gospodarce, jak już wspomniałam, mogły się dokonać 
w tak dużym stopniu dzięki rozwojowi technologii informacyjnej. 
Szczególnie ważne okazały się m.in.: tendencje do miniaturyzacji, 
rozwój technologii sieciowej, łączenie różnych technologii informa
cyjnych. Spowodowały, że prócz zmian struktury gospodarki i trakto
wania informacji jako dobra najbardziej pożądanego, zmieniają się też 
prawa ekonomii. Szczególnie technologia sieciowa poczyniła przełom 
w myśleniu o zasadach rządzących gospodarką. Próbę ich sformu
łowania przedstawił m.in. Kevin Kelly. W swojej książce: New Rules 
for the New Economy^^ przedstawił dziesięć zasad tzw ekonomii sieci, 
które gwarantują rozwój w dzisiejszym świecie. Były to prawa: potęgi 
decentralizacji, zwiększających się zysków, powszechności w miejsce 
rzadkości, darmowego udostępniania, dbałości o sieć, osiągania szczy
tów, przestrzeni, braku harmonii, technologii relacji, przewagi możli
wości nad wydajnością. Według niego taki ekonomiczny układ, który 
funkcjonuje dzisiaj nie jest ostateczny. Będzie dotyczył jednego bądź 
dwóch pokoleń. Później sytuacja prawdopodobnie znowu się zmieni"* .̂

Takie podejście do gospodarki było niejednokrotnie krytykowane
-  zwracano uwagę na to, że wiele spośród zasad omawianych przez 
Kellyego jako zupełnie nowe, funkcjonowało już prędzej i nie są one 
bynajmniej typowe dla ekonomii siecî **. Niemniej nie można nie za-

P. F. Drucker, Świat postkapitalistyczny.. s. 72.
K. Kelly, New Rules fo r the New Fxonomy: Ten Ways the Network Economy Is Changing 

Everything, London 1998.
K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Warszawa 2001.
J. Bradford DeLong, Rules, New and Old, for Tommorows Economy [onlinc], 1998 [dostęp: 

20 marca 2012J. Dostępny w WWW: hltp://econl61.berkeley.edu/licon_Arlicles/lnforma- 
tion_Rules.html; J. Bradford DeLong, Ołd Rules for the New Economy [online]. 1997 [dostęp: 
20 marca 2012], Dostępny w WWW: http://econl61 .bcrkclcyedii/Commcnts/for_hudson.html 
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uważyć pewnych zmian, które mają miejsce wraz z upowszechnieniem 
się technologii sieciowej. Na sieciowość, która także (a może przede 
wszystkim) wpływa na gospodarkę zwraca uwagę Manuel Castells 
w Społeczeństwie sieci'̂ '̂ . Według niego nie tylko przepływy wpływów 
i władzy funkcjonują w strukturze sieci, ale w znacznej mierze przepływ 
kapitału. Wraz z rozwojem sieci rośnie koszt pozostawiania poza nią. 
Wzajemne zależności pomiędzy graczami na rynku są coraz większe. 
Firmy pozornie niemające ze sobą nic wspólnego wpływają na siebie 
i na ludzi w nich zatrudnionych. Zwłaszcza, że dochody we współczes
nych gospodarkach są generowane nie tyle przez materialną produk
cję, ile przez przepływy finansowa, a te obejmują cały świat.

Technologia sieciowa nie jest bynajmniej jedynym czynnikiem 
zmieniającym obecne podejście do zasad ekonomii. Jest ich więcej 
i w zależności od uwzględnienia któregoś spośród nich za wiodący 
próbuje się określić charakter gospodarki społeczeństwa wiedzy. Tak 
więc obok gospodarki sieciowej czy nowej gospodarki pojawiają się 
pojęcia: gospodarka informacyjna, ucząca się, innowacyjna czy zaso
bów niematerialnych^*’.

Głównymi trendami w aktywności ekonomicznej są specjalizacja 
i profesjonalizm. Ważniejsze jest przygotowywanie nowych strategii 
niż ciągłe obniżanie kosztów, które stają się coraz niższe, jeśli nie bierze 
się pod uwagę myśli ludzkiej. Ze względu na to, że to wiedza staje się 
kluczowym elementem decydującym o konkurencyjności gospodarki, 
niezwykle istotną rolę pełnią tzw. zasoby ludzkie. Wiedza nie może 
generować zysków w oderwaniu od człowieka, a w^ykorzystyw^anie ma
szyn i nowoczesnych technologii do jej przetwarzania może być czyn
nikiem pomocnym, ale niewystarczającym.

Próbując charakteryzować społeczeństwo wiedzy zalcłada się, 
że będzie to społeczeństwo dobrobytu, w którym powoli zanika wal
ka o dobra materialne, szczególnie te o niskiej wartości informacyjnej. 
Rynek jest dzisiaj nimi nasycony i przewyższa zdolności konsumpcyj
ne. To co jeszcze nie tak dawno wydawało się luksusem, dziś jest stan
dardem -  tak jak telefon, telewizja kolorowa czy komputer. Ludzie nie 
muszą walczyć o dobra materialne, ale rywalizacja odbywa się na innej

M. Castells, Społeczeństwo sieci. Warszawa 2001.
50 pizegjąd koncepcji przedstawia m.in. K. Materska w książce: Informacja w organiza

cjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007, s. 253-257.
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płaszczyźnie: walczy się o dostęp do informacji i o możliwości spraw
nego jej przetw^arzania, o pozyskiwanie wiedzy. Rywalizacja toczy się 
w sferze prac badawczych i rozwojowych, w sferze nauki. W społe
czeństwie wiedzy nie zanika konkurencja, ale ma nieco inny charakter: 
dotyczy zasobów ludzkich. Wydaje się więc, że w społeczeństwie wie
dzy zmienia się zarówno przedmiot stanowiący podstawę konkuren
cyjności, jak i zasięg jej oddziaływania.

Pomimo istniejącej konkurencji duże koncerny muszą ze sobą 
współpracować, by wspólnie wypracować pewne standardy. Tak było 
np. przy wypracowywaniu standardu GSM czy ‘bluetooth’, w który za
angażowały się rywalizujące na co dzień ze sobą firmy -  m.in. Ericsson 
i Nokia^'. Dzięki temu dotychczasowi rywale mogą korzystać z jedna
kowych technologii i wspólnie pracować nad nowymi.

Sytuacja wielkich korporacji może być uznana niejako za odbicie 
tego, co dzieje się w skali dużo mniejszej. Dzisiaj różnego rodzaju wy
nalazki nie są zazwyczaj dziełem jednej osoby, lecz całych zespołów 
ludzi, którzy wymieniają się swoim doświadczeniem i wiedzą i dzięki 
temu efekty ich pracy są bardziej spektakularne, następują szybciej. 
W nauce bowiem dominująca staje się zasada współpracy. Ta zasada 
częściowo przenosi się na sferę gospodarki, która tak bardzo uwikłana 
jest dzisiaj w naukę właśnie i „produkcję” nowej wiedzy^^.

Społeczeństwo postkapitalistyczne

Kolejne charakterystyczne dla nowoczesnego społeczeństwa zjawi
sko dotyczy podziału dóbr. Powszechne fundusze emerytalne sprawi
ły, że olbrzymia część kapitału, którym obracają firmy, należy do zwy
kłych pracowników. Sama organizacja firm też się zmieniła -  na ich 
czele nie stoi jeden charyzmatyczny przywódca. Ponieważ duża część 
firm to spółki akcyjne, władzę w nich pełnią przedstawiciele akcjona
riuszy -  zarząd. Kapitał, którym się posługują, nie jest zgromadzony 
w rękach kilku osób, lecz jest podzielony wśród wielu. To co stano
wi o funkcjonowaniu firm, to nie tyle prawo własności spoczywające 
w ręku jednostki bądź grupy osób, lecz odpowiednio dobrana strate-

M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Warszawa 
2009, s. 74.

”  Por. Ch. Leadbeater, dz. cyt., s. 26.
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gia zarządzania. Sposób zarządzania tymi firmami zaś zależy przede 
wszystkim od wiedzy ludzi, którzy się nią zajmują i ją tworzą” .

W nowoczesnym społeczeństwie ulega także zmianom wizerunek 
człowieka bogatego. To już nie jest osoba prowadząca wystawne życie 
dzięki majątkowi gromadzonemu w ciągu pokoleń przez rodzinę na
leżącą do określonej grupy społecznej, ale człowiek, który olbrzymią 
część swojego czasu poświęca wytężonej pracy. Dziś często człowiek 
bogaty pracuje znacznie więcej i ciężej niż przeciętny pracownik. Po
dział społeczeństwa na proletariat i burżuazję staje się nieadekwatny 
i nie ma charakteru ostatecznego -  trudno bowiem przyporządkować 
ludzi, do którejś z klaski Zwłaszcza, że każdy z nas może posiadać naj
ważniejsze, najbardziej pożądane dobro, które decyduje o sukcesie 
czyli wiedzę.

Jak pisał P. Drucker: „...powstało społeczeństwo «pracowników 
wiedzy», którzy nie są ani wyzyskiwaczami, ani wyzyskiwanymi, po
jedynczo nie są kapitalistami, ale razem wzięci posiadają środki pro
dukcji dzięki swym funduszom emerytalnym, kapitałom przeznaczo
nym na zakup akcji i oszczędnościom, są podwładnymi, często także 
szefami. Są to ludzie niezależni, a zarazem zależni. (...) «pracownicy 
wiedzy» dysponują siłą przetargową wynikającą ze społecznej równo
ści i ze swej niezbędności dla gospodarki”^̂  Ta grupa ludzi zajmują
ca się profesjonalnie „gromadzeniem, tworzeniem, przetwarzaniem 
i dystrybuowaniem informacji czyli «nowej wiedzy»” bywa nazywana 
kognitariatem^^.

To co stanowi novum  w społeczeństwie wiedzy, to nie fakt zaistnie
nia pracy opartej na wiedzy, bo ta istniała zawsze, lecz pojawienie się 
olbrzymiej liczby zawodów, w których wykorzystuje się wiedzę przy 
jednoczesnym spadku tych, które nie wymagają nakładów intelektu
alnych^^.

Wiedza przejmuje niejako rolę kapitału w dotychczasowym rozu
mieniu -  staje się dobrem najbardziej pożądanym, o który warto za-

”  Ihe next society..., s. 3.
A. Krawczewski, Trylogia }. K. Galbraitha, Warszawa 1974 -  na prawach rękopisu, 

s. ] 5-16; P. H Drucker, Ś w i a t s. 70-75.
”  P. R Drucker, Nowe pluralizmy, Ameryka 1991, nr 237, s. 5-6.

Por. K. Krzysztofek, Społeczeństwo s. 64; J. Kozielecki, W  społeczeństwie łcognila- 
riuszy, Społeczeństwo Otwarte 1995, nr 6, s. 10.

N. Stehr, A World o f Knowledge, Society 2001, n r 11/12, s. 90.
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biegać, tak jak niegdyś o pieniądz^**. Zdobycie wiedzy jest celem naj
ważniejszym, gdyż to ona decyduje, jaką pozycję w społeczeństwie się 
zajmuje. Oczywiście człowiek uczy się także sam dla siebie -  wynika 
to z jego wrodzonej ciekawości świata, ale wydaje się, że w nowym spo
łeczeństwie zdobycie wiedzy staje się koniecznym warunkiem uczest
nictwa w podziale dóbr. Człowiekowi niewykształconemu będzie co
raz trudniej osiągnąć sukces, będzie coraz mniej znaczącą jednostką 
w społeczeństwie. Wiedza, informacja stają się środkami zdobycia ka
pitału, pozycji społecznej. Zmiana ta ma swoje następstwa, które głów
nie dotyczą nowego podziału społeczeństwa. O ile w epoce agrarnej 
władzę miał ten, kto posiadał ziemię, w epoce przemysłowej ten, kto 
miał dostęp do surowców naturalnych, odpowiednich maszyn i kapita
łu, to w społeczeństwie wiedzy posiadanie kapitału i władzy jest w du
żym stopniu powiązane z posiadaniem wiedzy. Ze względu na charak
ter wiedzy, która jest „zmagazynowana” w ludzkich umysłach, podział 
dóbr w nowym społeczeństwie jest w gestii jednostki. Od człowieka 
w dużej mierze zależy, czy zdobędzie wiedzę czy nie.

Zasady podziału dóbr się zmieniły, ale nadal istnieją. I nadal spo
łeczeństwo opiera się na stosunkach kapitalistycznych. Stąd więc wziął 
się termin społeczeństwo postkapitalistyczne, którym często określa 
się społeczeństwo przyszłości, społeczeństwo wiedzy.

Demokracja a kształtowanie się społeczeństwa wiedzy

Obok technologii informacyjnej i nowego podejścia do gospodarki 
ważną rolę w kształtowaniu się społeczeństwa wiedzy miały dokonu
jące się przeobrażenia na płaszczyźnie politycznej. Chodzi tu przede 
wszystkim o demokratyzację życia, przynajmniej częściową zmianę 
stosunków panujących w społeczeństwie oraz politykę informacyjną 
państw.

Znamienne jest, że kraje, które są uważane za demokratyczne, 
pierwsze przybliżyły się do realizacji idei społeczeństwa wiedzy De
cyzje w nich podejmowane są oparte o wybór całego społeczeństwa 
i mają służyć ogółowi. Postęp techniczny bez demokratycznych form 
życia społecznego nie jest wystarczający, może stanowić nawet zagro
żenie. Łatwo sobie wyobrazić tryum f technologii, tak jak ma to miej-

D. Bell, Corning...; P. F. Drucker, Społeczeństwo postkapitalistyczne. Warszawa 1999.
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sce w świecie opisanym przez G. Orwella w 1984, w którym rządzi 
Wielki Brat, a ludzie zamiast korzystać z dobrodziejstw techniki są jej 
bezwarunkowo podporządkowani. Takie społeczeństwo trudno na
zwać społeczeństwem wiedzy. Również przemiany w sferze gospodar
ki mogłyby wypaczyć wizję społeczeństwa wiedzy, gdyby informacja, 
a tym samym wiedza była zarezerwowana tylko dla pewnej wąskiej 
grupy osób.

Demokratyzacja życia sprawia, że każdy jest współodpowiedzial
ny za losy społeczeństwa. Demokratyczna wolność daje ludziom także 
większe możliwości zdobycia wiedzy, chociaż nie odbywa się to bez 
przeszkód. W większości państw demokratycznych prawo zapewnia 
wszystkim obywatelom dostęp do nauki, a tym samym do wiedzy, ale 
jego egzekwowanie jest często utrudnione. Na przeszkodzie stoi zła sy
tuacja materialna ludzi, a także brak świadomości wagi edukacji i wie
dzy w dzisiejszym społeczeństwie.

Sytuacja ekonomiczna uważana jest za jeden z warunków demo
kracji. Jednak nie tylko ona wpły wa na stopień demokratyzacji. Widać 
tu również sprzężenie zwrotne: demokratyzacja wpływa na stopień za
możności społeczeństw^’.

Według S. M. Lipseta „demokracja jest funkcją stopnia rozwoju 
gospodarki. Im bogatszy kraj, tym większe szanse, że demokracja się 
w nim utrzyma”“ . Michael Novak dodaje, że „wolna gospodarka jest 
koniecznym, choć nie wystarczającym warunkiem właściwego funk
cjonowania demokracji” *̂.

Reahzowanie idei demokracji ma też we współczesnych, wyso
korozwiniętych krajach inny wymiar. Demokracja jako władza ludu 
zakłada nieustanną partycypację wszystkich we wszystkim. Jest z de
finicji nieuporządkowana. Trudno więc taką ideę wprowadzić w ży
cie. Stąd dominującą formą władzy jest dziś demokracja w powiązaniu 
z biurokracją^^ Jednak wiele wskazuje na to, że tym, czego oczekuje 
się od społeczeństwa wiedzy jest demokracja bezpośrednia. Demokra
cja bezpośrednia lub jak określił ją m.in. A. Toffler demokracja na pół

Por. R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny: esej o polityce wolności. Warszawa 
1993,s. 107, 159.

Cyt. za: R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 107.
M. Novak, Nuda, cnota i demokratyczny kapitalizm, Ameryka 1991, n r 238, s. 11.

“  Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 102, 147-148.
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bezpośrednia oznacza, że „zamiast zdawania się na reprezentantów 
będziemy w większym stopniu reprezentować sami siebie”*\ Obecne 
technologie wydają się umożliwić większe zaangażowanie każdego 
obywatela w sprawy społeczeństwa.

Zasady demokracji mówią o tym, że społeczeństwo składa się z wol
nych jednostek, które mogą funkcjonować według własnego planu. 
Wolność jednak nie zwalnia ich od realizowania pewnych obowiązków 
na rzecz całego społeczeństwa. Właśnie na tę ostatnią kwestię zwraca 
się dziś coraz większą uwagę. W ten sposób dochodzi się tu do kon
cepcji społeczeństwa otwartego.

Termin ten zaproponowany przez Karla Raimunda Poppera, cho
ciaż mało precyzyjnym^ określa pewien model społeczeństwa opartego 
na demokracji, ale w ujęciu bliższym Ateńczykom niż współczesnym. 
W społeczeństwie tym panuje idea wolności politycznej, połączo
na jednak z odpowiedzialnością moralną za własne czyny. Głównym 
jego celem są „rządy sprawiedliwości sięgającej możliwie najdalej bez 
ograniczenia wolności”^̂  Społeczeństwo otwarte odrzuca absolutny 
autorytet, zarówno ustanowiony jaki i ten wypływający z tradycji, jed
nocześnie starając się ustanowić lub rozwinąć tradycje nowe i stare, 
ale odpowiadające standardom wolności, człowieczeństwa i racjonal
nej krytyki. Jedynym autorytetem wydaje się być ludzki rozum, stąd 
tak wielkie zaufanie do metod naukowych. Społeczeństwo otwarte 
jest więc społeczeństwem wolnych jednostek, ale wolnych w ujęciu 
Kantowskim. Człowiek bowiem nie może być absolutnie wolny, gdyż 
w pewnym momencie narusza wolność innych^^.

Jak uważał A. S. Achijezer w społeczeństwie otwartym „najwyż
szą wartością stało się osiągnięcie stabilności na drodze podnoszenia 
efektywności decyzji i działalności w wyniku wszechstronnego roz
woju życia społeczeństwa: jednostki, kultury, stosunków społecznych 
(...) Otwiera to drogę do poszukiwania takich wariantów innowacji, 
które sprzyjają zwiększeniu zdolności społeczeństwa przezwyciężania 
niebezpieczeństw i do efektywnego rozwiązywania życiowo ważnych

“  A. ToUlcr, H. Tofflcr, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996, s. 95.
Wskazuje na to m.in. R. Legulko w: Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków

1998.
K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T. 1: Urok Platona, Warszawa 

1993, s. 11.
“ Tamże, s. 11-13.
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problemów”^̂ . Jednak jak twierdzi Józef Wierzbołowski osiągnięcie 
etapu społeczeństwa otwartego jest niemal niemożliwe w warunkach 
przekształcenia informacji w zasób produkcyjny. 1 jakkolwiek wiąże 
się ono „z wymogiem otwartego społeczeństwa, tym niemniej ubocz
nym skutkiem tego przekształcenia jest postępujące rozwarstwienie 
społeczne prowadzące siłą rzeczy do zaprzeczenia szeregu atrybutów 
otwartego społeczeństwa” ”̂. Chodzi głównie o polaryzację społe
czeństwa opartą na nierównym dostępie do informacji i wiedzy. Stąd, 
by zbliżyć się do społeczeństwa otwartego, trzeba wyrównać możliwo
ści korzystania z informacji głównie przez kształtowanie wartości spo
łecznych i wzorców kulturowych^^.

W społeczeństwie wiedzy chodzi o równy dostęp do wiedzy, do in
formacji. Jest to możliwe głównie poprzez uczestnictwo w systemie 
edukacji, który powinien rozwijać się w takim kierunku, by sprostać 
postawionemu przed Jiim zadaniu: by był w stanie zapobiec gwałtow
nemu powstawaniu nierówności społecznych wynikających z nierów
nego dostępu do informacji.

Aby powstało społeczeństwo wiedzy niezbędny jest ciągle postępu
jący proces demokratyzacji i powstanie społeczeństwa obywatelskie
go, którego członkowie są w stanie sami zainicjować różnego rodzaju 
działania przynoszące korzyści zbiorowości, w której żyją, rozwiązy
wać jej problemy, w sposób suwerenny dokony^^ać wyborów dla niej 
istotnych. W społeczeństwie obyw^atelskim aktywność ludzi w sferze 
ekonomicznej, społecznej i politycznej powinna być czymś normal
nym. Wydaje się, że realizacja założeń społeczeństwa obywatelskiego 
w dużej mierze może zostać wsparta przez technologię. Coraz częściej 
wskazuje się na możliwości, które daje -  chociażby przeprowadzenie 
naprawdę bezpośrednich, powszechnych wyborów. Do grona apologe
tów takiego podejścia do problemu należy Alvin Toffler, który zakłada, 
że rewolucja informacyjna wpływa na życie publiczne obywateli, staje

A. S. Achijezer, Kak „otkryt” zakrytoje obszczestwo, Moskwa 1997, s. 23 cyt. za: 
]. Wierzbołowski, Aksjologiczne i społeczne skutki przekszlałcania informacji w zasób pro
dukcyjny [W:] Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne 
dylematy integracji z  Uniq Europejską, Warszawa 1998, s. 24.

“  J. Wierzbołowski, Aksjologiczne..., s. 25-27.
“  Tamże, s. 26-27.
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się bodźcem do ich większego zaangażowania w to, co się dzieje, umoż
liwia realizację pewnych tzw. oddolnych inicjatyw obywatelskich^”.

R. Darendorf istnienie społeczeństwa obywatelskiego łączy z kolej
nym problemem: globalizacją^^ Termin ten według niego bynajmniej 
nie oznacza rezygnacji z indywidualnych cech narodów, lecz pełną 
współpracę między państwami, przejawiającą się m.in. wprowadze
niem pewnych standardów i praw międzynarodowych, które umoż
liwią wspólne korzystanie z wiedzy wielu społeczeństwom. Taki jest 
wymóg, gdyż „nie da się już działać na własną rękę, chyba że jakiś kraj 
zdecydowałby się żyć w beznadziejnej nędzy.”^̂

Dla powstania i funkcjonowania społeczeństwa wiedzy ważny jest 
również inny czynnik związany z polityką: odpowiednie podejście 
władz do zagadnień tworzenia wiedzy. Poszczególne kraje muszą pro
wadzić tzw. politykę informacyjną, która reguluje wszystkie sprawy 
związane z przepływem informacji w kraju” . Oczywiście nie można 
przeceniać tego czynnika, ale też nie można go pominąć. Przyjmo
wane przez państwa odpowiednie regulacje prawne, strategie rozwo
ju wspierają procesy, które już się zaczęły niejako samoistnie. Takim 
przykładem są dokumenty Unii Europejskiej dotyczące tworzenia 
społeczeństwa informacyjnego, czy japoński Plan for an Information 
Society -  A National Goal Towards Year 2000 (Tokio 1971).

Społeczeństwo wiedzy -  szanse i obawy

Ludzie wiążą ze społeczeństwem wiedzy olbrzymie nadzieje. Ta
kie pozytywne podejście do wizji społeczeństwa przyszłości można 
odnaleźć w wielu dokumentach Unii Europejskiej począwszy od tzw. 
Raportu Bangemanna, w którym przedstawione zostały możliwości ja
kie daje społeczeństwo informacyjne. Należą do nich m.in. telepraca, 
nauczanie na odległość, sieć dla uniwersytetów i centrów badawczych, 
przetwarzanie danych dla małych i średnich przedsiębiorstw, zarzą
dzanie ruchem drogowym oraz powietrznym, lepsza ochrona zdrowia 
i usługi związane z lecznictwem, sprawniejsza praca władz i admi-

A. Toffler, Trzecia fala. Warszawa 199 .
Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 81-84, 289.
R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 194.
R. L. Katz, dz, cyt, s. XIV XV, 45 51; Na ten teraat wiele informacji można odnaleźć 

w dokumentach Unii Europejskiej dotyczące społeczeństwa informacyjnego i informacji.
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nistracji, miejska „autostrada” informacyjna, z której można będzie 
korzystać w domu '̂ .̂ Podobnie japoński plan powstania społeczeń
stwa informacyjnego zakładał, że najważniejsze korzyści wynikające 
z jego powstania to zmiany systemów społecznych) i ekonomicznych, 
wzrost jakości świadczeń społecznych i rozwój twórczości intelektuał- 
nej^^ Entuzjastycznie do możliwości, jakie zaistnieją w społeczeństwie 
„trzeciej fali”, podchodził także A. Toffler.

Jednak obok bardzo optymistycznych wizji zdarzają się i takie, 
w których wyczuwa się nutę zaniepokojenia tworzącą się sytuacją. Po
mimo obietnic lepszego życia, niektórzy tak jak np. Tom Forester za
uważają, że „ludzie pracują dłużej niż krócej, biura są pełne papieru, 
a wioska elektroniczna to raczej mit”, a także, że obecnie istnieją silne 
ponadnarodowe korporacje, masy bezrobotnych oraz ekonomiczna 
i informacyjna niesprawiedliwość, a to co miało miejsce dotychczas
-  dominacja siły w społeczeństwie kapitalistycznym -  znalazło nową 
drogę, nowe technologie, przez które się to udaje^^.

Także wszędzie obecna technologia informacyjna, która dla Toffle- 
ra wydawała się swoistym antidotum na kryzys demokracji we współ
czesnym świecie, co więcej: szansą na szybką realizację założeń spo
łeczeństwa obywatelskiego, dla innych stanowi podstawy do obaw. 
Wizja rozwoju demokracji dzięki technologii dla ludzi takich jak 
Ralf Dahrendorf była jedynie mirażem. Pov\1;arzając za Raymondem 
Aronem twierdził, że „dla przytłaczającej większości dosłownie nie 
ma znaczenia, kto rządzi”^̂  większość ludzi nie interesuje się polity
ką -  ważniejsze dla nich staje się ich własne życie. Trudno też korzy
stać z dobrodziejstw technologii bez wykształcenia i odpowiednich 
możliwości. Bez zmian w polityce poszczególnych państw -  głównie 
upowszechniania edukacji i stworzenia szans rozwoju -  technologia 
może stać się użyteczna tylko dla wąskiej grupy. A to już może być 
niebezpieczne, bo jak pisał K. Krzysztofek elita „społeczeństwa infor
macji (...) będzie dysponować największymi w historii możliwościami 
sterowania procesami społecznymi” *̂*.

Europę and Ihe Global Informaiion Society. Bangcmann report recommendalions 
to the European Council [onlinc], [Brusscls 1994J [dostęp: 15 czerwca 201 Ij. Dostępny 
w WWW: http://www.cpractice.eu/files/media/media_694.pdf

H. Wojciechowska, dz. cyt., s. 15.
Za: W .}. Martin, Ihe Global Information Society, Aldcrskot -  Brooklicld 1997, s. 5.
R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 179.
K. Krzysztofek, Teoria społeczeństwa informacyjnego..., s. 69.
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Idea społeczeństwa wiedzy w założeniu powinna być bliska idei spo
łeczeństwa otwartego. Jednak na obecnym etapie rozwoju nietrudno 
zauważyć poważne zagrożenia, które powodują, że te dwie idee mogą 
stać się przeciwstawne. Obawy przed nadejściem społeczeństwa nowej 
jakości, a właściwie jego nieudanej wersji, przedstawia wielu autorów.

Wilson P. Dizard w pracy The Corning Information Age: An Overview 
of Technology, Economics and PoUtics (New York 1982) wyraził obawy, 
że rozwój technologii informacyjnej spowoduje zmiany, których nikt nie 
będzie w stanie opanować, a które niekoniecznie muszą okazać się zmia
nami na lepsze. Obawiał się m.in. zagrożeń dla podstawowych wartości, 
takich jak więź społeczna i wolność ludzka. Uważał, że same wynalazki 
to dopiero początek -  równie ważne jest ich odpowiednie użycie.

Podobne wątpliwości wyrażał lliom as R. Ide, według którego re
wolucja informacyjna może okazać się dobrem tylko dla nielicznych 
grup społecznych, społeczeństw, krajów, podczas gdy inne mogą z tych 
samych powodów, dla których te pierwsze odnoszą sukces, ponieść 
klęskę i przeżywać długotrwały kryzys. Ide uważał, że „dysproporcje 
mogą przewyższać wszystko, co potrafimy sobie wyobrazić”^̂ . Społe
czeństwo powstałe w wyniku rewolucji informacyjnej i zmian w go
spodarce może zatem wyposażyć ludzi w olbrzymie możliwości, a jed
nocześnie może stanowić zagrożenie dla autonomii jednostki.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. powstało wiele tego typu 
ostrzeżeń. Neil Postman w Technopolu ukazuje nowoczesne społeczeń
stwo jako olbrzymie zagrożenie dla jednostki ludzkiej. Społeczeństwo 
opisywane przez Postamana jest zdeterminowane przez maszyny, czło
wiek jest w nim wyalienowany, pozbawiony wszelkich norm i autoryte
tów. Istota ludzka staje się w nim przedmiotem. N. Postman w Techno
polu nakreślił wizję społeczeństwa opartego na totalitarnej technokracji. 
Najważniejsza jest w nim informacja -  uzyskuje status niemal metafi
zyczny, kultura została tu wyparta przez technikę, następuje rozluźnienie 
więzi międzyludzkich, pojedynczą jednostkę traktuje się jak maszynę. 
W technopolu zaciera się różnica między sacrum 3. profanum^^\ Pozosta
je więc pytanie: czy takie społeczeństwo można nazwać społeczeństwem 
wiedzy?

T. Machowski, M. Rostocki, Biedni nie majq wyboru. [Rozmowa z Ihornasem 
R. Idem], Polityka 1984, n r 3, s. 11.

N. Postman, Technopol: trium f techniki nad kulturq. Warszawa 1995.

46



Inne niebezpieczeństwo, na które zwraca uwagę m.in. Jeremy 
Rifkin, dotyczy zmian na rynku pracy. Innowacyjność gospodarki 
powoduje, że część stanowisk pracy, a nawet zakładów może stać się 
niepotrzebna i będą eliminowane. Technologia zastępuje w wielu przy
padkach człowieka. Grozi to powiększaniem się strukturalnego bezro
bocia, a to już jest poważny problem społeczny”*.

C. Bezold i R. L. Olson analizując dokonujące się w świecie prze
miany wyróżnili aż cztery scenariusze dalszego rozwoju społecznego. 
Dwa spośród nich: scenariusz społeczeństwa rozczarowania społecz
nego i scenariusz Orwellowski raczej nie napawają optymizmem. 
Pierwszy mówi o wolnym postępie technicznym, niemożności roz
wiązania wielu problemów społecznych zarówno w skali krajowej 
i globalnej, do których zaliczają m.in. chroniczne bezrobocie, zagro
żenie prywatności, lukę informacyjną między bogatymi a biednymi. 
Z kolei scenariusz Orwellowski przewiduje trudności gospodarcze 
oraz wzrost niepokojów społecznych, które doprowadzą do społecznej 
akceptacji wzmożonej dyscyj:)łiny i inwigilacji; w tym społeczeństwie 
technika ma szerokie zastosowanie nie tylko w gospodarce, ale tak
że do kontroli ludzi*̂ .̂ Bezold i Olson prezentują także dwa bardziej 
optymistyczne scenariusze: powstanie społeczeństwa informacyjnego 
opartego na wysokiej technice i społeczeństwa kreatywnego, ale w któ
rym kierunku będzie się rozwijać społeczeństwo, tego nie wiadomo. 
Najbardziej pożądanym byłoby społeczeństwo określone mianem 
twórczego, kreatywnego.

Po okresie olbrzymiej fascynacji nowymi możliwościami nastąpił 
czas refleksji, której owocem jest krytyka pewnych zjawisk, dostrzeże
nie niebezpieczeństw jakie niesie technologia i nowe podejście do wie
dzy w gospodarce. Nowoczesne społeczeństwo właśnie przez fakt 
opierania się na wiedzy staje się dość niestabilne, skazane na szeroką 
gamę nieoczekiwanych zmian, niemiłych niespodzianek. Będą w nim 
powstawać nowe problemy, często natury moralnej, a także pojawiać 
pytania, kto jest odpowiedzialny za wszystko”\

J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i poczaleJc ery poslrynkowej, 
Wrocław 2003.

Za L. Zacherem, Społeczeństwo bogate w..., s. 33-38; L. Zacher, Społeczeństwo infor
macyjne..., Prasa Techniczna..., s. 6.

N. Stehr, A World of..., s. 92.
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Być może taka sytuacja będzie miała jedynie charakter przejściowy. 
Być może wspomniane problemy są związane z „wielkim wstrząsem”,
o którym pisał Francis Fukuyama”̂  a który stanowił punkt wyjścia dla 
zaistnienia nowego społeczeństwa. Trudno to dziś przesądzić.

Wydaje się, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o rzeczywistym 
istnieniu społeczeństwa wiedzy. Do tej pory największe i najbardziej 
spektakularne zmiany dotyczą technologii informacyjnej, ale nie 
są one wystarczające. Być może istnieje już społeczeństwo informacyj
ne, ale społeczeństwo wiedzy to ciągle przyszłość. Społeczeństwo wie
dzy jest oparte nie tylko na rewolucji technologicznej, lecz głębokich 
zmianach społecznych wynikających ze zmian w podejściu do gospo
darki i postępującej demokratyzacji. W nowoczesnym społeczeństwie 
rzeczywistość jest organizowana na podstawie naszej wiedzy -  oparty 
jest na niej cały społeczny porządek. Jest to główna zasada funkcjono
wania społeczeństwa wiedzy, o innych trudno jest jeszcze dyskutować, 
gdyż społeczeństwo to nie powstaje według jakichś wzorców, schema
tów, nie jest rezultatem prostych, jednowymiarowych procesów”̂

Nie można też mówić o jednym społeczeństwie wiedzy. Mogą ist
nieć różne społeczeństwa tego typu, bądź inne formacje cywilizacyj
ne oparte na różnych systemach wartości i kultury”̂ . Zwolennikiem 
tej teorii jest m.in. Raul Luciano Katz, który uważa, że nie ma modelu 
społeczeństwa obejmującego wszystkie kraje. Drugą przesłanką jego 
założeń jest twierdzenie, że dyfuzja technologii informacyjnej i wzrost 
wymagań wobec pracowników wiedzy konieczne do powstania spo
łeczeństwa nowej jakości postępują nielinearnie. Wobec tego każde 
społeczeństwo wiedzy może różnić się jakościowo. Jest to uwarunko
wane stopniem zaawansowania technologii, zmian ekonomii, demo
kratyzacji, prędkości przepływu informacji. Olbrzymią rolę odgrywa 
tu własna kultura narodów. Co więcej, nie jest powiedziane, że inne 
typy społeczeństw znikną. Na razie nie wydaje się to nawet możliwe. 
Prawdopodobnie będą one funkcjonować równolegle*^ .̂

R Fukuyama, Wielki wstrzęs. Natura ludzka a odbudowa porzędku społecznego. War
szawa 2000.

Tamże, s. 89.
“  Por. J. Wierzbołowski, Informacja i technologie..., s. 12.

R. L. Katz, dz. cyt., s. XTII-XIV, 3-24.
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Społeczeństwo wiedzy funkcjonuje dzisiaj tylko jako pewna idea 
i w związku z tym jego obraz przedstawiany w literaturze jest bardzo 
nieprecyzyjny. Trudno określić, jak będą kształtować się stosunki spo
łeczne w tej nowej formacji, na ile obecne prognozy, z kt(3rycłi o czę
ści można powiedzieć, że stanowią tylko pobożne życzenia, zostaną 
zrealizowane. Wiadomo jednak, że obecne przemiany w gospodarce, 
rozwój technologii informacyjnej oraz starania o utrwalenie systemu 
demokratycznego i szerzenia idei społeczeństwa obywatelskiego m u
szą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Czy 
życie w nowym społeczeństwie będzie lepsze niż dotychczasowe, zale
ży w dużej mierze od tego, czy zmiany na wszystkich wspomnianych 
płaszczyznach będą odbywać się równolegle. Zaniedbania na każdym 
z tych pól mogą mieć poważne konsekwencje. Trzeba być bowiem 
świadomym, że oprócz wielu wspaniałych możliwości jakie mogą być 
udziałem członków społeczeństwa wiedzy, istnieją również niezwykłe 
zagrożenia, które mogą spowodować, że zamiast żyć w społeczeństwie 
wiedzy ludzie znajdą się nagle w technopolu używając terminologii 
Postmana, nowym totalitaryzmie bądź w pełnym nowych konfliktów 
„społeczeństwie wielkiego rozczarowania”. Stąd trafnym może wydać 
się określenie nadane przez Ch. Leadbeatera obecnej sytuacji jako li- 
ving on thin air^^. Może się ono zakończyć katastrofą, ale i wielkim 
sukcesem.

Aby mogło powstać rzeczywiste społeczeństwo wiedzy, to obok 
wspomnianych przemian, konieczne jest spełnienie jeszcze jednego 
warunku: musi nastąpić rozwój nauki i edukacji. Nauka i edukacja 
nabierają w społeczeństwie wiedzy specjalnego statusu. Nie moż
na mówić o jakichkolwiek zmianach bez zwrócenia uwagi na te dwa 
elementy. Od nicłi, w dużej mierze, zależy powodzenie zmian na in
nych płaszczyznacli. Roli nauki, a w szczególności znaczeniu edukacji 
w społeczeństwie wiedzy jest poświęcony kolejny rozdział.

w  wolnym tłumaczeniu: „stąpanie po cienkim lodzie”.
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Rozdział II

Edukacfa w społeczeństwie wiedzy

Jak wskazałam w rozdziale pierwszym, w społeczeństwie nowej 
jakości szczególne znaczenie będzie miała wiedza i ściśle z nią zwią
zana informacja. Będą one traktowane w zasadzie jako towar stano
wiąc o bogactwie poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw. 
Obecnie wiedza staje się „bogactwem strategicznym, podobnie jak 
energia, bogactwa naturalne i organizacja produkcji w przypadku 
społeczeństwa przemysłowego”^ a dostęp do niej stanie się jednym 
z głównych konfliktów nowoczesnycłi cywilizacji^. Wszełłde działania 
związane z jej pozyskiwaniem stają się więc kluczowe dla rozwoju spo
łeczeństwa wiedzy.

Wartość wiedzy wzrasta. Coraz więcej zawodów i rozwiązań orga
nizacyjnych wymaga jej zastosowania. Jednocześnie w ostatnich latach 
bardzo szybko się ona dezaktualizuje, co wymaga stałego jej uzupeł
niania. Między innymi z tego względu jej zdobywanie staje się obecnie 
ogromnym wyzwaniem. Tak jak kiedyś ludzie chcieli posiadać surow
ce naturalne i ziemię, dzisiaj pragną wiedzy -  bo będąc źródłem inno
wacji umożliwia odniesienie prawdziwego sukcesu.

Transformacje, które znamionują powstawanie społeczeństwa wie
dzy, skoncentrowane są wokół kilku podstawowych zagadnień -  m.in.: 
postępu w technologii informacyjno-komunikacyjnej, zmian w go
spodarce, rozwoju demokracji. Wszystkie te przeobrażenia są jednak 
uwarunkowane rozwojem nauki i edukacji w danym społeczeństwie. 
Bez tych dwóch czynników poziom wiedzy prezentowany przez człon
ków tworzącycli konkretne społeczeństwo byłby zbyt niski, by mogło

' R, Pachociński, Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa 1999, s. 11.
 ̂ A. P. Wierzbicki, Wpływ informacji jako zasobu na stosunki społeczne i gospodarcze 

w krajach rozwiniętych [W:] Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej (postindu- 
strialnej). Warszawa 1997, s. 66.
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się ono rozwijać właściwie na pozostałych płaszczyznacli. Nauka i edu
kacja stają się więc czynnikami warunkującymi funkcjonowanie spo
łeczeństwa wiedzy.

Zmiana jakości społeczeństwa wymaga, by jego członkowie wyka
zywali się postawą kreatywną, byli otwarci na zmiany oraz odkrywanie 
nowych zjawisk. Zakładając, że nowe społeczeństwo -  społeczeństwo 
wiedzy -  ma być lepsze, to właśnie mądrzy, wykształceni ludzie powin
ni o nim decydować. Jak najwięcej ludzi powinno zostać odpowiednio 
przygotowanych do pełnienia jakże ważnej roli współrządzących -  
przygotowanych także od strony intelektualnej. To zaś jest ściśle zwią
zane z rozwojem nauki i przede wszystkim: edukacji.

Tworząc społeczeństwo nowej jakości trzeba się więc niejako ode
rwać od sposobu myślenia charakterystycznego dla epoki industrialnej. 
Wówczas doceniano przede wszystldm takie cechy jak: sumienność, 
dyscyplinę i posłuszeństwo. Dziś okazuje się, że potrzebne są osoby 
kreatywne, aktywne i niezależne w poglądach, czyli posiadające dużą 
wiedzę i -  co ważniejsze -  potrafiące ją wykorzystać. To dlatego uwa
ża się, że jednym z głównych czynników umożliwiających przejście 
do społeczeństwa nowej jakości jest upowszechnienie wykształcenia
-  w szczególności zaś wyższego.

Ze względu na olbrzymie znaczenie przypisywane wiedzy, w nowo
czesnym społeczeństwie ŵ centrum zainteresowania znajduje się jed
nostka. Wiedza bowiem nie jest czymś bezosobowym, nie może istnieć 
sama w sobie. Jest ściśle związana z jednostką ludzką i jak twierdzi 
P. Drucker, jest zawsze reprezentowana przez osobę, która ją tworzy, 
przetwarza, przekazuje i stosuje. W książkach, bazach danych itp., 
znajdują się informacje, wiedza „znajduje się” jedynie w umyśle jed
nostki^.

Ponieważ wiedza ma wpływ na w' ŝzelkie płaszczyzny życia spo
łecznego wiele osób uważa, że w społeczeństwie przyszłości naukowcy
i ludzie związani z edukacją będą mieli coraz większy wpływ na jego 
kształt, funkcjonowanie i politykę. Wśród zwolenników tego poglądu 
można wymienić m.in.: K. W Deutscha, K. Galbraitha, D. Bella, L. Za- 
chera oraz wielu innych.

 ̂P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa 1999, s. 171.
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Rola nauki

W związku z postrzeganiem wiedzy jako towar, strategiczne źródło 
innowacji i rozwoju, w now^oczesnym społeczeństwie liczy się przede 
wszystldm tzw. wiedza naukowa czyli odpowiednio zorganizowana, 
co nie znaczy, że wiedza w potocznym znaczeniu nie jest ważna. Jed
nak to wiedza naukowa jest motorem wszelkich innowacji. Jest ona 
w dużej mierze wynikiem działalności różnych instytucji badawczych
-  tu jest tworzona, a dzięki nowoczesnej technologii informacyjno- 
-komunikacyjnej jest szybko rozpowszechniana.

Wiedza jest więc ściśle związana z nauką. Rozwój tej ostatniej po
woduje, że zasoby wiedzy w umysłach ludzkich oraz informacji prze
chowywanych w pamięci różnych maszyn są coraz większe. Jak pisał 
Stanisław Kamiński „nauka zdobywa dominację w całej kulturze oraz 
urasta jako zjawisko społeczno-ekonomiczno-techniczne do niesły
chanych rozmiarów. Jest najszybciej zarówno co do tempa, jak i zasię
gu rozwijającą się odmianą aktywności ludzkiej” .̂

Nauka, według jej krótkiej definicji podanej przez K. R. Poppera, 
to eksperyment powiązany z myśleniem^ Jest poszukiwaniem prawdy: 
nawet, gdy niektóre teorie stworzone przez człowieka w istocie są praw
dziwe, to nigdy nie możemy być tego pewni®. Stąd ciągłe poszukiwanie 
prawdy, przeprowadzanie badań i eksperymentów i poddawanie kry
tyce różnych idei. Popper wręcz twierdzi, że: „Nie ma poznania bez 
racjonalnej krytyki, krytyki w służbie poszukiwania prawdy.”  ̂Nauka 
jest więc sama w sobie działalnością krytyczną, gdyż poprzez krytykę 
sprawdzane są w' ŝzelkie hipotezy. Dzięki tego typu zabiegom intelektu
alnym poszukujemy błędów w nich zawartych, eliminujemy je i dzięki 
temu w jakiś sposób zbliżamy się do celu, czyli poznania prawdy. Takie 
rozumienie nauki jest jednak w pewnym stopniu zawężone. W rzeczy
wistości pojęcie nauka’ jest wieloznaczne, trudno definiowalne. Gene
ralnie jest kojarzone z pewnym wytworem pracy umysłowej człowieka

St. Kamiński, Pojęcie nauki i klasy fikacji nauk. Lublin 1981, s. 32.
® K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie t. 2; Wysoka fala proroctw: Hegel 

Marks i następstwa. Warszawa 1993, s. 233.
* K. R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat. 

Warszawa 1997, s. 56.
 ̂Tamże, s. 37.
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związanej z jego dążeniem do poznania prawdy, twórczym poznawa
niem bądź ogółem wiedzy w jakiś sposób usystematyzowanej.

Nauka ma charakter zmienny, ulega ciągłym przeobrażeniom, jej 
poszczególne gałęzie rozwijają się w szybszym bądź wolniejszym tem
pie w sposób ciągły.

Rozwój nauki pozostającej w ścisłym związku z wiedzą ma istot
ne znaczenie dla rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Można ją po
traktować jako swego rodzaju generator informacji stanowiącej w no
woczesnym społeczeństwie zasób produkcyjny. Nauka staje się więc 
bezpośrednią siłą wytwórczą będącą „stymulatorem rozwoju społecz
no-gospodarczego”, to znaczy, że dzięki niej informacja przekształcana 
jest w zasób produkcyjny^.

Nauka staje się osią, wokół której organizują się zarówno postęp 
technologiczny, jak i wzrost gospodarczy, a także stratyfikacja społecz- 
na^ To dzięki niej powstają nowe technologie mające uczynić życie 
ludzkie bardziej wygodnym, a także rozwiązania wielu problemów 
nurtujących ludzkość od wieków. Badania naukowe w szczególny spo
sób wpływają na innowacyjność gospodarki, która w społeczeństwie 
wiedzy decyduje o konkurencyjności. Rezultatów badań naukowych 
nie widać od razu, ale uważa się, że innowacyjność zależy w dużej mie
rze właśnie od poziomu i powszechności wykształcenia, a także umie
jętności wdrażania wyników badań naukowych do praktyki^*’.

Znaczenie edukacji

Rozwój samej nauki nie jest jedynym warunkiem rozwoju społe
czeństwa wiedzy. Konieczne jest także przygotowanie osób umiejących 
ją generować i ustalać. Eksplorację musi bowiem poprzedzać edukacja.

Osiągnięcia naukowe, które nie zostaną upowszechnione, nie mają 
większego znaczenia dla całego społeczeństwa. Cieszyłyby się nimi je
dynie elity doprowadzając do pogłębiania nierówności społecznych. 
Nauka i wiedza przeznaczona dla wybrańców nie przynoszą korzyści 
wszystkim ludziom, lecz stają się przywilejem. Działają tu te same me-

“ J. Wierzbołowski, Aksjologiczne i społeczne skutki..., s. 21-23.
’ W. Osmańska-Furmanek, Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra

1999, s. 29.
Nauka i technologia. Warszawa 1995, s. 53.
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chanizmy, co w społeczeństwach agrarnych w związku z posiadaniem 
ziemi, czy industrialnych -  z dostępem do surowców naturalnych 
i energii oraz innych dóbr materialnych. Dla rozwoju nauki, a tym 
samym społeczeństwa wiedzy, pierwszorzędne znaczenie ma wnęc 
edukacja, a zwłaszcza jej demokratyzacja. Jeżeli edukacja będzie po
wszechnie dostępna, a w założeniach ma to już miejsce we wszystkich 
współczesnych demokracjach, istnieje szansa, że rysujący się podział 
na tych, którzy mają dostęp do wiedzy i tych, którzy go nie mają, nie 
będzie przebiegał zbyt głęboko i nie przyjmie najbardziej drastycz
nych form. Edukacja poprzez upowszechnienie nauki i wiedzy staje 
się czynnikiem emancypacji grup społecznych, a nawet całych społe
czeństw, bez którego trudno sobie wyobrazić powstanie i funkcjono
wanie społeczeństwa wiedzy.

Stopień wykształcenia obywateli wpływa na ich uczestnictwo 
w życiu społecznym, czyli edukacja przyczynia się do kształtowania 
demokracji. Demokracja jest bowiem możliwa tylko wówczas, gdy 
członkowie społeczeństwa są świadomi swoich praw, powinności, 
możliwości przed nimi stawianych, a także obowiązków i zakazów. 
Można powtórzyć za Ralphem Dahrendorfem, że „prawa politycz
ne niewiele znaczą, jeśli ludziom brak odpowiedniego wykształcenia 
by z nich skorzystać”^̂  W ten sposób edukacja wpływa na demokra
cję. Z drugiej strony edukacja jest uzależniona od demokracji, dzię
ki której oświata w różnych formach dociera do coraz większej hczby 
osób. Niebezpieczne jest jednak to, że pomimo postępującej demo
kratyzacji i powszechności edukacji, brak wykształcenia (szczególnie 
wyższego) staje się dziedziczny. Edukacja jest dostępna dla wszystkich 
tylko do pewnego poziomu. Ten etap, który rzeczywiście daje szansę 
młodym ludziom na osiągnięcie dobrej pozycji w społeczeństwie, jest 
często zbyt kosztowny, a więc niedostępnymi We współczesnych społe
czeństwach taka sytuacja jest jedną z przyczyn rozwarstwienia społe
czeństwa. Czy społeczeństwo wiedzy ma właśnie tak wyglądać?

Rola edukacji polega nie tylko na wspieraniu demokracji. Jest też 
czynnikiem, który w znaczący sposób wpły wa na gospodarkę, a zmiany 
właśnie w tej dziedzinie są jednym z warunków powstania społeczeństwa

" R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny: esej o polityce wolności. Warszawa 
1993, s. 74.

Por. P. F. Drucker, dz. cyt., s. 162.
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wiedzy. Właściwie trudno dziś ocenić, jak wielki jest to wpływ, jednak 
przykłady takicłi krajów jak Korea Południowa, Hongkong, Singapur, 
Tajwan potwierdzają tezę, że dbałość o edukację przynosi niesłychane 
efekty. W krajacli tych postawiono bowiem na rozwój edukacji -  szcze
gólnie uniwersyteckiej, co przy jednoczesnym otwarciu się na innowacje 
i ich zastosowanie przełożyło się na szybki postęp gospodarczy‘\

Rosnąca waga edukacji wiąże się ze zmianami dokonującymi się 
w strukturze zatrudnienia, z wymogami rynku pracy. Społeczeństwo 
wiedzy będzie potrzebować ludzi, którzy będą w stanie tworzyć nową 
wiedzę oraz robić z niej właściwy użytek. Aby to było możliwe, muszą 
zostać do tej roli przygotowani. Edukacja staje się przepustką do nor
malnego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez niej już dziś trudno 
wyobrazić sobie uczestnictwo w życiu społecznym. Edukacja pozwala 
osiągnąć sukces rozumiany jako możliwość pełnoprawnego uczestni
ctwa w życiu społeczeństwa i decydowania o nim. W związku z tym 
coraz częściej określa się nowe społeczeństwo mianem społeczeństwa 
uczącego się {learning society).

Wybrane trendy we współczesnej edukacji

Termin edukacja jest definiowany jako ogół procesów, form, metod 
i środków działania, których celem jest zmienianie i kształcenie ludzi 
odpowiednio do przyjętych w konkretnym społeczeństwie ideałów 
i celów dydaktycznych oraz wychowaw^^czych. Edukacja ma za zadanie 
rozwijać wiedzę, umiejętności oraz zdolności intelektualne z jednej 
strony, z drugiej zaś kształtować pewne konieczne umiejętności ma
nualne i motoryczne, a także pomagać w kształtowaniu -  szczególnie 
wśród młodych ludzi -  pewnego przyjętego przez dane społeczeństwo 
systemu wartości, postaw i przekonań*^.

Por. Constructing Knowledge Societies: New Challenges fo r  Tertiary Education, 
[Washington] 2002; Lifelong Learning and the Knowledge Economy. Summary o f the 
Global Conference onn Lifelong Learning organized by the World Bank, the Baden-Wiirt- 
temberg Foundation fo r Development-Cooperation, and the German State o f Baden- Wiirt- 
temberg, Stuttgart, Germany, Oct. 9 -  10, 2002 [online], 2003, s. 9-11 [dostęp: 12 lu
tego 2011], Dostępny w WWW: hltp://siteresourccs.worklbank.org/HDUCAT10N/ 
Resources/278200-1099079877269/547664-1099079984605/lifelong_KE.pdf

W. Strykowski, Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa 
[W:] Media i edukacja w dobie integracji, Poznań 2002, s. 22.
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z  takiej definicji edukacji wynika, że powinna ona podążać w kie
runku wyznaczanym przez zmieniające się -  wraz z rozwojem społe
czeństwa -  potrzeby. Systemy edukacji muszą się zmienić dostosowu
jąc się do nowych funkcji, jakie mają pełnić. Jak pisze Peter Drucker: 
„Jednym z pierwszych obowiązków społecznych każdego systemu 
edukacji jest wyposażenie poszczególnych osób uczących się w środki 
wykonywania zadań i wnoszenia wkładów, gdyż takich w'łaśnie ludzi 
będą poszukiwać organizacje”'̂ . Zwrócono również na to uwagę w tzw. 
Deklaracji Bolońskiej: „Nie zapominając o niezależności i autonomii, 
jest rzeczą najwyższej wagi zapewnienie, by szkolnictwo wyższe i sy
stemy badawcze nieustannie adaptowały się do zmieniających się po
trzeb, wymagań społecznych oraz postępu wiedzy naukowej”*̂.

Edukacja zawsze musiała odpowiadać zapotrzebowaniom społecz
nym. Zmiany w niej zachodzące były uwarunkowane różnymi czyn
nikami -  począwszy od dominujących poglądów religijnych, poprzez 
strukturę społeczną, zasady ekonomii, itd. Na zmiany w edukacji 
w ostatnich latach niemały wpływ ma zmieniająca się gospodarka. Tren
dy w gospodarce powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na pewne gru
py zawodowe, specjalistów z danej dziedziny, np. z zakresu technologii 
informacyjnych, czy zarządzania zasobami ludzkimi. Powoduje to zmia
ny w systemach kształcenia, które chcąc sprostać oczekiwaniom rynku 
pracy starają się przygotować odpowiednią kadrę. Z drugiej strony sy
stemy edukacji dostarczając coraz lepiej przygotowanych pracowników 
wpływają na gospodarkę, która dzięki nim może szybciej się rozwijać'^.

Przypuszcza się, że w tworzącym się społeczeństwie wiedzy jed
nym z najważniejszych specjalistów będzie profesjonalista związany 
z wyszukiwaniem, interpretacją i przetwarzaniem informacji, a także 
z tworzeniem nowej wiedzy. Do tego oprócz posiadania konkretnych 
umiejętności potrzebna jest również odpowiednia postawa i kreatyw
ność, a także elastyczność'*’. Systemy edukacji muszą więc przygotować 
ludzi do tego, by sprostali takim wobec nich oczekiwaniom.

P. F. Drucker, dz. cyt., s. 161.
Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie Wspólna Deklaracja Europej

skich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii, w dniu 19 czerwca 1999 [online]. [dostęp; 
12 stycznia 2003]. Dostępny w WWW: http://www.uj.cdu.p1/docunicnts/10172/22085/I.3_ 
DeklaracjaBolonska+%281 %29.pdf

K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1999, s. 114.
'* St. Juszczyk, dz. cyt., s. 21.
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w  nowoczesnym społeczeństwie szkoły powinny kształtować 
postawy kreatywne, stąd idea uczenia aktywnego zdobyła szerokie 
poparcie środowisk związanycłi z edukacją. Jednak pomimo tego, 
że propozycja ta wydaje się atrakcyjna, nie można zakładać, że pozwo
li na rzeczywiste kształtowanie kreatywności uczniów. Kreatywność 
jest cechią indywidualistów, innowatorów, a zunifikowane do pewnego 
stopnia systemy edukacji nie zawsze dają szansę wykazania się takim 
ludziom. Ponadto trudno nauczyć kreatywności. Można jedynie stwo
rzyć warunki odpowiednie do tego, by się objawiła i rozwijała*' .̂

Aby dobrze przygotować ludzi do nowych funkcji i rynku społe
czeństwa wiedzy wydaje się także niezwykle istotne, by system eduka
cji podlegał pewnej dywersyfikacji; ludzie nie muszą przyswajać sobie 
takich samych wiadomości, lecz powinni mieć możliwość wyboru tre
ści, metod, narzędzi, które najbardziej im odpowiadają. Każdy czło
wiek jest inny, więc oferta edukacyjna powinna być zróżnicowana.

Obserwowane w ostatnich pięćdziesięciu latach zmiany dokonują
ce się w społeczeństwach, których wynikiem będzie być może powsta
nie społeczeństwa wiedzy, oczywiście wpłynęły na systemy edukacji. 
Zmienił się nieco sposób postrzegania jej roli w społeczeństwie, a tak
że zdefiniowano zadania przed nią stojące.

Szczególnie w drugiej połowie XX w. podejmowano szereg inicja
tyw mających nadać edukacji jej pierwotną funkcję czyli przygotowania 
do dorosłego życia i ponownie związać ją z potrzebami społeczeństwa. 
Stąd pojawiające się próby reformowania systemów edukacji, które zo
stały udokumentowane w licznych raportach opracowanych w poszcze
gólnych krajach bądź przygotowywane przez międzynarodowe organi
zacje.

W raporcie przygotowanym przez Międzynarodową Komisję 
do Spraw Rozwoju Edukacji przy UNESCO pod kierunkiem Edgara 
Faurea i opublikowanym w 1972 r. pod tytułem: Learning to be. The 
world ofeducation today and tomorrow^'^ zwrócono uwagę na koniecz
ność kształcenia ogólnego i ustawicznego, kształcenia przy pomocy 
wszystkich dostępnych środków, biorącego pod uwagę indywidualne

R. Galar, J. Lubacz, Paradoksalne konsekwencje rewolucji informacyjnej w edukacji 
[W:] W  drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 1999, s. 118-120.

Learning to be. 'Ihe world ofeducation today and tomorrow, Paris 1972; wydanie pol
skie: Uczyć się, aby być. Warszawa 1975.
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potrzeby uczniów i wymagającego od nich aktywności. Podkreślono 
w nim nową rolę nauczyciela w procesie uczenia się. Sformułowano 
podstawowe zasady, którym powinny podporządkowywać się nowo
czesne systemy edukacji -  zwłaszcza demokratyczności kształcenia, 
jego ciągłości i elastyczności.

Raport Klubu Rzymskiego: Uczyć się -  bez granic: jak zewrzeć Jukę  
ludzką”? przybliżał koncepcję tzw. kształcenia dla przyszłości (eduka
cji prospektywnej). Wyznaczał pewne trendy we współczesnej eduka
cji -  m.in. zachęcał do wykorzystyw'ania technik nauczania takich jak 
prognozowanie, symulacja, prezentacja modeli (tzw. nauczanie inno
wacyjne), a także propagował demokratyzację kształcenia na wszyst
kich szczeblach.

Nowoczesne spojrzenie na edukację i jej rolę we współczesnych 
społeczeństwach zaprezentowano w publikacji przygotowanej przez 
Międzynarodową Komisję do Spraw Rozwoju Edukacji dla XXI wieku 
przy UNESCO: Edukacja -  jest w niej ukryty skarb. Edukacji nadano 
szczególne znaczenie: to ona umożliwia dostęp do wiedzy w zasadzie 
wszystkim i to jej przypada „wyraźnie określona rola w urzeczywist
nianiu światowego zadania: pomagać zrozumieć świat i zrozumieć in
nego, aby móc zrozumieć lepiej samego siebie”^̂  Obok znanego już 
hasła: uczyć się, aby być pojawiają się tu nowe: uczyć się aby wiedzieć, 
uczyć się aby, działać oraz uczyć się, aby żyć wspólnie i to one, we
dług Raportu, stanowić powinny podstawow^e założenia edukacji XXI 
wieku. Podkreśla się tu zwłaszcza konieczność uczenia się dla dobra 
wspólnego, a także znaczenie uczenia się przez całe życie, autoedukacji 
oraz tzw. alfabetyzacji informatycznej, która ma umożliwić lepsze zro
zumienie rzeczywistości.

Świadomość konieczności zmian w systemach edukacji znalazła 
swój wyraz także w dokumentach Unii Europejskiej. W przygotowa
nym przez Komisję Europejską dokumencie Teaching and learning: 
towards the learning society^^ edukacja jest traktowana jako jeden 
z warunków rozwoju społeczeństwa i sposób rozwiązania wielu jego 
problemów. Wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw staje się wy-

Edukacja -  jesl w niej ukryty skarb..., s. 47.
“  Teaching and learning: towards the learning society, Luxembourg 1996; wydanie pol

skie: Biała Księga Komisji Europejskiej: Nauczanie i uczenie się, na drodze do uczącego się 
społeczeństwa. Warszawa 1997.
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równywanie szans edukacyjnych i wspomaganie zdobywania wiedzy 
różnymi drogami, bliższa współpraca szkół z sektorem biznesu, nauka 
języków obcych, a także szersze wykorzystywanie w szkołach multi
mediów! innych nowoczesnych technologii. Największych szans upa
truje się w kształceniu permanentnym. Założenia te zostały potwier
dzone w licznych dokumentach unijnycli^\

Konieczność dostosowania edukacji do potrzeb współczesnych 
społeczeństw została także dostrzeżona przez poszczególne kraje 
(np. SCANS Report w Stanach Zjednoczonych, Radical Look at Educa- 
tion Today and A Strategyfor the Futurę w Wielkiej Brytanii, w Japonii 
Basic Guidlinesfor the Development of an Integrated Educational Sys
tem Suitedfor Contemporary SocietyY*.

Można spróbować wymienić przynajmniej niektóre spośród tendencji 
obecnych we współczesnej edukacji. Po pierwsze szkoła powinna zapew
nić młodym ludziom możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer ich 
osobowości. Istotne są działania na rzecz wychowania młodego pokole
nia i wyrobienia pewnych postaw, które będą pomocne w samodzielnym 
życiu. Kolejnym trendem jest zwrócenie szczególnej uwagi na autoedu- 
kację, która może być prowadzona zarówno w domu jak i w pracy w dużej 
mierze dzięki nowoczesnym technologiom. Z rozwojem samokształcenia 
związana jest zmiana sposobu nauczania nastawiona na tworzenie jed
nostek kreatywnych, potrafiących samodzielnie rozwiązywać pojawiają
ce się problemy. Ważnym zadaniem dla współczesnej edukacji staje się 
odzwierciedlanie zarówno lokalnych, jak i globalnych trendów i potrzeb 
w programach nauczania i jego organizacji. Postuluje się również wpro
wadzenie pewnych zmian organizacyjnych, m.in. wzrost autonomii szkół 
poszczególnych typów, a także rozwój sieci instytucji wspomagających 
kształcenie oraz większy udział rodziców w procesie edukacyjnym^^

M.in.: Lmrning In the Information Sodety. Aclion plan for a European education initia- 
tive (1996-98) [onlinc], 1996 [dostęp: 24 lutego 2012], Dostępny w WWW; http://aci.pitt. 
edu/1200/l/education_gp_foIlow_COM_96_471.pdf;. Teaching and Learning: Towards Ihe 
Learning Society. White Paper on Education And Training [onYme] [1995]. [dostęp: 16 paździer
nika 2011]. Dostępny w VVV\WV: http://cc.curopa.cu/languagc.s/documcnts/doc409_en.pdf

Cz. Kupisiewicz, Propozycje i kierunki reform szkolnych w USA, Anglii i Polsce na prze
łomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa 1994, s. 19-31; Cz. Kupisiewicz, 
Przemiany edukacyjne w świecie, Warszawa 1978, s. 135-150.

K. Denek, Edukacja cywilizacji informacyjnej [W:] Edukacyjne Dyskursy [online]. 
2000 [dostęp: 5 lutego 2003]. Dostępny w WWW: hltp://belfer.univ.szczecin.pl/~edipp/ 
edukacja4.htm
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jedną z tendencji dostrzeganych w edukacji jest próba nawiązania 
do kognitywizmu, który czerpie z nauki o poznawaniu (tzw. cognitive 
science), w szczególności zaś z założeń psychologii poznawczej (kog
nitywnej). Proces kształcenia jest zatem traktowany przede wszyst
kim jako proces poznawczy. Olbrzymią rolę pełni w nim informacja, 
którą jednostka odbiera, przechow^uje, interpretuje, kreuje i przeka
zuje. Uczenie się w dużym stopniu zależy od informacji docierającej 
do człowieka ze świata zewnętrznego, ale równie ważna jest infor
macja wewnętrzna (inaczej mówiąc: wiedza), która została zdobyta 
wcześniej. Konstruowanie wiedzy obejmuje przyjęcie nowych struktur 
wiedzy i ich modyfikację. W takim ujęciu osoby uczące się podcho
dzą do zadania przyswajania informacji z własnym zasobem wiedzy 
wstępnej. Jednocześnie bierze się pod uwagę różne ich zdolności i pre
ferencje do przetwarzania wiedzy. Kognitywizm zakłada więc koniecz
ność występowania dialogu pomiędzy nauczycielem i uczniem, dzięki 
czemu można dostosować przekazywane treści do poziomu uczące
go się. Stawia uczącego się w centrum procesów poznawczych. Osoba 
ucząca się jest podmiotem, który aktywnie przyswaja informację czyli 
zdobywa wiedzę. Nurt kognitywistyczny w teorii kształcenia traktuje 
osobę uczącą się jako aktywnego poszukiwacza wiedzy z jednej i jed
nocześnie twórcę wiedzy z drugiej strony. Dzięki temu obok rozwijania 
struktur poznawczych, uzyskiwania pewnych danych generuje nową 
informację, co w rezultacie prowadzi do poszerzania wiedzy^^. Uczeń 
ucząc się kreuje samego siebie, tworzy swoją osobowość według włas
nego wzorca, projektu, staje się podmiotem kształcenia.

W związku z nowym postrzeganiem roli edukacji nawiązuje się 
również do konstruktywizmu czyli teorii, według której kształcenie 
polega na samodzielnym konstruowaniu wiedzy oraz konektywizmu 
(szczególnie popularnego w USA), który zakłada, że dużo ważniej
sze niż zasoby wiedzy jest myślenie i dochodzenie do wniosków oraz 
umiejętność dostrzegania powiązań pomiędzy zjawiskami, opiniami 
innych czy koncepcjami. Ważna jest umiejętność uczenia się i podej
mowania własnych decyzji -  także odnośnie samego procesu uczenia

z. Meger, Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu W: e-nientor [on- 
linc] 2006, nr 4 (16). [dostęp: 11 stycznia 2011], Dostęp w WWW; http^/wwY.c-mcntor. 
edu.pl/arlykul/index/numcr/16/id/325; K. Denek, Edukacja cywilizacji informacyjnej...; 
W. Strykowski, Media i edukacja...
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się. Zasoby informacji mogą być przechowywane poza ludzkimi umy
słami -  łatwy dostęp do nich daje technologia informacyjna^^.

Takie podejście przynosi określone skutki dla organizacji procesu 
kształcenia. Nauczanie powinno stawać się specyficznym procesem 
badawczym. Nie można opierać się jedynie na tzw. transmisji wie
dzy czyli przekazywaniu pewnych informacji przez nauczyciela i wy
jaśnianiu przez niego wszelkich problemów, lecz należy nastawić się 
na stworzenie odpowiednich warunków do samodzielnej badawczej 
pracy uczniâ **. Głównym zadaniem nauczyciela staje się przygotowa
nie odpowiednich warunków do tego, by uczniowie mogli wspólnie 
poszukiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, wykazać się swo
ją wiedzą, poszukiwać, aktywnie uczestniczyć w procesie kształce
nia. Uczniowie powinni sami dochodzić do pewnych prawd, zasad 
i wniosków, a nie być biernymi odtwórcami. Stają się nie tyle przed
miotem procesu edukacji, ale również jego podmiotem. Jak twierdził 
A. P. Wierzbicki „Głównym celem edukacji jest kształtowanie osobo
wości mogącej zrozumieć i przekształcać świat, a nie tylko wyuczenie 
umiejętności narzędziowych”^̂ .

Kolejnym znamiennym elementem edukacji dla społeczeństwa wie
dzy jest powszechna informatyzacja. Z jednej strony jest ona świetnym 
narzędziem usprawniającym proces nauczania, pomocą dydaktyczną. 
Z drugiej strony, to właśnie ona w dużym stopniu wymusza zmiany 
w kształceniu. Dziś, obok czytania i pisania, umiejętnością elementar
ną staje się obsługa komputera. Zmiany spowodowane ekspansją no
wych technologii w świecie -  na różnych płaszczyznach -  wymuszają 
zmiany w podejściu do nauki. Uczniowie muszą być bowiem przygo
towani do życia w społeczeństwie wiedzy. Muszą być na tyle elastyczni, 
by być w stanie posługiwać się nowymi technologiami, które wchodzą 
na rynek w zastraszająco szybkim tempie.

z. Meger, dz. cyt.; G. Siemens, Connectivisni: A Learning Iheory fo r łhe Digital Age 
W: elearmpace [onlinc], 2004 [Dostęp: 11 grudnia 2011], Dostępny w WWW: http:// 
www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm; M. Polak, Konektywizm: palacz się, aby 
się uczyć W: EDUNEWS.PL [onhne] 2010 [dostęp 10 grudnia 2011], Dostępny w WWW: 
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068-konektywizm-polacz-sie-aby-sie- 
-uczyc

W. Strykowski, i edukacja...
A. P. Wierzbicki, Wpływ informacji..., s. 65.

62

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068-konektywizm-polacz-sie-aby-sie-


Problem ten jest związany z następującą kwestią: czy przy tak 
szybko zmieniających się możliwościach technologii informacyjnych 
jesteśmy w stanie dobrze przygotować młodych ludzi do takiej rze
czywistości? Czy po ukończeniu pewnego etapu edukacji umiejętno
ści, które nabyli na jej początku, będą miały jeszcze jakieś znaczenie? 
Wydaje się, że odpowiedź brzmi: nie zawsze. W związku z tym w trak
cie nauki szkolnej uczniowie będą musieli wyrobić w sobie tylko pod
stawowe umiejętności związane z obsługą komputera, większy nacisk 
będzie bowiem kładziony na rozwijanie w nich zdolności myślenia sa
modzielnego, a zarazem logicznego i krytycznego. Dzięki temu będą 
w stanie poradzić sobie z problemami, które będą spotykać przez całe 
swoje życie (rów'nież natury technologicznej). Technologie się zmie
niają, ale sposób dochodzenia do właściwych wniosków i rozwiązań
-  nie. K. Denek uważa, że edukacja w społeczeństwie wiedzy będzie 
związana także z promowaniem umiejętności interpersonalnych^”.

W społeczeństwie wiedzy zmiany w funkcjonowaniu systemów 
edukacji wydają się więc konieczne. P. Drucker kreśli nastepujące ce
chy nowoczesnego systemu edukacji:
-  powszechna umiejętność czytania i pisania w szerokim znaczeniu 

(literacy);
-  wpajanie motyw'acji i nawyków' nieustannego uczenia się przez całe 

życie;
-  otwartość szkoły -  ma być dla wszystkich ludzi;
-  kształcenie wyposażające w wiedzę traktowaną jako proces i sub

stancję;
-  likwidacja monopolu szkół -  edukacja musi przenikać całe społe

czeństwo^*.
Z kolei według Banku Światowego przed systemem edukacji stoją 

cztery zadania:
• zapewnienie szerokiej oświaty podstawowej, która wyposaża 

jednostkę w kluczowe kompetencje konieczne do funkcjonowa
nia w społeczeństwie;

• stymulow'^anie zainteresowań i przygotowanie ludzi do pracy 
w sferze techniki i nauki;

K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 2000; K. Denek, Edukacja 
cywilizacji...

P. F. Drucker, dz. cyt., s. 160-161.

63



• kształcenie zróżnicowanej siły roboczej;
• prowadzenie badań i szkoleń przygotowujących! wysokiej klasy 

specjalistów niezbędnych do poszerzania wiedzy i jej zastoso
wań^ .̂

Zaprezentowany tu przegląd tendencji obecnych w edukacji nie jest 
z pewnością wyczerpujący, niemniej daje jakieś wyobrażenie o tym, 
w jakim kierunku podążają przeobrażenia systemów kształcenia. Trze
ba zdawać sobie sprawę, że chociaż wiele się zmieniło w tym zakresie 
w ostatnich kilkudziesięciu latach, jak dotąd w żadnym kraju nie uda
ło się przygotować takiego systemu edukacji, który w pełni odpowia
dałby potrzebom społeczeństwa wiedzy^l Jest to proces trudny -  nie 
łatwo przeprowadzić zmiany w kształceniu, które korespondowałyby 
z oczekiwaniami społecznymi.

Jednocześnie utylitarne nastawienie w edukacji może stać się po
ważnym zagrożeniem dla społeczeństwa wiedzy, gdyż jest przyczyną 
szybkiej dezaktualizacji wykształcenia, a z tym zjawiskiem „wąsko 
ukształtowane osobowości nie są w stanie sobie poradzić własnymi 
siłami.” '̂* Jest także przyczyną zbytniej specjalizacji i w pewnym stop
niu ograniczenia, co stoi w sprzeczności z potrzebą elastyczności. Sy
stem edukacji -  zwłaszcza na poziomie wyższym -  powinien do jakie
goś stopnia być sprzężony z rynkiem pracy i jego potrzebami, ale nie 
powinien być poddawany przejściowym modom. Obok przekazywa
nia różnorodnych umiejętności, często bardzo specjalistycznych, po
winien dawać ogólne podstawy, dzięki którym człowiek może poru
szać się we współczesnym świecie z większą łatwością i dzięki którym 
staje się bardziej elastyczny w myśleniu i działaniu.

Nie można stracić z pola widzenia głównego celu edukacji, jakim 
jest wyposażenie ludzi w uniwersalną wiedzę i umiejętności. Ludzie 
muszą być przygotowani do tego, że w ciągu swojego życia będą musieli 
kilkakrotnie zmieniać pracę i przekwalifikowywać się. Często ich start 
w dorosłe życie będzie również związany z nowym ukierunkowaniem 
się. Stąd tak ważne staje się, by wykształcenie miało znów charakter 
bardziej ogólny. Bez pewnej ogólnej wiedzy, swego czasu „niemodnej” 
i niepotrzebnej, trudno wyobrazić sobie szybkie przekwalifikowanie.

“  K. Materska, dz. cyt., s. 331.
P. R Drucker, dz. cyt., s. 158-160. 
R. Galar, J. Lubacz, dz. cyt., s. 117.
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Niestety, jak oceniają Roman Galar i Józef Lubacz, obecnie „zachwiana 
została proporcja między przekazywaniem wiedzy, którą upływ cza
su zweryfikował, a bieżącymi ciekawostkami (z których część okaże 
się wierutną bzdurą).”^̂  Nie wydaje się, by były to sprzyjające warunki 
do rozwoju społeczeństwa wiedzy. Ludzie żyjący w świecie, w którym 
najważniejszymi towarami staje się wiedza i informacja muszą posiąść 
właśnie wiedzę ogólną stanowiącą punkt wyjścia do dalszego ich roz
woju, a także pewne umiejętności typu metodologicznego.

Szkoły -  a zwłaszcza uniwersytety -  wydają się zobligowane do tego, 
by w szczególny sposób dbać o rozwój świadomości metodologicznej 
swoich uczniów. Studenci powinni bardziej skupić się na poznawaniu 
sposobów dochodzenia do wyników badawczych, aniżeli na fakto
grafii i wiedzy statystycznej. Należy położyć nacisk przede wszystkim 
na procesualny charakter nauki, na te czynności, które należy wyko
nywać, aby dojść do wiedzy mającej charakter naukowy. Sama wiedza 
ma zbyt płynny charakter, by tylko jej poświęcać czas^ .̂

Powstawanie społeczeństwa wiedzy powoduje, iż wzrasta rola za
równo nauki jak i edukacji. Jak pisze Galbraith wykształcenie to „jeden 
z instrumentów oddziaływujących na przekonania i zwiększających 
krytycyzm ludzi”'’̂ , a krytycyzm jest ściśle związany z poszerzaniem 
wiedzy, wydaje się cechą konieczną w świecie lawinowo rosnącej in
formacji.

Technologia informacyina w systemie edui<acji

Obecność komputera i urządzeń ICT jest normalnym zjawiskiem 
we współczesnycli szkołach. Nowoczesne technologie w systemie edu
kacji są wykorzystywane w coraz większym stopniu i to dzięki nim 
możliwe jest dokonanie wielu przemian w tym systemie. Do najważ
niejszych z nich należy m.in.: udostępnianie uczniom, a także nauczy
cielom, informacji w jej różnych formach i różnymi drogami, co wpły
wa na zmianę w metodologii nauczania. Rozwijana jest indywidualność 
ucznia, który może sam, według własnego uznania korzystać z global-

”  Tamże, s. 117.
J. Brzeziński, Uniwersylet europejski a przyszłe szkolnictwo wyższe w Polsce [W;] Idea 

uniwersytetu u schyłku tysiąclecia. Warszawa 1997, s. 93.
J. K. Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. Warszawa 1973, s. 383.
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nych zasobów informacji. Zmiana w podejściu do nauczania wypływa 
też z większego zastosowania technik uczenia się na odległość, dzię
ki czemu większa liczba osób ma dostęp do tych samych informacji 
i może kontaktować się z tymi samymi autorytetami -  uczenie staje się 
przez to bardziej „demokratyczne”. Techniki komputerowe wpływają 
też na otoczenie ucznia. Tablicę i kredę wypierają projektory, monito
ry, książki elektroniczne.

Drugi obszar oddziaływania technik informacyjnych to zmia
na przekazu edukacyjnego, czyli treści przekazywanych w szkole. 
W miarę upowszechniania się technologii informacyjnych dochodzi 
np. do eliminacji niektórych zawodów, a jednocześnie powstają nowe
-  związane właśnie z technologią informacyjną i przetwarzaniem in
formacji. System edukacji rezygnuje więc z nauki umiejętności po
trzebnych jeszcze pięćdziesiąt lat temu na rzecz nowych, które w obec
nym świecie warunkują odpowiednie przygotowanie do życia.

Zmiany wy^wołane w systemie edukacji przez technologię informa
cyjną mają również inny charakter: zmienia się organizacja edukacji. 
Dzięki technologii informacyjnej możliwe staje się gromadzenie i ana
liza informacji o kursach, uzyskanych zaliczeniach, ocenach, przebiegu 
kariery zawodowej itp. To z kolei umożliwia wprowadzenie bardziej 
zindywidualizowanych studiów, bardziej elastycznych, dostosowanych 
do potrzeb konkretnego człowieka. Systemy informacji obsługujące 
system edukacji mogłyby być wykorzystywane do weryfikacji upraw
nień, poszukiwań osób o odpowiednich kwalifikacjach, poszukiwań 
odpowiedniej pracy, najbardziej korzystnych kredytów edukacyjnych. 
Z pewnością mogłoby to pomóc przy tworzeniu bardziej elastycznych 
programów nauczania w większym stopniu dostosowanych do potrzeb 
rynku pracŷ **.

Jest wielu entuzjastów zastosowania na szeroką skalę technologii 
informacyjnej w edukacji. Dostrzegają możliwości jakie ona daje. Jed
nak pojawiają się też głosy bardziej sceptyczne. Do nich należą poglądy 
głoszone przez Cliiforda Stolla, który na łamach swych książek kryty
kuje obecność komputerów w każdej dziedzinie życia i traktowanie ich 
jako panaceum na wszystko. Jest zdania, że technologia informacyjna 
może zagrażać nawet systemowi edukacji -  nie wierzy bowiem w cał-

R. Galar, J. Lubacz, dz. cyt., s. 102-103.
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kowity zanik tradycyjnych bibliotek, a jednocześnie widzi niebezpie
czeństwo pominięcia ich zasobów informacyjnych przez uczących się, 
co powoduje, że nie będą w stanie odwzorować rzeczywistości. Ponad
to technologia informacyjna w pewnym stopniu odzwyczaja od my- 
ślenia^^.

Podobne poglądy prezentował Edmund Pellegrino, który uważał, 
że technologia informacyjna może stać się hamulcem w rozwoju in
telektualnym ludzi. Za jej pośrednictwem do uczniów dochodzi tyl
ko część informacji, w dodatku jest ona odpowiednio przetworzona
-  w takiej sytuacji bardzo trudno \A'ybrać istotną wiadomość mającą 
znaczenie dla rozwoju wiedzy konkretnej osoby^”.

Wspominany już Neil Postman także zwracał uwagę na zagrożenia 
płynące ze strony komputera, który wdarł się do szkół. Uważa, że in
stytucje te „uczą operowania systemami komputerowymi, zamiast 
tego, co jest naprawdę dla dzieci ważne”

Obok tego typu zastrzeżeń już dziś wskazuje się na pewne zagroże
nia, które może nieść ze sobą nauczanie wspomagane komputerami: za
burzenia funkcji poznawczych, ucieczka od realnego świata, specyficzne 
postacie patologii społecznej, uzależnienia, dysfunkcje neurologiczne^^.

Technologia informacyjna przynosi pewne niebezpieczeństwa dla 
procesu dydaktycznego. Uczniowie są bombardowani informacjami, 
których jakość pozostawia wiele do życzenia: szybko ulegają zmianom, 
nie zawsze są prawdziwe. Aby więc Internet był rzeczywiście narzę
dziem przyszłości edukacji, ludzie będą musieli posiąść umiejętność 
poszukiwania potrzebnej informacji, jej analizy, ewaluacji, selekcji. 
Ponieważ informacja jest przekazywana w różnych formach, muszą też 
nauczyć się jej dekodowania, a także generowania nowej wiadomości.

Ludzie odzwyczajają się myśleć, gdyż w codziennym życiu ich 
myślenie bywa zastępowane uruchamianiem tej czy innej aplikacji.

C. Stoli, Krzemowe remedium, Poznań 2000.
E. D. Pellegrino, Vie C om puter and ihe book. 'Flieperils  of coexisłence [W:] Books in our 

futurę. Perspectives and proposałs, Washington 1987 -  cyt. za: D. Grygrowski, Dokumenty 
nieksiężkowe w bibliotece. Warszawa 2001, s. 104.

N. Postman, dz. cyt, s. 19; N. Postman, Zniszczone bariery. Społeczeństwo Otwarte 
1995, nr 6, s.

M. 1'anaś, Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie. Kultura
i Edukacja 1999, nr 1. s. 107-109.
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w  różnych zawodach zwiększa się stopień algorytmizacji, a co za tym 
idzie, praca staje się coraz bardziej monotonna i rutynowa.

Wspaniały skądinąd przekaz multimedialny może spowodować, 
że trudno uchwycić istotę rzeczy, gdyż podczas jego odbioru działają 
zmysły, emocje, w mniejszym stopniu intelekt odbiorcy. Nowoczesne 
komputery o olbrzymiej szybkości i pojemności coraz częściej służą 
do przechowywania informacji zastępując umysł ludzki, który mając 
taką alternatywę gromadzi tych informacji mniej. Jednak w sytuacjach 
awaryjnych, gdy jesteśmy odcięci od technologii, można polegać tylko 
na swojej własnej wiedzy. Ta wiedza jednak zostaje bardzo zubożona 
poprzez ciągłe wyręczanie się technologią, w wyniku czego nie jeste
śmy w stanie rozwiązać problemu. Swobodny dostęp do informacji 
może być dla edukacji wielką pomocą, z drugiej strony nieprzygoto
wany dobrze człowiek z tej olbrzymiej ilości informacji może nie być 
w stanie korzystać.

Technologia informacyjna powoduje, że w systemie oświaty zmie
niają się narzędzia pracy Obserwuje się szybsze „starzenie się” wiedzy, 
które powoduje, że po ukończeniu studiów poziom profesjonalizmu 
jest wysoki zaledwie przez kilka lat. Jest to przyczyną utraty stabilizacji 
zawodowej oraz konieczności kształcenia się przez całe życie.

Kształcenie ustawiczne

„Jednostka musi [...] posiąść wiedzę o mechanizmach życia spo
łecznego oraz drogach rozwiązywania konfliktów społecznych i nie
ustannie wiedzę tę rozwijać, aby móc się nią posłużyć w realizowaniu 
własnej wolności w zmieniającej się rzeczywistości społecznej w spo
sób zgodny z jej najlepiej pojętym indywidualnym interesem, a zara
zem bez zaburzania uprawnionych dążeń innych ludzi do wolności. 
W zdobyciu takiej wiedzy pomocne może być kształcenie. Ale ono 
dostarcza jedynie podstaw wiedzy [...] ta natomiast musi być nadal 
rozwijana przez samą jednostkę i dopełniana nabywanym doświad
czeniem. Wysoka wiedza, stosownie zoperacjonalizowana, pogłębio
na przez refleksyjnie kontrolowane doświadczenie, przeradzająca się 
w mądrość może być już dziełem tylko autoedukacji, rozwijanej przez 
całe życie”'‘l  Tak o procesie uczenia się we współczesnym świecie pisał

D. ]ankowski, Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń 1999, s. 25.
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Dzierżymir Jankowski i trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Rze
czywiście fakt bardzo szybkiego postępu w nauce, wzrostu wiedzy, ale 
i sytuacja na rynku pracy powodują, że człowiek musi ciągle się uczyć. 
Idea kształcenia ustawicznego staje się jedną z charakterystycznych dla 
edukacji przełomu XX i XXI wieku i prawdopodobnie zyska jeszcze 
na znaczeniu w powstającym społeczeństwie wiedzy'* .̂

Uczenie się przez całe życie oznacza wyjście poza typowe instytu
cje edukacyjne, ale nie oznacza bynajmniej, że szkoły nie biorą w nim 
udziału. Przeciwnie: ich rola jest bardzo ważna. Jednak szkoły muszą 
stać się „systemami otwartymi”. W związku z koniecznością ciągłe
go kształcenia potrzebne jest takie przygotowanie systemu edukacji, 
w którym ludzie mogliby wchodzić na różne poziomy kształcenia bez 
względu na swój wiek.

Stworzenie możliwości kontynuowania nauki zgodnie z potrzeba
mi jest bardzo ważne. Jej przerwanie jest bowiem nie zawsze zwią
zane z brakiem dostatecznej wiedzy i umiejętności, lecz często jest 
wynikiem sytuacji życiowej. W związku z tym jednostki muszą mieć 
możliwość kontynuowania formalnego wykształcenia i zdobywania 
kwalifikacji do pracy wymagającej wiedzy w każdej fazie swego życia. 
Taki wymóg spowoduje, że zakład pracy również stanie się miejscem, 
w którym można się uczyć, kontynuować edukację^^

Ostatnio, w związku nadaniem szczególnego znaczenia kształceniu 
odbywającemu się przez całe życie, coraz częściej mówi się o learning 
society, czyli społeczeństwie uczącym się ustawicznie, w którym sta
łym elementem życia jego członków jest edukacja. W learning society 
ludzie mają uczyć się nie tyle po to, by dobrze zarabiać, ale kształce
nie staje się tu stylem życia, a to wiąże się z przewartościowaniem roli 
pracy i wykształcenia. Zakładając jednak, że człowiek w dzisiejszym 
społeczeństwie ciągle musi się uczyć, trzeba pamiętać o biologicznych 
uwarunkowaniach tego procesu. Tworząc ideę społeczeństwa uczą
cego się trzeba pamiętać o ludzkich możliwościach, które mają swoje 
granice^'’.

w. Wróblewska, KansekweMcje założeń koncepcji edukacji ustawicznej dla autoe- 
dukacji W: e-mcntor [onlino] 2006 nr 5 (17). [dostęp: 12 października 2011], Dostępny 
w WWW: http://www.c-mcntor,edu,pl/artykul/index/numcr/17/id/356 

'5 R R Drucker, dz. cyt., s. 166-168.
R. Galar, J. Lubacz, dz. cyt., s. 118, 123.
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Edukacja permanentna odgrywać będzie coraz większą rolę w spo
łeczeństwie, ale jako forma kształcenia pojawiła się już w pierwszej po
łowie XX wieku. Jego podwaliny stanowiło wprowadzenie elementów 
oświaty dorosłych. Zasadę uczenia się ustawicznego po raz pierwszy 
w sposób całościowy przedstawił w 1924 r. Basil Yeaxlee w dziele Li- 
felong Education (London 1924). Na szerszą skalę zajęto się tym prob
lemem w połowie XX w. wiążąc go przede wszystkim z oświatą doro
słych.

W latach sześćdziesiątych tegoż stulecia zauważono, że gwałtowne 
przemiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce, a także poja
wienie się nowoczesnych technologii wymuszają zmiany w całym sy
stemie kształcenia w kierunku wprowadzenia edukacji ciągłej'* .̂ Proces 
kształcenia musi być trwały i towarzyszyć człowiekowi przez całe ży
cie stanowiąc integralny element jego aktywności tak zawodowej, jak 
i społecznej oraz kulturalnej.

Idea edukacji permanentnej od lat siedemdziesiątych staje się do
minującą w polityce oświatowej, a wraz z szybszymi zmianami spo
łecznymi nabiera coraz większego znaczenia. Jej wagę podkreśliło 
m.in. UNESCO kreśląc w 1976 r. Strategię Rozwoju Kształcenia Usta
wicznego do roku 2010, w której uznano, że jest to obszar działań edu
kacyjnych zapobiegający wykluczaniu kolejnych grup społecznych. 
Problematyka edukacji ustawicznej jest stale obecna w polityce tej 
międzynarodowej organizacji. Na konieczność kształcenia ustawicz
nego dla potrzeb tworzącego się społeczeństwa nowej jakości zwróco
no również uwagę w 2003 r. w Genewie podczas World Summit on the 
Information Societŷ *̂ .

Edukacja permanentna definiowana jako „sytuacja wyrażająca się 
w potrzebie ciągłego podnoszenia i doskonalenia ludzkich kwalifika
cji oraz rozwijania i modyfikacji własnej osobowości w następstwie 
przeobrażeń w społeczeństwie, kulturze, ekonomice”^̂  ma charakter 
integrujący -  nie jest w opozycji do tradycyjnego kształcenia zinsty
tucjonalizowanego. Wymaga natomiast zachowania ciągłości i syste-

R. Wroczyński, Edukacja permanentna. Problemy -  perspektywy, Warszawa 1973, 
s. 27-28, 106.

World Summ it on the Information Society. Outcome Documents. Geneva 2003 -  Tunis 
2005 [onlinc] 2005, s. 18. [dostęp; 5 września 2011]. Dostępny w WWW; hltp;//www.ilu. 
int/wsis/outcome/booklet.pdf

R. Wroczyński, dz. cyt, s. 103.
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matyczności w procesie uczenia się. Powinna odbywać się na wielu 
płaszczyznach, to znaczy, że za jej rozwój odpowiadają nie tylko szkoły 
(w tym wyższe), ale m.in. środki masowego przekazu^”.

Biorąc pod uwagę takie założenia można wyciągnąć wniosek, 
że podstawowym zadaniem szkoły winno być przygotowanie młodzie
ży do uczenia się przez całe życie i uświadomienie jej, że aby nadążyć 
za postępem w nauce i teclinologii, trzeba ciągle odświeżać swoją wie
dzę i umiejętności, modyfikować swoje wykształcenie.

Jednocześnie zauważyć można pewmą tendencję: w edukacji coraz 
mniejszą rolę odgrywa sformalizowany, zinstytucjonalizowany system 
kształcenia w postaci różnego typu szkół. Placówki te stają się jedy
nie jednymi z wielu instytucji dających możliwość uczenia się. Pojawią 
się bowiem inne, które przejmują część obowiązków szkół proponu
jąc różnego rodzaju szkolenia, kursy, seminaria, itp. Szkoły więc tracą 
sŵ ój monopol na nauczanie, a co za tym idzie, również w tej sferze 
pojawiły się zasady konkurencji^^

Jak zauważa E. Solarczyk-Ambrozik, kształcenie ustawiczne staje 
się podstawowym warunkiem funkcjonow^ania gospodarki opartej 
na wiedzy^^.

Kształcenie na odległość

W procesie edukacji permanentnej coraz większe znaczenie przy
pisuje się nauczaniu na odległość, które jest znacznie bardziej elastycz
ną formą kształcenia od tych tradycyjnych, związanych z konkretnym 
miejscem.

Nauczanie na odległość nie jest nową koncepcją. Pierwsze próby 
takiego trybu nauczania miały miejsce już w XVIII w. w USA. Szybko 
zdobyły popularność. W Anglii w połowie XIX w. kursy koresponden
cyjne zdobyły na tyle duże uznanie jako forma kształcenia, że w latach 
osiemdziesiątych XIX stulecia uniwersytety angielskie rozszerzyły
o nie swoją ofertę edukacyjną. Pod koniec XIX w. nauczanie na odle-

J. Pólturzycki, dz. cyt., s. 32.
P. F. Drucker, dz. cyt., s. 167.

”  E. Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne h' procesie tworzenia społeczeństwa 
uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy W: e-mentor [online] 2003, n r 2, s. 34-36. [do
stęp: 14 września 2011], Dostępny w WWW: http://www.e-mentor.edu.p]/artykul/index7 
numer/2/id/12
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głość w postaci kursów korespondencyjnych na dobre zadomowiło się 
także we Francji, a z czasem w innych krajach” .

Ostatnio kształcenie na odległość przeżywa renesans. Jedną z przy
czyn takiej sytuacji jest zmiana jego klasycznych, statycznych form 
na nowe -  o charakterze bardziej interaktywnym. Pozwala na to zasto
sowanie nowoczesnej technologii przekazywania informacji. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie dzięki niej nauczanie na od
ległość zdobywa uznanie i popularność. Taka forma kształcenia jako 
sposób realizowania idei tzw. kształcenia otwartego^^ jest bowiem 
wykorzystywana przez liczne instytucje dydaktyczne nastawione 
na kształcenie ustawiczne, kształcenie dorosłych. Coraz częściej także 
uczelnie wyższe poszerzają o nią swoją ofertę edukacyjną, dzięki cze
mu docierają do większej liczby osób.

Kształcenie na odległość traci swoje znaczenie jako działalność tyl
ko kompensacyjna (jak było początkowo), a stawia się przed nim za
dania podnoszenia i pogłębiania kwalifikacji w perspektywie oświaty 
permanentnej^^

Dla nauczania na odległość charakterystyczne jest to, że wkład pra
cy uczącego się jest zdecydowanie większy niż w przypadku uczenia 
się stacjonarnego. Uczący się w większym stopniu sam kieruje swoim 
procesem uczenia się.

Obecnie nauczanie na odległość wiąże się przede wszystkim z za
stosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komuniakcyj- 
nych. Rozróżnia się tu dwa zasadnicze typy nauczania na odległość. 
Pierwszy z nich to tzw. nauczanie asynchroniczne, czyli sytuacja, 
w której uczeń i nauczyciel zostają oddzieleni czasem oraz przestrze
nią. W typ wypadku wymaga się od ucznia większej samodzielności. 
Kontakt z innymi uczestnikami takiego procesu bywa ograniczony 
i nie odby wa się w jednym czasie. Szczególne znaczenie mają tutaj róż
ne narzędzia Internetu, takie jak poczta elektroniczna czy FTP. Wyko
rzystuje się je wówczas, gdy jakiś problem wymaga dłuższego przemy
ślenia, refleksji. Są wówczas nie tylko bardziej skuteczne, ale i tańsze.

”  R. Wroczyński, dz. cyt., s. 196; Społeczeństwo informacyjne..., s. 379.
Kształcenie otwarte jest ogólnie dostępne, znosi bariery różnego rodzaju i nie jest 

ograniczane, a także dostosowuje się do potrzeb i możliwości uczącego się.
”  R. Wroczyński, dz. cyt., s. 200.
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Drugi typ nauczania na odległość to tzw. nauczanie synchronicz
ne. Oznacza sposób nauczania, w którym uczestnicy kursów mają 
możliwość współdziałania ze sobą oraz z nauczycielami w czasie 
rzeczywistym, a oddziela icłi jedynie przestrzeń, czyli jest to naucza
nie, w którym informacje mogą być przekazywane w obydwie strony 
w tym samym czasie. Wymaga zastosowania nowoczesnycłi technolo
gii przekazywania informacji. Są to takie formy jak audiotelekonferen- 
cje, wideotelekonferencje, komputerowe aplikacje konferencyjne, listy 
dyskusyjne, które umożliwiają wymianę informacji między uczestni
kami równocześnie. Nauczanie synchroniczne obecnie staje się coraz 
bardziej popularne, przynosi bowiem wiele korzyści, takich jak moż
liwość interakcji z uczestnikami kursów, z którymi można prowadzić 
dyskusję. Na uwagę zasługuje również fakt, że można w ten sposób 
prowadzić zarówno pracę indywidualną jak i grupową^^.

Nauczanie na odległość jest coraz chętniej stosowane, ale forma 
ta nie jest wolna od pewnych problemów. W śród nich wymienić moż
na ciągle jeszcze zbyt ograniczony dostęp do nowoczesnych technolo
gii i problemy natury raczej metodologicznej. Ze względu na specyfikę 
takiego trybu nauczania, zajęcia muszą być bardzo precyzyjnie przy
gotowane^^.

Istotny jest rozwój metodyki kształcenia na odległość uwzględnia
jącej zarówno wprowadzenie nowoczesnych technologii warunkują
cych taki, a nie inny sposób nauczania, jak i konieczność dialogu jako 
podstawowej formy nauczania. W metodyce kształcenia zdalnego wi
dać dziś duży wpływ konstruktywizmu, czy konetktywizmu. Aby pro
ces kształcenia na odległość przebiegał sprawnie, istotna jest rola tzw. 
moderatora, którego zadaniem nie jest przekazywanie wiedzy, ale jej 
budowanie w trakcie dialogu z osobami uczącymi się̂ **.

Nauczanie zdalne może być niezwykle skuteczną i efektywną for
mą edukacji permanentnej. Wśród wielu jego zalet K. Wieczorkowski 
wyróżnia m.in.: pełną ind)^idualizację procesu nauczania, możli-

S. Juszczyk, Edukacja na odległość: kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń 2003.
T. Goban-Klas, Uczenie na odległość: form y i problemy [W:] Nauczanie na odległość -  

nowa szansa dla edukacji. Tychy 1999, s. 13.
Zob. leż: D. Nojszcwski, A. Rokicka-Hroniatowska, Metodologiczne i jakościowe prob

lemy zdalnego nauczania W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym  (red. 
M. Dąbrowski, M. Zając) [online] Warszawa 2005, s. 234-240. [dostęp: 23 września 2011]. 
Dostępny w WWW: hltp;//wv\^w.c-cdukacja.nct/c-cdukacja.pdf
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wość nauki w dowolnym miejscu, możliwość wyboru wykładowców, 
oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów dodatkowych (np.: dojaz
dów, zakwaterowania), możliw^ość prowadzenia dialogu w zasadzie 
z każdym użytkownikiem sieci, jak również wykorzystywanie zasobów 
informacji tam znajdujących się, umożliwienie uczenia się osobom, 
które do tej pory z różnych względów nie mogły tego uczynić (np. oso
bom niepełnosprawnym, kobietom wychowującym dzieci, mieszkań
com okolic bardzo oddalonych od centrów kształcenia).

Nie można jednak nauczaniem zdalnym całkowicie zastąpić trady
cyjnych form kształcenia, ponieważ niesie ono również pewne ogra
niczenia, a nawet niebezpieczeństwa. Wspomniany K. Wieczorkowski 
zalicza do nich: niemożność korzystania z pewnych bardzo cennych 
typów zajęć, np. laboratoryjnych, które pozwalają poznać rzeczywi
stość nie tylko teoretycznie, ale w praktyce, konieczność dysponowania 
odpowiednim sprzętem, kłopoty z posługiwaniem się komputerem, 
rozpraszające użytkownika cechy Internetu, czasami brak motywa
cji, którą dostarcza atmosfera tradycyjnej szkoły oraz -  co jest bardzo 
istotne -  posiadanie predyspozycji umożliwiających samokształcenie, 
takich jak: dyscyplina, systematyczność, samokontrola^*^.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2003 r. przez Thomson 
& NET dużo lepsze efekty kształcenia uzyskuje się dzięki metodzie 
tzw. blended learning czyli połączenia tradycyjnych form edukacji z e- 
-learningiem^”.

Samokształcenie

W kształceniu permanentnym jak i tradycyjnym szczególną rolę 
odgrywa autoedukacja. Szybko następujące zmiany na rynku pracy, 
nowe wymagania pracodaw^ców czynią koniecznym ciągłe podnosze
nie kwalifikacji. Aby był to proces ciągły, sam zainteresowany musi za
dbać o to, by mieć warunki do pogłębiania swojej wiedzy i poszerzania 
zakresu umiejętności. Często nie wystarczają tu zinstytucjonalizowane 
formy kształcenia ustawicznego -  trzeba przejść do uczenia się samo-

K. Wieczorkowski, dz. cyt., s. 99-104.
“  Społeczeństwo informacyjne..., s. 380.
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dzielnego. To co sobą reprezentujemy, coraz bardziej zależy od nas sa
mych'^'.

Idea samokształcenia ma już swoją tradycję. Na gruncie polskim 
próby określenia jego istoty zostały podjęte w pierwszej połowie XX 
wieku i nie straciły wiele na swej aktualności. Już wówczas Florian 
Znaniecki zauważył, że samokształcenie jest procesem osobowościo- 
wotwórczym, są to dobrowolne starania mające na celu upodobnie
nie własnej osoby do pewnego wzoru“  Władysław Okiński określał 
samokształcenie jako „samodzielne, poddane autokontroli urabianie 
się osobnika w celu osiągnięcia jakiegoś mniej lub bardziej uchwytne
go i mniej lub więcej jasno określonego wzoru osobowości”' \̂ Twier
dził, że samokształcenie nie może być odizolowane od innych form 
kształcenia i nie jest negacją nauczania przez innych -  przeciwnie jest 
w pewnym sensie wynikiem wychowania przez innych: aby móc uczyć 
się samodzielnie, trzeba zostać do tego przygotowanym. Podobnego 
zdania był m.in. Antoni Bolesław Dobrowolski, który uważał, że bez 
szkoły samokształcenie jest ograniczone'^^. Jednostka nie posiada wro
dzonej umiejętności filtrowania i wartościowania informacji -  trzeba 
je dopiero stworzyć w procesie kształcenia.

W ciągu kolejnych lat zaczęto rozróżniać pojęcia: samowychowa
nie, samokształcenie czy samouctwo nadając każdemu z nich nieco 
inny zakres^^. Dziś najczęściej określa się samokształcenie jako „proces 
samodzielnych starań na rzecz rozwoju własnej osobowości, ukierun
kowany zinternalizowanym lub ukształtowanym wzorem czy ideałem 
osobowościowym”'̂  ̂ czy „zdobywanie wszelkiej wiedzy i kształtowa
nie możliwie całej osobowości czy jej odpowiednich fragmentów”'̂ .̂ 
Można jednak, kładąc nacisk głównie na aspekt zdobywania wiedzy, 
rozumieć je jako formę niezależnego uczenia się -  studiowania, która

A. iTąckowiak, Ustawiczne samokształcenie ~W: e-mentor [online] 2005 nr 5 (12). [do
stęp: 7 października 2011], Dostępny w WWW: http://\vww.e-nientor.edu.pl/artykul/index/ 
numer/12/id/225

“  F. Znaniecki, Socjologia wychowania, l. 2, Warszawa 1930, s. 129.
“  Wł. Okiński, Procesy samokształceniowe, Poznań 1935, s. 34.
^  I). ]a.nkowsk\, Auloedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń 1999, s. 82.
“  Samowychowanie jest związane z kształtowaniem postaw, osobowości, a samouctwo 

ze zdobywaniem pewnych umiejętność i wiedzy fachowej, które jednak w przeciwieństwie 
do samokształcenia jest często pozbawione systemowości, programowości, metodyczności.

“  K. Wenta, Samokszlałcenie a lt'clmologia informacyjna [W:] III Międzynarodowa Kon
ferencja: Media a edukacja, Poznań 2000, s. 444.

D. Jankowski, dz. cyt., s. 80-81.
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na ogół dotyczy samodzielnej pracy intelektualnej z określonymi ma
teriałami naukowymi lub dydaktycznymi^**.

Dzięki nowoczesnym technologiom, szczególnie Internetowi, 
można uczyć się zupełnie samodzielnie korzystając z ogromnych za
sobów informacji tam zamieszczonych. Tu jednak rodzi się problem 
wiarygodności takich źródeł: obok wartościowych i godnych zaufania 
publikacji ukazują się także bezwartościowe lub nieprawdziwe. Tylko 
od umiejętności użytkownika -  zwłaszcza ewaluacji i selekcji -  zale
ży więc, czy Internet i inne media mogą stać się narzędziem edukacji. 
Próby uczenia się całkowicie samodzielnego nie zastąpią tradycyjnej 
szkoły chociażby z tego względu, że nie pełnią funkcji wychowawczej. 
Problem może stanowić także brak osobistych kontaktów: odizolowa
ny od innych uczeń może mieć trudności z wyrobieniem sobie takich 
umiejętności jak: dyskusja, współpraca przy rozwiązywaniu proble
mów, itp. Może być świetny, jeśli chodzi o posługiwanie się kompute
rem, Internetem, ale nie będzie w stanie wykorzystać swojej wiedzŷ *̂ . 
Wspomniane problemy nie wykluczają takiego sposobu uczenia się, 
jednak wskazują, że może być raczej ono uzupełnieniem kształcenia 
tradycyjnego, niż formą funkcjonującą samodzielnie.

Inaczej jest w przypadku tzw samokształcenia kierowanego, pod
czas którego w mniejszym lub większym stopniu narzucone zostają 
uczącemu się pewne cele wraz z odpowiadającymi im wymaganiami, 
kontroluje się wyniki, udziela pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba. 
Można je uznać za formę pośrednią pomiędzy nauczaniem szkolnym, 
a samokształceniem sensu strictó^^. Właśnie tzw. samokształcenie kie
rowane jest typowe dla nauczania na odległość. Ta forma również 
najpra\vdopodobniej zyska największą popularność, gdyż wydaje się 
najbardziej efektywna.

Opinia o konieczności samokształcenia jest dziś powszechna, ale 
nie jest ono procesem łatwym. Wymaga spełnienia kilku warunków. 
Andrzej Janczur wymienia wśród zasad samokształcenia m.in.:

• wieloraką aktywność, tzn. kształtowanie różnych umiejętności;

K. Wenta, Samokształcenie..., s. 443.
}. Morbitzer, Pedagogiczne konsekwencje budowania społeczeństwa informacyjnego. 

Edukacja Medialna 2000, nr 3, s. 31-32.
Tamże, s. 88-89.
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• funkcjonalne wiązanie poznanych treści z dotychczasową wie
dzą oraz doświadczeniem życiowym, co jest ściśle związane 
z krytycyzmem;

• rozpoznawanie struktury i umiejętne strukturalizowanie po
znawanej wiedzy, tzn. zapoznanie się m.in. z pojęciami, prawa
mi, zasadami związanymi z konkretnym wycinkiem wiedzy;

• systematyczność, utrwalanie i samokontrolę;
• racjonalne gospodarowanie własnymi siłami, środkami i cza

sem;
• konsekwentne przezwyciężanie trudności w dochodzeniu do 

odpowiedzi;
• racjonalną refleksję nad celowością działań^\
Autoedukacja wymaga oprócz niezwykłej motywacji i wiedzy, tak

że odpowiednich umiejętności innego rodzaju. Samokształcenie wy
maga od ludzi umiejętności organizowania sobie pracy umysłowej, 
znajomości mediów i sposobów kodowania informacji, niezwykłej 
ostrożności w podcłiodzeniu do pojawiających się wiadomości. Ko
nieczne są takie umiejętności jak: analiza, ocena, selekcja, synteza. Aby 
móc usprawnić, a może wręcz umożliwić autoedukację, człowiek musi 
umieć posługiwać się informacją, a co za tym idzie również rozmaity
mi mediami.

Proces samokształcenia powinien być poprzedzony opanowaniem 
techniki uczenia się. \Viąże się to z umiejętnością wykorzystania róż
norodnych źródeł informacji. Należy więc zapoznać się z ich istotą. 
Konieczne są również umiejętności prawidłowego rozumienia tre
ści oraz sporządzania notatek, a także opracowania materiału wraz 
z przygotowaniem załączników takich jak wykresy, plany, tabele, grafy, 
schematy itp. Należy nie tylko zdobyć pewną wiedzę, ale i umieć ją za
stosować, np. w toku dyskusji, podczas stawiania pytań, przygotowy
wania wypowiedzi publicznych, rozwiązywania problemów.

Aby posiąść wspomniane wyżej umiejętności, ktoś powinien ich 
nauczyć. Właśnie przygotowanie do samokształcenia jawi się dzisiaj 
jako jedno z podstawowych zadań szkoły. Już w 1969 r. na sympozjum 
poświęconemu edukacji ustawicznej F. W. Jessup twierdził, że zaszcze
pienie w młodych ludziach żądzy wiedzy oraz wyposażenie ich w umie-

A. Janczur, O zasadach samokształcenia [W:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace 
pedagogiczne LXV, Wrocław 1988, s. 157-158.
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jętność uczenia się umożliwiającą dalsze kształcenie się jest istotnym 
zadaniem szkoły. Nauczyciel nie powinien już pełnić roli wyłącznie 
dostawcy wiedzy, lecz przede wszystkim instruktora, opiekuna, kon
sultanta, osoby, która kieruje procesem samokształcenia. To od ucz
nia, który musi się maksymalnie zaktywizować, zależy w jakim stopniu 
posiądzie on różne umiejętności i wiedzę^^.

Aby ludzie mogli kształcić się samodzielnie przez całe życie ko
nieczna jest wiedza o tym, jak się uczyć. Na kwestię tę zwraca uwagę 
UNESCO. Unia Europejska zaliczyła umiejętność uczenia się do kluczo
wych kompetencji we współczesnym świecie^^ Gordon Dryden i Jeanet- 
te Vos w swej książce Rewolucja w uczeniu, w której przedstawiają m.in. 
propozycje unowocześnienia systemów edukacji, tak by te odpowiada
ły potrzebom współczesnego świata, postulują nawet, by nauka o tym, 
jak się uczyć, stała się jednym z głównych przedmiotów realizowanych 
w szkołach. Według nich szkoły przyszłości w programach nauczania 
powinny mieć zajęcia dotyczące tego, jak się uczyć i jak myśleć̂ "*.

Edukacja informacyjna

Do podstawowych umiejętności umożliwiających samokształcenie 
należy posługiwanie się informacją dostępną w różnej formie i po
przez różne media. W nowoczesnym społeczeństwie zasadne wydaje 
się więc wprowadzenie do kanonu wykształcenia ogólnego edukacji 
określanej jako edukacja medialna i informacyjna. Jej celem z jednej 
strony jest przygotowanie ludzi do wykorzystywania różnych mediów 
jako źródeł informacji, wiedzy, kształtowania postaw i umiejętności, 
z drugiej; przygotowanie ich do posługiwania się mediami jako narzę
dziami pracy intelektualnej, a także zapoznanie ich z wpływem me
diów na życie codzienne, rolą informacji we współczesnym świecie, 
co ma im dać podstawy do życia w społeczeństwie nowej jakości^^.

”  J. Półturzycki, Samokształcenie..., s. 34, 37-38,.
Znlecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/Wli). Załęcznik 
|Dz. U. E. L394 z dn. 30.12.2006], s. 13-18; Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez cale 
życie. Europejskie Ramy Odniesienia, Luksemburg 2007, s. 1.

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu. Warszawa 2000, s. 87, 99, 456-455.
”  J. Morbitzer, dz. cyt., s. 35.
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Edukacja informacyjna w społeczeństwie wiedzy ma olbrzymie 
znaczenie nie tylko dlatego, że stanowi podstawę do kształcenia usta
wicznego i autoedukacji, ale także z innych powodów. W społeczeń
stwie wiedzy istotną rolę w gospodarce odgrywać będzie informacja: 
to od dostępu do niej i umiejętności jej wykorzystania w dużej mierze 
zależeć będzie sukces konkretnego przedsięwzięcia. O ile w dużych fir
mach zazwyczaj istnieją stanowiska, na których pracujące osoby są od
powiedzialne za dostęp i przepływ informacji, to w przypadku małych 
przedsiębiorstw za tego typu działania jest odpowiedzialny zazwyczaj 
właściciel bądź zwykli pracownicy. W związku z tym muszą być przy
gotowani -  przynajmniej w stopniu podstawowym -  do tego, by dać 
sobie radę z dotarciem do odpowiedniej informacji oraz jej przetwo
rzeniem^^.

Przygotowanie informacyjne jest ważne w społeczeństwie wiedzy 
także z tego względu, że przyczynia się w pewnym sensie do rozwoju 
demokracji. Jedną z podstawowych zasad współczesnych demokracji 
jest prawo obywateli do informacji. Dostęp do niej może być jednak 
utrudniony poprzez niewłaściwe przygotowanie do jej odbioru, bądź 
jego brak. Aby zatem usunąć tę barierę, należy kształtować odpo
wiednie postawy i umiejętności pozwalające na to, by dotrzeć do po
trzebnej informacji i w ten sposób zapewnić pełniejsze realizowanie 
wspomnianego prawa^^. Wpływ edukacji informacyjnej na rozwój 
demokracji ma również cliarakter pośredni: przygotowując do samo
kształcenia sprawia, że ludzie są lepiej wykształceni, a jak wspomnia
no, demokracja potrzebuje takich ludzi, bo może się rozwijać tylko 
wtedy, gdy członkowie danej społeczności są świadomi swoich praw, 
obowiązków, przywilejów itp.

Por.: V. Rosenberg, Information Literacy and Smali Business [W:] White Paper pre- 
pared fo r UNESCO, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, 
and the National Forum on Information Literacy, fo r use at the Information Literacy Meeting 
ofExperts, Prague, 7he Czech Republic, July 2002 [onlinc]. 2002 [dostęp: 15 września 2004], 
Dostępny w WWW: http;//www.nclis.gov/libinter/infolitcon&meet/papers/roscnbcrg-fu]l- 
paper.pdf

R W. Horton, Public Access to Government Informalion and Informalion Literacy 
Training as Basic Humań Rights [W:] White Paper preparedfor UNESCO, the U.S. National 
Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information 
Literacy, fo r use at the Information Literacy Meeting ofExperts, Prague, Ihe Czech Republic, 
July 2002 [online]. 2002 [dostęp: 15 września 2004], Dostępny w W  WW: http://www.ndis. 
gov/libinter/infolitconf&meet/papers/horton-fullpaper.pdf
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w  tworzącym się społeczeństwie wiedzy edukacja przygotowująca 
do posługiwania się głównym jego zasobem wydaje się mieć olbrzy
mie znaczenie. Od tego, w jakim stopniu człowiek opanuje umiejęt
ność wykorzystywania informacji w celu tworzenia nowej wiedzy, za
leżeć będzie jego miejsce w społeczeństwie. To właśnie niedostateczne 
przygotowanie jest traktowane jako jeden z powodów braku dostępu 
do tego podstawowego -  w społeczeństwie wiedzy -  zasobu produk
cyjnego, czego wynikiem może być nowy podział społeczeństwa i kon
flikty społeczne. Zatem nie można tego aspektu współczesnej edukacji 
lekceważyć. Na konieczność edukacji informacyjnej zwracano uwagę 
od dłuższego już czasu, jednak dopiero usankcjonowanie takich zja
wisk jak edukacja permanentna czy samokształcenie jako kluczowych 
elementów dla powstania i funkcjonowania społeczeństwa wiedzy, spo
wodowało wzmożone działania w tym zakresie. Oczywiście w związku 
ze zmianami w całym systemie edukacji, jak również w społeczeństwie 
w ogóle, edukacja informacyjna przechodzi różnego rodzaju transfor
macje, jej celem jest jednak zawsze przygotowanie do efektywnego wy
korzystywania informacji do celów zawodowych i osobistych.

Pomimo poszerzenia oferty tzw. kształcenia równoległego odbywa
jącego się w dużej mierze poza systemem szkolnym, nie można wyeli
minować szkoły z realizacji procesu edukacji. Instytucje te muszą nieco 
zmienić swój charakter, ale dzięki nim ludzie będą zdobywać podstawy 
wykształcenia. W związku z tym do obowiązków szkół należy przy
gotowanie wszystkich korzystających z nich członków społeczeństwa 
do posługiwania się informacją, a tym samym do samokształcenia 
trwającego przez całe życie. Elementy edukacji informacyjnej muszą 
się więc znaleźć w programach nauczania szkół różnego typu i nie 
mogą być traktowane jako małoważny dodatek, ale jako zadanie, któ
remu należy poświęcić szczególną uwagę.

Instytucjami, które są dziś odpowiedzialne za rozwój edukacji 
są także biblioteki. I nie chodzi bynajmniej tylko o biblioteki szkolne, 
które z założenia włączają się w proces kształcenia wspierając reali
zację programów nauczania w szkołach. Niewątpliwie takie wyzwania 
stają również przed bibliotekami szkół wyższych oraz publicznymi. Te 
pierwsze są przede wszystkim źródłem informacji naukowej, w opar
ciu o którą ludzie mogą poszerzać swoją wiedzę. Włączają się w proces 
kształcenia przygotowując zajęcia z zakresu posługiwania się swoimi
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zasobami oraz informacją w ogóle. Jeśli chodzi o biblioteki publicz
ne, to już w wytycznych IFLA/UNESCO Public Library Sewice. IFLA/ 
UNESCO Guidelines for Development z 2001 r. jako jeden z zasadni
czych obszarów działalności tych instytucji uznaje się włączenie w pro
ces edukacji i przygotowywanie użytkowników do posługiwania się 
informacją^”.

Włączanie się w proces edukacji jest czymś naturalnym dla bi
bliotek. Mają one ponadto olbrzymie znaczenie w procesie kształce
nia ustawicznego i samokształcenia -  dostarczają informację. Na rolę 
bibliotek w tworzeniu społeczeństwa nowej jakości zwrócono uwagę 
m.in. podczas World Summit on Information Society. Uznano, że na
leżą do tych instytucji, na których spoczywa dziś odpowiedzialność 
za zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do informacji, a także 
jej wykorzystanie dla dobra osobistego i całego społeczeństwa^^.

Nowe wyzwania stojące przed każdym człowiekiem w związku 
z tworzeniem się społeczeństwa wiedzy zostały dostrzeżone przez bi
bliotekarzy. Zaczęli poszerzać ofertę bibliotek o różne elementy eduka
cji informacyjnej. Początkowo były związane z tradycyjnymi źródłami 
informacji oraz z możliwościami wykorzystania biblioteki -  w' litera
turze anglojęzycznej nazywano je bibliographic instruction lub library 
orientation, w Polsce przyjęło określać je jako przysposobienie biblio
teczne. Z czasem zaczęto w coraz większym stopniu dostosowywać te 
działania do potrzeb zwracając uwagę na kwestie wykorzystania infor
macji w ogóle oraz etyczne i prawne aspekty tego działania. W biblio
tekarstwie pojawiła się koncepcja information literacy. Jest ona obecnie 
dominująca, jeśli chodzi o działalność bibliotek w zakresie edukacji 
informacyjnej. Początkowo była ona rozwijana głównie w tym środo
wisku. Dziś jednak budzi coraz szersze zainteresowanie i jest uznawa
na za ważny element kształcenia. Koncepcji tej poświęcony zostanie 
kolejny rozdział.

Public Library Service. IFLA/UNESCO Guidelines fo r Development (Ed. P. Gili), Mun- 
chcn 2001, s. 16-17, 37 -  dostępne również vs' WWW: hllp://wvvw.ifla.org/en/publications/ 
ina-publications-series-97; Działalność bibliolek publicznych: wytyczne 1FLA/UNESC'0 
(oprać. P. Gili), Warszawa 2002, s. 20-21.

World Summił on the Information Society. Outcome Documents. Geneva 2003 -  Tunis 
2005 IOnline] 2005, s. 17-18. [dostęp: 5 września 2011 ]. Dostępny w WWW: http://www.itu. 
int/wsis/outcome/booklet.pdf
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Rozdział III

Information literacy

W społeczeństwie wiedzy jako jedną z kluczowych kompeten
cji uznaje się zdolność do wykorzystywania informacji, ściśle wiąza
ną z umiejętnością generowania nowej wiedzy. Nie dziwi zatem fakt, 
że wraz upowszechnianiem się idei społeczeństwa wiedzy coraz więk
sze zainteresowanie zaczynały budzić działania edukacyjne mające 
przygotować jego członków do sprawnego posługiwania się informacją.

Alfabetyzacja funkcjonalna i Information literacy

Przejawem nowych trendów w kształtowaniu systemów eduka
cji było zwrócenie uwagi na alfabetyzację -  nie tylko w jej pierwot
nym znaczeniu, ale dużo szerszym. Pojawiło się pojęcie alfabetyzacja 
funkcjonalna (ang. functional literacy), którym określono -  najproś
ciej rzecz ujmując -  odpowiednie przygotowanie do funkcjonowania 
w społeczeństwie.

Tradycyjna definicja pojęcia alfabetyzacja wiązała je przede wszyst
kim z umiejętnością cz)1:ania i pisania, czasem też liczenia. Uznawano 
te podstawowe umiejętności jako konieczne do tego, by móc się komu
nikować, a tym samym współtworzyć i czerpać korzyści z obecności 
w społeczności.

Pojawienie się nowego typu społeczeństwa, które charakteryzuje 
się m.in. szybkością generowania i przekazywania informacji, spowo
dowało, że te podstawowe dotąd umiejętności, stały się niewystarcza
jące, aby sprawnie w nim funkcjonować. Stąd zaczęto rozwijać pojęcie 
alfabetyzacja i wliczano do zespołu kompetencji z nią związanych ko
lejne, np.: sprawne liczenie, rozumienie technologii, znajomość języ
ków obcych, umiejętność organizacji pracy, umiejętność posługiwania 
się informacją. Termin alfabetyzacja {literacy) nabrał bardziej uniwer-
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salnego znaczenia oznaczając proces przygotowywania do normalne
go funkcjonowania w społeczeństwie.

Na potrzeby International Adult Literacy Survey termin alfabetyza- 
cja (literacy) zdefiniowano jako: zdolność do rozumienia i stosowania 
drukowanej informacji w codziennej aktywności, w domu, w pracy 
i w społeczeństwie^

Natomiast w amerykańskim National Litearcy Act o f 1991 określo
no go jako;

„Zdolność jednostki do czytania, pisania i mówienia po angielsku 
oraz dokonywania obliczeń i rozwiązywania problemów na takim po
ziomie biegłości, jaki jest konieczny do funkcjonowania w pracy i spo
łeczeństwie, do osiągnięcia celów, rozwinięcia wiedzy i talentu” .̂

W ramach prac prowadzonych przez UNESCO spróbowano doko
nać próby zdefiniowania, kim jest person functional literat. Terminem 
tym określono osobę, która jest w stanie zaangażować się we wszystkie 
działania, w których alfabetyzacja jest wymagana, dzięki czemu potrafi 
efektywnie funkcjonować w grupie i społeczności, a także wykorzysty
wać umiejętność czytania, pisania i liczenia dla własnego rozwoju oraz 
społeczności, w której żyje\

O alfabetyzacji funkcjonalnej wspomniano także w jednym z waż
niejszych raportów dotyczących rozwoju edukacji w ubiegłym stuleciu
-  w tzw. Raporcie Klubu Rzymskiego:

„...idea, aby widzieć w alfabetyzacji funkcjonalnej środek służący 
rozbudzaniu świadomości oraz umiejętności konstruktywnego i zgod
nego z wymogami etyki uczestnictwa w życiu społeczeństwa i w spra
wach świata, zasługuje ze wszech miar na poparcie”!

W polskiej literaturze również podjęto próby zdefiniowania alfa
betyzacji funkcjonalnej. Została ona uwzględniona m.in. w Encyklo-

' B. Pont, P. W erąuin, Literacy in a thousand words [w;] Observer OFXJ) [online]. 2000 
nr 223 [dostęp; 15 października 2011]. Dostępny w WWWcb; http;//www.occdobscrvcr.
o r e /n e w s /f u lls t o r y .p h p /a id /3 6 6

2 National Literacy Act o f 1991: Major Provisions ofP.L. 102-73. CRS Report fo r Congress 
W; ERIC Clearinghouse on Information Resources [online]. 1991 [dostęp: 28 lutego 2012].
Dostępny w  WWW: h t t p :/ /w w w .e r ic .e d .g o v /P D F S /E D 3 4 1 8 5 1  .p d f

 ̂J. W. Ryan, Literacy and Numeracy: Policies [W:] Ihe International hncyclopedia ofhd- 
ucation,vo\. 5 (ed. T. Husen, T.N. Postlethwaite), 1985, s. 3102-3104.

'* Uczyć się -  bez granic. Jak zerwać Jukę  ludzką”. Raport Klubu Rzymskiego. 
(red. J. W. Botkin, M. Malitz) Warszawa: PW N 1982, s. 179.
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pedii pedagogicznej XXI wieku^ i w Nowym słowniku pedagogicznym 
W. Okonia. W tym ostatnim wydawnictwie alfabetyzacja funkcjonalna 
została zdefiniowana jako:

„Nauczanie analfabetów posługiwania się pismem i drukiem jako 
środkami porozumiewania się oraz wdrożenie ich do zdobywania wie
dzy bezpośrednio im potrzebnej w życiu i w pracy zawodowej [...], 
korzystnie wpływającej na zmiany w środowisku węższym i szerszym 
oraz na rozwój osobowości [..

J. Trawka definiuje alfabetyzację funkcjonalną jako: praktyczne 
umiejętności potrzebne do posługiwania się informacją, z którą sty
kamy się, na co dzień w bezpośrednim otoczeniu. Umiejętności takie, 
jak rozumienie tekstu, myślenie matematyczne, myślenie naukowe^. 
E. Świerzbowska-Kowalik dodaje, że odnosi się ona do zestawu cech, 
dyspozycji i kompetencji rozwijanych w czasie, a więc nie odnosi się 
do zjawiska statycznego i niezmiennego^

Alfabetyzacja umieszczona w określonym społecznym, kulturo
wym, politycznym i ekonomicznym kontekście stała się wskaźnikiem 
podstawowej wiedzy w danej dziedzinie, posiadania umiejętności 
i znajomości pojęć z nią związanych. W ślad za pojawieniem się ter
minu alfabetyzacja funkcjonalna’ (functional literacy) w zależności 
od przedmiotu, umiejętności, kontekstu pojawiły się kolejne, np.: in- 
formation literacy, media literacy, visual literacy, cultural literacy, tech- 
nological literacy, Computer literacy, itp^.

W publikacji przygotowanej przez Międzynarodową Komisję 
do Spraw Rozwoju Edukacji dla XXI wieku przy UNESCO: Edukacja

 ̂Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa 2003, s. 89 90.
* W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 3, Warszawa 2001, s. 20.
 ̂ J. Trawka, Nauczyciel kreatorem społeczeństwa informacyjnego W: 17 Ogólnopolskie 

Sympozjum Naukowe nt. „Komputer w Edukacji” Kraków, 28-29 września 2007 [online], 
2007 [dostęp; 24 kwietnia 2008]. i:)ostępny w WWWeb: http://www.ap.krakow.pl/ptn/ 
ref2007/Trawka.pdf

® E. Świerzbowska-Kowalik, Czytać i pisać, aby żyć, „Wiedza i życic” 1996, nr 8, s. 29; 
H. Gulczyńska, E. Świerzbowska-Kowalik, Alfabetyzm funkcjonalny -  kwalifikacje -  praca, 
„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1996, nr 7, 45-62.

J. W  Marcum, Rethinking Information Literacy, The Library Quarlerly 2002, voL 72, 
nr 1, s. 13 -18; L. Arp, Information Literacy or Bibliographic Instruction: Semantic or Philoso- 
phy?, RQ 1990, vol. 30, nr 1, s. 47; Breivik i Gee, 1989; E. K. Owusu-Ansah, Information 
Literacy and the Academic Library: A Critical Look at a Concept and tlie Controversies Sur- 
roundingit, 'llie Journal of Academic Librarianship 2003, vol. 29, nr 4, s. 221.
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- je s t w niej ukryty skarb^^ wskazuje się na wagę alfabetyzacji informa
tycznej, jako środka umożliwiającego lepsze zrozumienie rzeczywisto
ści.

W badaniach realizowanych w ramach Programme for Internatio
nal Student Assessment (PISA) prowadzonych od 2000 r. przez OECD 
również używa się pojęć, w których pojawia się słowo literacy (alfa- 
betyzacja) -  dotyczą one spraw^nego posługiwania się różnymi kate
goriami umiejętności i wiedzy i są to: scientific literacy, mathematical 
literacy, reading literacy^K

Wśród wńelu pojęć związanych z alfabetyzacją funkcjonalną poja
wiła się również information literacy.

Termin information literacy po raz pierwszy został użyty przez 
prezydenta Information Industry Association Paula Zurkowskiego 
w publikacji The Information Service Environment: Relationships and 
Priorites (Washington 1974 r.). Według niego osoby, które są odpo
wiednio przygotowane do zastosowania informacji w pracy, które na
uczyły się technik i umiejętności potrzebnych do wykorzystania szero
kiego spektrum narzędzi informacyjnych, a także źródeł pierwotnych 
pozwalających na rozwiązanie ich problemów można nazwać informa
tion literates. Zurkowski przeciwstawił je osobom „information illitera- 
te\ czyli tym, które co praw^da potrafią pisać i czytać, ale nie są w stanie 
ocenić wartości informacji i nie posiadają zdolności do kształtowania 
informacji w zależności od swoich potrzeb^^.

Pojawienie się terminu information literacy stosowanego do okre
ślenia przygotowania do posługiwania się informacją zbiegło się 
ze zmianami, które zachodziły w bibliotekach.

Jak już w'^spomniałam w poprzednim rozdziale, biblioteki od lat 
włączały się w proces kształcenia swoich użytkowników. Zajęcia orga
nizowane przez biblioteki na temat tego, jak się nimi posługiw'^ać, jakie 
informatory są w nich dostępne oraz na temat technik studiowania

Edukacja -  jest w niej ukryty skarb (red. J. Delors), Warszawa 1998.
“ OECD Programme fo r  International Student Assessment (PISA) [onlinc]. [dostęp: 

17 wrze.śnia 2011 r.]. Dostępny w WWW: http://www.pisa.oecd.org
S. Behrens, A Conceptual Analysis and Historical Overview o f Information Literacy, 

College and Research Libraries 1994, vol. 55, nr 7, s. 309-310; T. Ridgeway, Information 
literacy: An introductory reading list, College & Research Libraries News 1990, vol. 51, nr 7, 
s. 645.
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miały miejsce już w XVII Nie były wówczas normą, jednalc od dru
giej połowy XIX w. coraz częściej wslcazano na konieczność wprowa
dzenia do oferty bibliotek specjalnych szkoleń przygotowujących ludzi 
do efektywnego korzystania z ich zbiorów. Zaczęto więc organizować 
dla zainteresowanych różnego rodzaju szkolenia biblioteczne (library 
orientation, library instruction). Aby odpowiedzieć na zapotrzebo
wanie związane ze zmianami m.in. w gospodarce poszerzano zakres 
szkoleń, zmieniając ich nazwę na np. bibliographic instruction, o róż
nego rodzaju źródła informacji takie jak: bibliografie, indeksy cyto- 
wań, itp̂ '*. I to jednak wkrótce okazało się niewystarczające. Wraz 
z upowszechnieniem się technologii informacyjno-komunikacyjnej
-  zwłaszcza Internetu -  pojawiły się nowe problemy Coraz łatwiejszy 
dostęp do serwisów informacyjnycli i coraz szybciej rozpowszechnia
na informacja sprawiły, że wielu ludzi zaczęło się gubić w tym gąszczu. 
Jednocześnie dla przeciętnego człowieka biblioteki przestały pełnić 
rolę głównego dostawcy informacji -  obok radia i telewizji pojawiło 
się jeszcze atrakcyjniejsze medium. Wielu ludzi przestało odwiedzać 
biblioteki ulegając fascynacji internetem. Jednak problem ich odpo
wiedniego przygotowania do odbioru informacji pozostał. Stosowane 
do tej pory modele kształcenia użytkowników informacji określane 
w języku angielskim jako library instruction, bibliographic instruction, 
library orientation czy polskie przysposobienie biblioteczne nie kore
spondowały z potrzebami członków społeczeństwa wiedzy^^.

Propozycją dotyczącą stworzenia modelu edukacji informacyjnej 
nowej jakości stała się koncepcja Information literacy.

Jak wspomniano jako pierwszy terminu information literacy użył 
P. Zurkowski i w tym ujęciu koncepcja nim charakteryzowana doty
czyła wyrobienia umiejętności posługiwania się informacją zarów
no do celów zawodowych jak i prywatnych. W 1976 r. Lee Burchinal 
w wystąpieniu na sympozjum bibliotekarzy w Texas A & M. University 
stwierdził, że aby być information literate, trzeba umieć zlokalizować 
i użyć informację potrzebną do rozwiązywania problemów i podejmo-

M. F. Salony, Ihe Ilistory of Bibliographic instruction: Changing Trends froni Books 
to the Electronic World, The Reference Lihrarian 1995, vol. 24, łssue 51/52, p. 33.

Np. P. Scnn Breivik, Take II -  information literacy: revolution in education, Reference 
Services Review 1999, vol. 27, nr 3, s. 271-275.

Por. L. Hardesty, Rejlections on 25years o f library instruction: have we made progress?, 
Reference Services Review 1999, vol. 27, nr 3, s. 242; P. S. Breivik, Take II..., s. 272.
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wania decyzji w sposób jak najbardziej efektywny i skuteczny. W tym 
samym roku Cees Hamelink potraktował information literacy jako 
zdolność do wypracowania holistycznej, a jednocześnie indywidualnej 
i niezależnej perspektywy na nowe zdarzenia*^.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w środowisku biblio
tekarzy coraz częściej stosowano termin information literacy do okre
ślenia tego typu edukacji, która dotyczy przygotowania do funk
cjonowania w społeczeństwie poprzez wyrobienie umiejętności 
posługiwania się informacją. Pojęcie information literacy przyjęło się 
bardziej po wydaniu przez Carol Collier Kuhlthau pracy: Information 
skills for an Information Society: A Review of Research. Autorka założy
ła, że information literacy jest połączeniem library skills (umiejętności 
„bibliotecznych”) i Computer literacy (umiejętności posługiwania się 
komputerem). Postulowała także włączenie tych umiejętności do pro
gramu nauczania w ramach zajęć odbywających się w szkolnych cen
trach medialnych*^.

Shirley Behrens, która przeanalizowała historię information lite
racy wymieniła dwa znaczące wydarzenia dla jej rozwoju. Pierwszym 
z nich było ukazanie się publikacji Information Literacy: Revolution in 
the Library (New York 1989) autorstwa Patricii Breivik i E.Gordona 
Gee powstałej pod auspicjami American Council on Education, która 
podkreślała znaczenie bibliotek w reformie edukacji na poziomie śred
nim i wyższym. Biblioteki zostały w niej przedstawione jako współod
powiedzialne za proces kształcenia -  zwłaszcza w zakresie kompeten
cji informacyjnych. Drugim ważnym wydarzeniem było oświadczenie 
American Library Association Presidential Committe on Information 
Literacy na temat edukacji informacyjnej, które zostało ogłoszone
10 stycznia 1989 r. Najważniejsza amerykańska organizacja bibliote
karska określiła znaczenie information literacy we współczesnym świe- 
cie oraz rolę bibliotek w edukacji z tego zakresu*^

Swego rodzaju usankcjonowaniem stosowania terminu w odnie
sieniu do całokształtu działań związanych z przygotowaniem człowie-

S. Behrens. dz. cyt., s. 310.
C. C. Kuhlthau, Information Skills fo r an Information Society: A Review o f Research. 

An ERIC Information Analysis Product W; ERIC Education Resources Information Center 
[online] Syracuse 1987. [dostęp: 23 listopada 2011]. Dostępny w WWW; http://cric.cd.gov/ 
PDFS/ED297740.pdf; C. Doyle, Information Literacy In an Information Society....

S. Behrens, dz. cyt., s. 315; T. Ridgeway, dz. cyt., s. 646.
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ka do właściwego posługiwania się informacją stało się włączenie go 
w 1992 r. do listy dełcslayptorów stosowanycłi przez ERIC Clearing- 
tiouse on Information Resources^^.

Począwszy od lat 90. XX w. in form ation  literacy  stała się przedmio
tem łicznycłi badań. Opierając się na głównych jej założeniacli w coraz 
więłcszym stopniu przygotowywano w bibłiotełcacłi odpowiednie for
my Icształcenia użytłcownilców.

Jednak wraz z upowszecłinieniem się terminu pojawił się pewien 
problem. Coraz częściej się zastanawiano się w jaki sposób go właś
ciwie zdefiniować, co on tak naprawdę oznacza. Zaczęły pojawiać 
się kolejne propozycje. Jednocześnie pojawiły się pojęcia, które były 
ściśle związane z nowoczesnym podejściem do edukacji informacyj
nej zwłaszcza w kontekście pojawiającego się społeczeństwa wiedzy. 
Cłi. Bruce wymieniła następujące:

• IT  literacy -  zdolność użycia technologii informacyjnej. Nasy
cenie różnych sfer działalności ludzkiej technologią i tworzenie 
coraz bardziej przyjaznych użytkownikowi aplikacji spowodo
wało, że pojęcie to jest kojarzone z umiejętnościami informacyj
nymi, in form ation  literacy.

• Computer literacy -  rozumiana jako wiedza o tym, co można 
zrobić przy pomocy softw are  i hardware. W tym sensie może 
stanowić komponent IT  literacy. Ta definicja jest jednak dysku
syjna -  w ostatnich latach coraz częściej pojęcie Com puter lite
racy używa się do kreślenia umiejętności zastosowania kompu
tera. Relacje pomiędzy Computer literacy  i in form ation literacy 
istnieją w tym sensie, że ta pierwsza może być traktowana jako 
podkategoria drugiej.

• Library literacy {library skills) -  umiejętność wykorzystania 
biblioteki. Do tego problemu podchodzi się na dwa sposoby. 
Pierwszy zwraca się ku osobistym zdolnościom do przetwarza
nia zasobów biblioteki. W takim ujęciu library skills wydają się 
zdolnością do użycia szerokiego spektrum narzędzi informacyj
nych dostępnych w bibliotece. Drugie podejście do problemu 
library skills dodaje jeszcze do tego umiejętność lokalizowania, 
interpretacji pojęć w kontekście korzystania z biblioteki, co wy-

Ch. Doyle, Information Literacy....
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maga użycia informacji, oraz krytycznego myślenia. W takim 
ujęciu library literacy i information literacy są bliskie znaczenio
wo -  różni je tylko kontekst -  tzn. ta pierwsza idea jest rozpatry
wana w kontekście biblioteki, podczas gdy druga ma charakter 
ogólny.

• Information skills -  umiejętności informacyjne. Koncepcja in
formation skills pojawiła się w połowie lat 80. XX w. i jest ściśle 
związana z ówczesnym rozwojem taksonomii w edukacji. Jedną 
z najbardziej znanych taksonomii z zakresu information skills 
jest model Big6 M. Eisenberga i R. Berkowitza. Pojawiały się 
także inne, z których wiele z czasem utożsamiano z charakte
rystyką information literacy. Pomimo tego, że termin informa
tion literacy jest nieco starszy, to information skills zyskał sporą 
popularność. Odnosi się on do intelektualnego procesu zwią
zanego z wykorzystaniem informacji. Może być rozpatrywany 
poza kontekstem biblioteki, która stanowi jedno z wielu źródeł 
informacji. Związek information skills i information literacy jest 
ścisły -  do tego stopnia, że umiejętności informacyjne są często 
utożsamiane z information literacy, bądź uznawane za jeden jej 
aspektów.

• Learningto learn -  uczenie się, jak się uczyć. Jest to proces zwią
zany z koniecznością uczenia ustawicznego i samokształcenia, 
które w społeczeństwie informacyjnym/społeczeństwie wiedzy 
są szczególnie ważne. Stanowi jedną z kluczowych kompetencji. 
Learning to learn wiąże się ze samodzielnym zdobywaniem wie
dzy i przygotowywaniem ludzi do uczenia się w zmieniającym 
się społeczeństwie. Jest warunkiem wstępnym do uczenia się 
ustawicznego. Jest powiązane z information literacy w ten spo
sób, że wiąże się z pozyskiwaniem informacji i robieniem z niej 
użytku^".

Tych pięć elementów koegzystuje z ideą information literacy. 
Co więcej są same w sobie tematem trwającej dyskusji nad ich znacze
niem. Wprowadziło to jeszcze więcej problemów z przedstawieniem 
spójnej koncepcji information literacy.

Ch. Bruce, 7he Seren Faces of Information Literacy, Adelaide 1997, s. 20-26.
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Information titeracy- problemy definicyine i terminologiczne

Information literacyjest ciągle obiektem analiz wynikających m.in. 
z problemów ze zrozumieniem jej problematyki. Jak wskazywała jesz
cze w latach 90. XX w. Lori Arp, nie została ona dobrze zdefiniowana 
ani przez teoretyków, ani przez praktyków i ciągle trzeba próbować 
ustalić jej zakres znaczeniowy. Zarówno praktykom zajmującym się 
szkoleniami z zakresu edukacji informacyjnej, jak i osobom zajmują
cym się tą problematyką naukowo, często brakuje precyzji w użyciu 
terminu information literacy. nie zawsze są w stanie określić granicę 
pomiędzy information literacy, szkoleniem bibliotecznym czy biblio- 
graphic instruction. Brak precyzji w użyciu tych różnych terminów czy 
stosowanie ich czasami zamiennie jest związane z używaniem samego 
terminu information literacy w różny sposób, w odniesieniu do róż
nych działań^^

Krytyce poddawano albo termin information literacy albo koncep
cję nim określaną.

Stephen Foster zauważył, że fraza ta nie ma żadnego znaczenia. 
Według niego jest ona także nielogiczna, bo jak okreśhć information 
illiteracy^ Używanie takiego terminu nie jest więc w pełni uprawnione, 
a fakt jego częstego stosowania można uznać za coś w rodzaju mody. 
Stał się on sposobem komunikowania się ze środowiskiem, swego ro
dzaju chwytem public relation. Używa się go po to, by utwierdzić wagę 
zawodu bibliotekarza jako profesjonalisty z zakresu informacji^^.

hine problemy związane z information literacy dostrzegł Lawrence 
McCrank. Uważał, że samo pojęcie information literacyjest całkowicie 
abstrakcyjne, stanowi pewien ideał odnoszący się do zespołu umie
jętności i wiedzy, które są charakteryzowane bardziej przez zdolności 
i zachowania niż specyficzną tematykę. Powszechne przyjęcie term i
nu tłumaczył brakiem innego, który określałby nowe trendy w edu
kacji informacyjnej. Terminy stosowane do niedawna w odniesieniu 
do kształcenia użytkowników zdewaluowały się i niektóre środowiska 
bibliotekarzy pragną je koniecznie zastąpić. Zgadzał się z tym, że jest

Ch. Bruce, Ihe Seven faces..., s. 11.
“  S. Foster, Information Literacy: Some Misgirings. American Libraries 1993, vol. 24, 

nr 4, s. 344-346.
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to po prostu termin modny, ale jego znaczenie dla wielu ludzi jest od
mienne” .

Herbert S. White natomiast zwrócił uwagę na fakt, że pojęcie lite- 
racy implikuje mierzalność umiejętności, a w przypadku umiejętności 
informacyjnych jest to niemożliwe. Proponuje więc stosować termin 
information empowerment, jako bardziej adekwatny do zjawiskami

W latach 90. ubiegłego stulecia w związku z dyskusją nad infor
mation literacy próbowano doprecyzować jej koncepcję i przedstawić 
zwięzłą definicję.

Po opublikowaniu raportu Christiny Doyle information literacy 
najczęściej traktowano jako zdolność uzyskania, oceny i użycia infor
macji pochodzącej z różnych źródeł^^lub bardzo lakonicznie: zdolność 
do wykorzystania informacji^^.

Jeremy J. Shapiro i Shelley K. Hughes rozszerzają to pojęcie. Według 
nich jest to krytyczna refleksja nad naturą informacji samej w sobie, jej 
techniczną infrastrukturą, społecznym, kulturalnym i filozoficznym 
kontekstem. Stąd jest to raczej new liberał art (sztuka wyzwolona) niż 
tylko wiedza na temat tego, jak korzystać z komputera i jak zdobyć 
informację^^.

Można zaobserw'ować> że w literaturze information literacy jest częś
ciej opisywana niż definiowana. Pojawiają się też próby zdefiniowania 
jej poprzez charakterystykę information literate person. Na taki zabieg 
zdecydowano się przygotowując wspomniane już oświadczenie ALA 
z 1989 r. Podano tu definicję information literate people. Są to osoby.

“  L. J. McCrank, Information Literacy: a Bogus Bandwagon? Library Journal 1991, 
vol. 116, nr 8, s. 38-42; L. J. McCrank, Academic programs fo r  information literacy, theory 
and structure. RQ 1992, vol. 31, nr 4, s. 485-496.

H. S. White, Bibliographic Instruction, Information Literacy, and Information Empow
erment, Library Journal 1992, vol. 117, nr 1, s. 76, 78.

“  Ch. Doyle, Outcome Measures fo r  Information Literacy within the National Educa- 
tion Goals o f 1990. Finał Report to National Forum on Information Literacy. Summary o f  
Findings. W; Ef{JC Clcaringhousc on Information Resources jonline]. 1992, s. 5 [dostęp: 
14 maja 2006]. Dostępny w WWW: http://eric.ecl.gov/ERlCDocs/data/ericdocs2/content_ 
storage_01/0000000b/80/23/4a/12.pdf

“  Ch. Curran, Information Literacy and the Public Librarian [W:] Encyclopedia o f Libra
ry and Information Science vol. 51 (ed. A. Kent, H. Lancour), New York 1993, s. 258.

J. J. Shapiro, S. K. Hughes, Information Literacy as a Liberał Art. hnlightennieiU pro- 
po^al for a new curriculum, Educom Rcvicw [onlinc]. 1996. vol. 31, nr 2 [dostęp: 17 lutego
2012]. Dostępny w WWW: http://net.educause.edu/apps/er/review/reviewartides/3123].

html
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które uczą się, jak się uczyć, wiedzą, jak zorganizowana jest wiedza, 
jak znaleźć informację i jak jej użyć, by szybko podjąć decyzję i by inni 
mogli się od nich czegoś nauczyć. Są więc przygotowane do kształcenia 
ustawicznego^”. W takim ujęciu information literacy można niemalże 
utożsamić z prowadzeniem procesu badawczego, a to według niektó
rych -  np. J. W. Marcuma -  jest zbyt daleko posuniętą próbą stworze
nia koncepcji uzasadniającej funkcjonowanie przyjętego już terminu^’.

Zaproponowana przez ALA definicja była zogniskowana wo
kół umiejętności informacyjnych i uczenia się ustawicznego, które 
są wsparte wiedzą o świecie informacji. Pomimo tego, że miała istotne 
znaczenie dla rozwoju koncepcji information literacy, niejednokrotnie 
poddawano ją krytyce.

Wspomniany już S. Foster krytykował i raport i definicję. Według 
niego oświadczenie ALA nie pozwala rozpoznać, kto jest naprawdę in
formation literate person, a kto nie. Ponadto wymagane od information 
literate person niektóre elementy umiejętności i wiedzy są sformuło
wane zbyt ogólnie (np. co znaczy wiedzieć, jak wiedza jest zorganizo
wana?), jednocześnie inne należy rozpatrywać w określonym kontek
ście (lokalizowanie, ocena i użycie informacji).

S. Foster zwraca też uwagę, że zabrakło w oświadczeniu ALA sa
tysfakcjonującego rozróżnienia pomiędzy wykorzystaniem biblioteki, 
a informacji w ogóle. Według badacza z lektury oświadczenia ALA 
można wysnuć wniosek, że information literacy dotyczy wiedzy, jak 
użyć bibliotekę.

Debata nad koncepcją information literacy cały czas trwa, chociaż 
jej najbardziej intensywny okres prz)^adł na lata 90. ubiegłego stule
cia. Ch. Bruce na podstawie analizy literatury, która ukazała się na ten 
temat do 1990 r. przedstawia 10 prób interpretacji information literacy. 
Jest więc ona rozumiana jako:

• użycie technologii informacyjnej,
• powiązanie umiejętności korzystania z biblioteki i Computer lite

racy,
• model systemów informacyjnych,

American Library Association Presidential Committe on Information Literacy State- 
ment [onlinc]. 1989 [dostęp: 12 kwietnia 2011], Dostępny w WWW: http;//vv'wvv'.ala.org/ 
acrl/publications/whitepapers/presidential 

Por. J. W. Marcum, dz. cyt., s. 13-18.
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• umiejętności informacyjne powiązane z IT,
• proces informacyjny,
• powiązanie umiejętności, wiedzy i postaw,
• aktywne zaangażowanie się w działania związane z informacją,
• zdolność do uczenia się,
• podstawowy komponent krytycznego myślenia,
• część alfabetyzacji w ogóle '̂*.
Na problem definiowania terminu information literacy i na to czy 

jego stosowanie jest w ogóle właściwe, zwróciły uwagę również Lo- 
anne Snavely i Natasha Cooper. Badaczki zauważyły, że w zależności 
od kontekstu information literacy bywa różnie interpretowana obej
mując kilka kompetencji informacyjnych albo odnosząc się niemal 
do całego procesu badawczego. Nie jest więc dziwne, że termin musi 
rodzić wiele kontrowersji. Jego przyjęcie jest jednak według nich naj
lepszym rozwiązaniem, bo powrót do starej terminologii byłby nie
właściwy ze względu na nową problematykę, którą obejmuje, a z kolei 
tworzenie innych, nowych terminów może również nie satysfakcjono
wać wszystkich^*.

Warto zauważyć, że czas największej dyskusji nad information lite
racy przypadł na moment starcia sie dwóch podejść do nauczania: be- 
hawioryzmu i konstruktywizmu, co nie pozostało bez wpływu na kon
cepcje formułowane przez poszczególnych badaczy.

Behawioryzm i konstruktywizm a information literacy

Behawioryzm jest identyfikowany jako teoria psychologiczna oparta 
na analizie zaobserw'Owanego zachowania. Zastosowany w pedagogice 
daje kierunek, który w dużej mierze wychowanie opiera na poznaniu 
procedur manipulacji. Zakłada, że wychowanie jest procesem warun
kowania i modelowania zachowań, a jedną z metod wspomagających 
jest wzmacnianie pozytywów i negatywów. W modelu pedagogiki be
hawioralnej w relacjach wychowawczych nie uwzględnia się wewnętrz
nych doświadczeń osób uczącej się i nauczającej. Generalnie zarówno 
zadania edukacyjne jak i w7chowawcze formułowane są przez nauczy-

Ch. Bruce, Ihe Seven Faces..., s. 28-37.
L. Snavely, N. Cooper, Ihe  Information T.iteracy Debate, Ihe Journal of Academic 

Librarianship 1997, vol. 23, no. 1, s. 10-13.
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cieli (wychowawców) -  nie ma tu więc miejsca na kreatywność i twór
czość wychowanka czy osoby uczącej się. Ważny jest efekt, z którego 
jedna i druga strona jest rozliczana, a więc należy go osiągnąć'^^.

W takim ujęciu użytkownik informacji, aby zostać uznany za infor- 
mation literale person musi wykazać się posiadaniem pewnych cech. 
Efektem uczenia się w zakresie information literacy jest pozyskanie 
konkretnych umiejętności^^

Podejście behawioralne naciska na konieczność zdobycia określo
nej wiedzy i umiejętności. Uczeń może je pozyskać stosując rodzaj 
schematu, modelu postępowania. Ważniejszy jest efekt końcowy niż 
sposób jego osiągnięcia. Stąd information literacy w takim ujęciu wią
że się z posiadaniem pewnych określonych umiejętności i związanej 
z nimi wiedzy, które w prosty sposób mogą zostać zweryfikowane^^

W behawioralnym podejściu do procesu edukacyjnego bardzo czę
sto korzysta się z taksonomii Blooma -  zwłaszcza jej części dotyczącej 
sfery poznawczej. W odniesieniu do information literacy takie podej
ście zostało rozwinięte w późnych latach 80. W ujęciu behawioralnym 
information literacy jest ujmowana w kategoriach atrybutów osoby, 
co jest wiązane z zestawem umiejętności, wiedzy i postaw. Edukacja 
w tym zakresie polega więc na nabyciu tych cech, stąd to właśnie atry
buty osoby information literacy i jej postawa pozostają w centrum ba- 
dań^^

Podejście behawioralne przez długi czas dominowało w badaniach 
nad zjawiskiem information literacy i próbach zaimplementowania 
kursów z tego zakresu do programów nauczania. Było wygodne dla in
stytucji odpowiedzialnych za kształcenie. Jednak z czasem spotkało się 
z krytyką -  zwłaszcza fakt, że nie uwzględnia osobistych doświadczeń 
osoby uczącej się i wpływów środowiska. Zaczęto nawiązywać do kog- 
nitywizmu, a z czasem do konstruktywizmu jako do metody, która po
zwala na bardziej wszechstronny rozwój osoby uczącej się.

Konstruktywizm jest teorią uczenia się, która m.in. zakłada, że pro
ces ten nie polega na transmisji informacji i wsparciu procesu prze-

Pedagogika, t. 2 (red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski), Warszawa 2006, s. 172-173; C. Ku- 
pisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 18.

Ch. S. Bruce, Vie relaiiotial approach: a new model for information literacy, The New 
Review of Information and Library Research 1997, nr 3, s. 2.

Ch. Bruce, Ihe relational..., s. 4.
Ch. Bruce, 7he Seven Faces..., s. 36-37.
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twarzania informacji, ale jest oparty na budowaniu wiedzy związanej 
z indywidualnymi doświadczeniami uczącego się i ich interpretacji. 
Wiedza nie jest jakimś stałym zestawem informacji, ale ciągle się zmie
nia. Nie są więc ważne gotowe instrukcje i powielanie wzorców -  także 
w myśleniu, co do pewnego stopnia charakteryzowało behawioryzm, 
ale istotniejsze jest poszukiwanie, modyfikowanie, sprawdzanie swo
ich wiadomości. Osoba nauczająca (nauczyciel) pełni rolę przewodni
ka nastawionego na rozwój indywidualności ucznia i rozbudzającego 
ciekawość. Nie dostarcza informacji, lecz wspiera uczącego się, który 
powinien być aktywny i umieć podejmować różnorodne działania, aby 
budować własną wiedzę i rozumieć otaczający go świat. Uczeń jest sam 
odpowiedzialny za proces zdobywania wiedzy^^.

Uczenie się jest rozumiane jako konstruowanie własnych struktur 
wiedzy. W odniesieniu do information literacy oznacza, że jest to pro
ces indywidualnie tworzony przez każdego użytkownika informacji.

Wybrane koncepcje information literacy

W  latach 80. pojawia się nowy paradygmat w myśleniu o nauce o in
formacji, który jest skierowany na zainteresowanie użytkownikami in
formacji i ich perspektywą -  informacja jest konstruowana i końcowo 
odbierana przez ludzi. W ten trend wpisują się też badania dotyczące 
information literacy. Mają one różny charakter i dotyczą różnych prob
lemów związanych z funkcjonowaniem tego pojęcia w środowisku. 
Do badań tych należą również te, których zadaniem jest m.in. moż
liwe precyzyjne określenie zawartości treściowej terminu information 
literacy. Wielokrotnie podejmowano próby w tym zakresie. Niektóre 
z nich miały dla rozwoju koncepcji information literacy szczególne 
znaczenie. Dowodzą również, że information literacy może być różnie 
postrzegana. Poniżej zaprezentowane zostaną Irzy podejścia do tego 
zagadnienia. Każde wynika m.in. z zastosowania odmiennej metody 
badawczej mającej określić i zdefiniować information literacy, a także 
podejścia do procesu edukacji w ogóle.

“  Pedagogika, t. 2 (red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski), Warszawa 2006, s. 206; W. Okoń, 
Nowy Słownik..., s. 180-181.
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Koncepcja Christine Doyle

Koncepcja information literacy zaproponowana przez Christine 
Doyle jest jedną z pierwszych szerzej znanych i przyjętych na świecie. 
Wpisuje się w trend behawiorahiego podejścia do całego procesu edu
kacji. Propozycja Ch, Doyle została zaprezentowana w raporcie: Out- 
come Measuresfor Information Literacy within the National Education 
Goals of 1990. Finał Report to National Forum on Information Literacy. 
Summary of Findings^'^, w którym przedstawiono wyniki badań na te
mat postrzegania information literacy w środowisku bibhotekarzy.

Badania prowadzone przez Christinę S. Doyle były niejako odpo
wiedzią na opublikowanie w 1991 r. raportu National Education Go
als pt. America 2000: An Educational Strategy oraz raportu Secretary s 
Commission on Achieving Necessary Skills pt.; What work reąuieres of 
schools: A SCANS Reports for America 2000 (tzw. SCANS Report).

W National Educational Goals zwracano uwagę na konieczność 
przygotowania młodych ludzi do oczekiwań rynku pracy. Z infor
mation literacy korespondował trzeci spośród sześciu podstawowych 
celów tu nakreślonych. Założono, że amerykańscy uczniowie (na po
ziomie K-12) będą potrafili wykazać się kompetencjami z zakresu 
podstawowych przedmiotów, ale także będą umieli używać swojego 
umysłu, w taki sposób, by być przygotowanymi do pełnienia roli od
powiedzialnego obywatela, do dalszego uczenia się oraz zatrudnienia 
w nowoczesnej gospodarce’*’.

W SCANS Report zostały przedstawione m.in. trzy rodzaje kompe
tencji, które będą wymagane od członków nowoczesnego społeczeń
stwa, jakim miały stać się USA na przełomie millenium. Są to:
1. Podstawowe umiejętności, tj.: komunikacja, czytanie ze zrozumie

niem, sprawne pisanie i mówienie.
2. Umiejętności myślenia, tj.: rozwiązywanie problemów, uczenie się, jak 

się uczyć, generowanie nowych idei, wybór najlepszej alternatywy.

Ch. S. Doyle, Outcome Measures fo r  Information Literacy within the National Edu
cation Goals o f 1990. Finał Report to National Forum on Information Literacy. Summary  
of Findings. W: ERIC Clearinghouse on Information Resources [online]. 1992 [dostęp: 
14.05.2006], Dostępny w WWW: http://eric.ed.gov/ERlCDocs/data/cricdocs2/contcnt_ 
storage_01 /0000000b/80/23/4a/12.pdf

Ch. S. Doyle, Information Literacy: A Concept fo r the Information Age, Syracuse, 
New York 1994,8.20-21.
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3. Osobiste cechy takie jak; odpowiedzialność, poczucie własnej god
ności, towarzyskość, samoorganizacja, itp.
Ponadto w SCANS Report przedstawiono 5 kompetencji, które 

są potrzebne jednostkom, aby wejść na rynek pracy i są to:
• Identyfikowanie, organizowanie, planowanie, alokacja zasobów,
• Praca z innymi,
• Pozyskiwanie i używanie informacji,
• Zrozumienie złożoności wewnętrznych relacji w zespołach,
• Praca z różnymi technologiami.
Spośród wymienionych kompetencji zwłaszcza pozyskiwanie 

i używanie informacji było zbieżne z tymi, które środowisko amery
kańskich bibliotekarzy utożsamiało z information literacy. Wg SCANS 
Report na kompetencję tę składa się: pozyskiwanie i ocena informa
cji, jej organizowanie i utrzymywanie, interpretacja i komunikowanie, 
używanie komputerów do procesów informacyjnych^*^. I chociaż w do
kumencie tym information literacy nie została wymieniona wprost jako 
element związany z budowaniem koniecznych kompetencji, to w zasa
dzie wydźwięk tego dokumentu wzmacniał jej ideę.

National Forum on Information Literacy (NFIL) -  organizacja 
zrzeszająca na początku lat 90. XX w. 46 krajowych organizacji edu
kacyjnych, rządowych i biznesowych zainteresowanych tematyką in
formation literacy zainicjowała badania nad rozwojem information 
literacy w kontekście wyznaczonych celów edukacyjnych zawartych 
w National Educational Goals oraz SCANS Report. Raporty zostały 
użyte w badaniach jako swoiste ramy umożliwiające zademonstrowa
nie, że do osiągnięcia wyszczególnionych w nich celów information li
teracy wydaje się być konieczna.

Intencją tego projektu badawczego było przygotowanie rekomen
dacji do polityki reprezentowanej przez NFIL. We wrześniu 1991 r. -  
podczas cokwartalnego spotkania jego członków -  rozpoczęto przy
gotowania do badań. Ich celem miało być m.in. opracowanie spójnej, 
szerokiej definicji information /fferary oraz wypracowanie wskaźników

Secretarys Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS): Finał Report Avail- 
able W: Acadcmic innovation [onlinc] 1991 [dostęp: 12 lutego 2012], Dostępny w WWW: 
http://www.academicinnovations.com/report.html; What Work Reąuires ofSchooh A Seans 
Report For America 2000 [onlinej Washington 1991 [dostęp: 12 lutego 2012], Dostępny 
w WWW: http://wdr.dolcta,gov/SCANS/what\vork/whatwork.pdf, s. iii, X-XI
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pomiarów wyników, które można byłoby zastosować w praktyce, w na
uczaniu z zakresu information literacy.

Badania były prowadzone przez Ch. Doyle pomiędzy wrześniem 
1991 r. a marcem 1992 r. Wykorzystano w nich metodę delficką'^”. Ba
daczka zaprosiła do dyskusji nad zjawiskiem information literacy gru- 
pę 136 wybranych ekspertów wywodzącycli się zarówno ze środowiska 
edukacyjnego, jak i profesjonalistów'^ informacji i bibliotekarzy. Oso
by te reprezentowały 18 różnych stowarzyszeń, a pochodziły z USA, 
Kanady i Portoryko. Tak stworzona grupa dyskutowała i próbowała 
uzgodnić, które cechy są rzeczywiście charakterystyczne dla informa
tion literacy i do jakiego stopnia kompetencje z nią zwdązane wpisują 
się w założenia wspomnianych już raportów.

Badanie przebiegało w trzech etapach. Pierwszy z nich został po
dzielony na dwie części:
-  pierwsza -  polegała na opracowaniu definicji information literacy 

i atrybutów osoby information literate;
-  druga -  skupiła się na ocenie narodowych celów związanych z im

plementacją information literacy w edukacji i możliwością pomiaru 
wyników w tym zakresie.
Drugi etap polegał na analizie odpowiedzi, które ujawniły się 

w trakcie dyskusji w etapie pierwszym. Odpowiedzi zostały podsu
mowane, a następnie dostarczone każdemu z dyskutantów. Tylko te 
stwierdzenia, których zgodność wynosiła 1,5 lub więcej w pięciostop
niowej skali Likerta'*^ zostały włączone do etapu trzeciego polegające
go na określeniu wspólnej definicji information literacy oraz atrybutów 
information literacy person, a także odniesienia się do National Educa- 
tion Goal 1990.

Po gruntownej analizie odpowiedzi udało się ustalić definicję infor
mation literacy. Ch. Doyle sformułowała ją następująco:

Metoda dcliicka jedna z metod heurystycznych, która polega na tym, że do podejm o
wania decyzji wykorzystuje się wiedzę, doświadczenie i opinie ekspertów z danej dziedziny. 
Zob. też: S. Cisek, Metoda delficka w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa 
w XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 n r 1 (93), s. 25-32.

Pięciostopniowa skala porządkowa, którą w}'korzystuje się w kwestionariuszach an
kiet i wywiadach kw'estionariuszowych. Dzięki niej można uzyskać odpowiedź dotyczącą 
stopnia akceptacji zjawiska, poglądu itp.
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Information literacy is the ahility to access, evaliiate, and use Infor
mation from a variety of sources [zdolność pozyskania, oceny i użycia 
informacji pochodzącej z różnych źródeł].

W trakcie badań udało się też wypracować zestaw 10 atrybutów 
charakteryzujących osobę przygotowaną informacyjnie {information 
literateperson). Były to:

1. umiejętność rozpoznawania potrzeby informacyjnej;
2. świadomość, że dokładna i kompletna informacja jest podsta

wą do podejmowania decyzji w sposób inteligentny;
3. umiejętność formułowania pytań opartych na potrzebach in

formacyjnych;
4. umiejętność identyfikowania potencjalnych źródeł informacji;
5. umiejętność skutecznego rozwijania strategii wyszukiwaw

czej;
6. umiejętność docierania do źródeł informacji zarówno w for

mie tradycyjnej jak i elektronicznej;
7. umiejętność oceny informacji;
8. umiejętność organizowania informacji w celu praktycznego 

zastosowania;
9. umiejętność integrowania nowej informacji z istniejącym za

sobem wiedzy;
10. umiejętność używania informacji w procesie myślenia krytycz

nego i rozwiązywania problemów'^^.
Taka wszechstronna definicja stała się cennym narzędziem, które 

wykraczało poza funkcję tylko wyjaśniającą dostarczając listę pożąda
nych wyników kształcenia w zakresie information literacy^^.

W raporcie końcowym stwierdzono także, że information literacy 
odpowiada trzem spośród sześciu obszarów koniecznych reform za
proponowanych w National Educational Goals of 1990, a umiejętno
ści kojarzone z information literacy muszą posiąść wszyscy studenci 
collegeow.

Ponadto w raporcie Ch. Doyle podano ponadto zestawy wskaźni
ków związanych z realizacją information literacy dla trzech grup od
biorców:

Ch. S. Doyle, Information Literacy in a Information Society, Emergency Librarians 
1995, vol. 22, nr 4, s. 30-33; Ch. Doyle, Outcome... s. 2.

Tamże, s. 1-2.
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-  dla władz, departamentu edukacji, rodziców -  dotyczą wprowadza
nia elementów information literacy do edukacji;

-  dla nauczycieli -  dotyczą sposobów realizow^ania procesu kształce
nia z uwzględnieniem information literacy;

-  dla studentów i uczniów. Te wskaźniki dotyczą umiejętności, jakie 
powinien posiadać student w zakresie information literacy, ażeby 
stać się osobą samodzielnie uczącą się. Tych kompetencji wymie
niono aż 21 -  począwszy od czytania ze zrozumieniem poprzez 
umiejętność korzystania z komputera i innych technologii infor
macyjnych, identyfikowanie potrzeby informacyjnej, formułowa
nie problemów po rozpoznanie, że dokładna i kompletna informa
cja jest podstawą do inteligentnego podejmowania decyzji^"'.
Jakie cechy charakterystyczne miała koncepcja information literacy

w ujęciu Ch. Doyle?
Przede wszystkim prezentuje punkt widzenia uczonych -  związa

nych zarówno ze środowiskiem bibliotekarskim, jak i edukacyjnym. 
Jest wynikiem pewnego konsensusu ustalonego metodą delficką czy
li stara się stworzyć jednolity obraz. Zaleca konstruktywistyczne po
dejście do uczenia i nauczania. Jednocześnie information literacy jest 
tu postrzegana jako zjawisko wymierne i definiowalne. Daje odpo
wiedź na pytanie o jakość (jak bardzo jestem nauczony). Przedstawia 
information literacy w kategoriach atrybutów osoby i skupia się na ce
chach poszczególnych osób nie uwzględniając środowiska, w  którym 
żyją l̂

W koncepcji Doyle założono, że edukacja związana z kształtowa
niem information literate person wymaga nabycia przez nią i demon
strowania w^skazanych atrybutów. To właśnie zespół tycli umiejętno
ści i atrybutów charakteryzujących osobę information literate sprawił, 
że koncepcja Doyle wypisuje się w podejście behawioralne do procesu 
kształcenia'*^. Z tego powodu z czasem niejednokrotnie wskazywano 
na niedoskonałości tej koncepcji.

Model Ch. Doyle wpisuje się w podejście behawioralne do procesu 
nauczania, gdyż został oparty na konieczności osiągnięcia konkret
nego zestawu umiejętności, przez co wydaje się być „mierzalny”. Dla

Tamże, s. 14 .
Por. też: Ch. Bruce, The Seven Faces..., s. 13. 
Ch. S. Bruce, Ihe relational. . s. 6.
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instytucji o charakterze edukacyjnym miało to duże znaczenie z or
ganizacyjnego punktu widzenia: mogły stosunkowo łatwo określić 
czy konkretny kurs został zaliczony przez osobę uczącą się czy nie. 
Ta łatwość jednak jest pozorna -  w praktyce nie zawsze jest możli
we określenie stanu wiedzy i posiadanych kompetencji. Niemniej, 
to ze względu na potrzeby instytucji edukacyjnych podejście behawio
ralne w określaniu information literacy, a więc także model Ch. Doyle, 
były przez długi czas wiodące"* .̂

Jak wspomniano, model information literacy przygotowany przez 
Ch. Doyle wpisuje się w podejście behawioralne. Ale nie jest on 
do końca spójny -  czerpie także z metod typowych dla konstruktywi
zmu -  zwłaszcza podkreślając znaczenie uczenia problemowego, sa
modzielnego dochodzenia do rozwiązywania problemów, uczenia się 
w oparciu o zasob /^

Według australijskiej badaczki Ch. Bruce ten fakt niespójności jest 
pewnym problemem. Z jednej strony wymienia się pewne atrybuty jako 
wynik kształcenia w zakresie information literacy, a z drugiej sama Doyle 
uważała, że najlepsze efekty uczenia/nauczania uzyskuje się dzięki ucze
niu się w oparciu o zasoby {resource-based learning) czyli nawiązywała wy
raźnie do konstruktywizmu w edukacji'* .̂ Drugi problem wynika z faktu, 
że zarówno wiedza jak i umiejętności szybko się dziś dezaktualizują -  nau
czanie/uczenie się oparte tylko na kategoriach opracowanych przez Doyle 
jest więc niezadowalające i niesatysfakcjonujące.

Takie podejście było przyczyną wielu słów krytyki kierowanej pod 
adresem koncepcji information literacy w ogóle (np. wspomniani już:
S. Foster, L. J. McCrank).

Jednak taka konstrukcja koncepcji information literacy wynikała 
z potrzeb -  konieczne było przygotowanie i opracowanie wyników 
badań tak, by można je było bezpośrednio zastosować w praktyce. 
Takie były potrzeby osób i instytucji, które decydowały o funkcjono
waniu sektora edukacji. Jasne określenie pewnych umiejętności, któ
re są związane z information literacy miało być pomocą w określaniu 
programów nauczania, weryfikacji, mierzeniu stopnia przyswojenia

Ch. S. Bruce, 7he relational approach..., s. 2.
Tamże, s. 2.
Potwierdziła to m.in. w publikacji: Information literacy in an information society: 

a concept for (he information aj ê, Syracuse 1994, s. 34-35.
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wiedzy i umiejętności. Studium Doyle służyło określonym celom. Ba- 
daczlca starała się pracować w paradygmacie akceptowalnym dla władz 
stanowiącycłi programy nauczania w USA i zapewnić środki do oceny 
wyników uczenia się^".

Relacyjny model Information literacy Christine Bruce

Ze względu na to, że definicja information literacy ciągle budziła 
kontrowersje, a ponadto niektóre środowiska miały problem z tym, 
by zidentyfikować jednoznacznie czym jest information literacy, 
a czym np. bibliographic instruction, Cłiristine Bruce spróbowała po
dejść do problemu w zupełnie inny sposób.

Do połowy lat 90. XX w. w badaniacli nad information literacy do
minowało raczej podejście behawiorystyczne -  czyli opierające się 
na przygotowaniu zestawu atrybutów osoby określanej jako infoma- 
tion literate person. Wykorzystywano także taksonomię Blooma -  z tej 
tradycji czerpała m.in. Ch. Doyle, czy C. C. Kulthau. Chi. Bruce poszła 
inną drogą. Idealizując swoje badania zaczerpnęła z fenomenografii -  
metody rozwiniętej przez Ference Martona, a popularnej w badaniach 
nad edukacją zwłaszcza w Australii i w Szwecji^^

W fenomenografii^^ koncepcja jest tłumaczona jako sposób do
świadczania świata. Jest interpretowana jako wewnętrzna relacja 
pomiędzy ludźmi (którzy stanowią podmiot) i pewnymi aspektami 
świata (czyli przedmiotami). Zwraca się szczególną uwagę na związ
ki wewnętrzne pomiędzy podmiotem a przedmiotem -  bo to w tycłi 
związkach kreowane jest tak naprawdę znaczenie przedmiotu. Zjawi
sko według Martona jest opisywane jako kombinacja relacji pomiędzy 
obiektem a przedmiotem.

Ch. Bruce, 'Jhe Seven Faces..., s. 12.
Ch. S. Bruce, 77;e relational..., s. 8.
Za Słownkiem PWN: fenomenografia to rodzaj podejścia fenomenologicznego w ba

daniach humanistycznych, będącego swoistym studium jakościowo różnych sposobów 
doświadczania, rozumienia przez osoby rozmaitych zjawisk; procedura badawcza polega 
na zwróceniu się ku badaniu codziennego oglądu zjawisk oraz ich konceptualizacji; pod
stawowymi danymi empirycznymi dla badacza są zgromadzone przez niego „potoczne opi
sy rzecz}'^vistości” osób badanych, które następnie poddaje on interpretacji, by odkryć ich 
istotę i intencjonalność. Zob. też: A Męczkowska: Fenomenografia jako podejście badawcze 
w obszarze studiów edukacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2003, n r 3.
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Fenomenografia to metoda opisywania różnych koncepcji zjawi
ska, które zostało zaprezentow'ane wśród różnych grup ludzi w jakimś 
szczególnym kontekście. W centrum zainteresowania fenomenografii 
pozostaje natura koncepcji. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy kon
cepcją {conception)y która oznacza doświadczone znaczenie zjawiska 
i konceptualizacją (conceptualisation) -  stanowiącą działalność kogni
tywną (myślenie, przez które koncepcja zostanie ustanowiona). W stu
diach fenomenograficznych ważna jest też różnica pomiędzy koncep
cją zjawiska a kategoriami opisu wyników badaniami

Ch. Bruce wyszła z założenia, że jeśli akceptujemy information lite- 
racy jako zjawisko, czyli jest to coś, co może być doświadczone przez 
jednostki, wtedy staje się możliwe szukanie zrozumienia natury infor
mation literacy poprzez badanie właśnie doświadczeń ludzkich. Infor
mation literacy może zostać opisana jako zestaw różnych sposobów, 
którymi doświadczają jej ludzie. To nie jest podejście dychotomiczne 
(ktoś jest information literate bądź nie), ale wskazanie różnych dróg 
doświadczania information literacy.

Badanie information literacy w ujęciu fenomenograficznym polega 
więc na określeniu sposobów jakimi ludzie jej doświadczają, a nie pró
bie scharakteryzowania jej ze względu na jakieś zewnętrzne wpływy. 
Wewnętrzne relacje pomiędzy osobami uczestniczącymi w badaniu 
a określanym zjawiskiem (tu: information literacy) reprezentują aspekt 
strukturalny czyli pokazują zawartość koncepcji i wzmacniają jej zna
czenie, oraz referencyjny -  reprezentujący pewne atrybuty koncepcji^!

Model Ch. Bruce w związku z zastosowaniem do jego stworzenia 
zasad fenomenografii dotyczy sposobów doświadczania information 
literacy i skupia się na całościowym ich opisie.

Stosując podejście fenomenograficzne Ch. Bruce otrzymała obraz 
information literacy, który wywodził się z doświadczeń użytkowników 
informacji. Nie dążyła do ustalenia jakiegoś konsensusu, ale do uroz
maicenia. Koncepcja Bruce została stworzona w oparciu o metodę fe
nomenografii, w związku z czym zaleca relacyjne podejście do naucza
nia i uczenia. Bruce nie uważała, by information literacy można było 
zmierzyć -  można ją jedynie scharakteryzować w sposób opisowy. Nie

“  Ch. Bruce, Ihe Seven Faces..., s. 84-87.
Ch. Bruce, The Phenomenon o f Information Literacy, Higher Education Research and 

Development 1998, vol. 17, no. 1, s. 27, Ch. S. Bruce, The relalional..., s. 9.
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ma charakteru wymiernego, więc daje odpowiedź na pytanie, czego 
się nauczyliśmy, a nie w jakim stopniu. Obrazuje information literacy 
w kategoriach koncepcji, tzn. relacji pomiędzy obiektem a przedmio
tem. Skupia się na cechach poszczególnych osób, ale w relacji z ich 
środowiskiem. Wychodzi z założenia, że każde zjawdsko może zostać 
opisane jako suma różnych sposobów jego doświadczania.

Studium opracowane przez Ch. Bruce miało odkryć znaczenie in
formation literacy, ale to wcale nie znaczy, że miało za zadnie odpowie
dzieć na pytanie czym jest information literacy -  miało przede wszyst
kim odpowiedzieć, jak może być doświadczana. Badania dotyczyły 
kultury akademickiej, ale takie podejście może być rozwinięte i w in
nych środowiskach. I z powodzeniem podobne badania były przez nią 
wraz z innymi badaczami reahzowane -  np. wśród osób pracujących^^

Jak przebiegały badania Bruce nad zjawiskiem information literacy'?
Najpierw -  w lipcu i sierpniu 1994 r. -  prowadziła pilotażowe ba

dania polegające na przeprowadzeniu wywiadów oraz zebraniu pisem
nych odpowiedzi na temat sposobów pojmow'^ania information literacy 
od uczestników seminariów, w których Bruce też brała udział.

W badaniach głównych uczestniczyło 60 dydaktyków uniwersyte
ckich z 8 uczelni -  najwięcej z Queensland University of Technology. 
Wśród nich największą grupę stanowili bibliotekarze (aż 31 osób). 
Oprócz nich w badaniu uczestniczyło 18 w)^kładowców, 6 staff developers 
i 5 counsellors (doradców). Najwięcej informacji na temat postrzegania 
information literacy poprzez konkretne osoby zgromadzono dzięki wy
wiadom, ponadto stosowano również metodę otwartych pytań oraz gro
madzono opisy badanego zjawiska sporządzone na piśmie. Wszystkie 
uzyskane w ten sposób dane zostały zebrane i przeanalizowane. Analiza 
skierowana była zwłaszcza na dwa problemy; określenie świadomości 
badanych znaczenia information literacy oraz ich doświadczenia w tym 
zakresie. W ten sposób Ch. Bruce udało się stworzyć 7 kategorii do
świadczeń związanych z information literacy. Według badaczki dopiero 
suma tych kategorii naprawdę obrazuje zjawisko information literacf^.

Wyniki badań zostały przedstawione przy pomocy specjalnych 
grafów  ̂ kołowych, z których każdy składa się z 3 sfer. W zależności

ch. S. Bruce, Workplace experiences o f information literacy, International Journal of 
Information Management 1999, nr 19, s. 33-47.

“  Ch. Bruce, Ihe Seven Faces..., s. 82-102, Ch. S. Bruce, The relalional...., s. 10.
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od stopnia związania z pewnymi atrybutami w poszczególnych spo
sobach rozumienia information literacy, zmienia się również ich pozy
cja w okręgach (sferach). W centrum koła zawsze znajduje się element 
centralny w świadomości użytkowników, a najbardziej zewnętrzna sfe
ra koła reprezentuje środowisko.

Dzięki swoim badaniom Ch. Bruce stworzyła 7 kategorii koncepcji 
information literacy. Poniżej zostaną krótko scharakteryzowane.

K a t e g o r i a  1: koncepcja technologii informacyjnej. W tym przy
padku information literacy jest postrzegana i doświadczana jako wy
korzystanie IT do wyszukiwania informacji oraz komunikacji. W tym 
przypadku w centrum pozostaje doświadczenie wykorzystywania 
technologii informacyjnej zarówno w celu dotarcia do informacji, jak 
i komunikacji. Information literatepeople to ci> którzy penetrują środo
wisko informacyjne przy użyciu IT w celu zbudowania świadomości 
informacyjnej.

K a t e g o r i a  2: koncepcja źródeł informacji. Information literacy 
jest postrzegana i doświadczana jako wyszukiw'^anie informacji znaj
dującej się w różnych rodzajach źródeł. Information literacy jest roz
patrywana w dwóch kategoriach: samodzielnego dostępu do źródeł 
bądź poprzez pośrednika. Istotnym atrybutem jest w tym przypadku 
znajomość źródeł informacji -  zarówno tradycyjnych, jak i dostarcza
nych poprzez różnorodne media, która pozwala odszukać pożądaną 
informację. Bruce wydzieliła tu 3 subkategorie: znajomość źródeł in
formacji i ich struktury, znajomość źródeł informacji i ich samodziel
ne wykorzystanie, znajomość źródeł informacji i ich użycie w sposób 
elastyczny -  samodzielnie lub przy udziale pośrednika.

K a t e g o r i a  3: koncepcja procesu informacyjnego. Information li
teracy jest postrzegana i doświadczana jako przeprowadzanie procesu 
informacyjnego. Jest kojarzona ze zdolnością odnajdowania się w no
wej sytuacji i radzenia sobie z nią dzięki umiejętnościom stworzenia 
właściwej strategii wyszukiwawczej i używania odnalezionej w ten spo
sób informacji. Wynikiem takiego doświadczenia information literacy 
jest zdolność do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

K a t e g o r i a  4: koncepcja kontroli informacji. W tym przypadku 
information literacy jest postrzegana i doświadczana jako kontrolowa
nie informacji. W związku z tym information literate people to osoby, 
które potrafią wykorzystywać różne media, aby uzyskać jak najbardziej
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obiektywną informację oraz są w stanie nią manipulować, gdy zaistnie
je taka potrzeba. Dotyczy to w dużej mierze umiejętności selekcji m a
teriałów na podstawie prawdopodobieństwa ich użycia w przyszłości.
I w tym przypadku Bruce wydzieliła 3 subkategorie: kontrola informa
cji przebiega dzięki mechanicznym urządzeniom, kontrola informacji 
przebiega dzięki wykorzystaniu umysłu i pamięci oraz tworzeniu róż
nych relacji, kontrola jest prowadzona dzięki zastosowaniu komputera.

K a t e g o r i a  5; koncepcja tworzenia wiedzy. Information literacy 
jest postrzegana i doświadczana jako rozwijanie własnej wiedzy o nowe 
pola zainteresowań. Takie doświadczenie nie jest związane tylko Z gro
madzeniem i przechowywaniem informacji, ale także koniecznością 
zaadoptowania jej do własnej perspektywy. Ze względu na umieszcze
nie informacji w kontekście istniejących osobistych poglądów, postaw
i wartości, informacja uzyskuje unikatowy wymiar -  jest przetworzo
na w jedyny niepowtarzalny sposób. Ta kategoria dotyczy sytuacji, 
w której użytkownik tworzy nową bazę wiedzy związaną z jego nowy
mi zainteresowaniami. Nie chodzi tu o rozwijanie już istniejącej bazy 
wiedzy Ważnym atrybutem związanym z tak postrzeganą information 
literacy jest krytycyzm w podejściu do informacji.

K a t e g o r i a  6: koncepcja poszerzania wiedzy. Information literacy 
jest postrzegana i doświadczana jako wykorzystanie wiedzy i własnych 
poglądów w celu uzyskania nowych opinii. Kategoria ta dotyczy sy
tuacji, kiedy użytkownik informacji poszerza swoją wiedzę -  ma już 
pewną jej bazę dotyczącą określonych zagadnień, ale chce ją poszerzyć 
czy spojrzeć na niektóre problemy z innej perspektywy. W ten sposób 
można wyrobić sobie nowe poglądy na jakiś temat. W tym przypadku 
konieczna jest intuicja i kreatywność w myśleniu. Dzięki temu powsta
ją nowe idee i nowe rozwiązania. Użycie informacji jest tu ważne dla
tego, że poszerza istniejącą bazę wiedzy użytkownika.

K a t e g o r i a  7: koncepcja mądrości. Information literacy jest po
strzegana i doświadczana jako mądre wykorzystanie informacji dające 
także korzyść innym. To doświadczenie wiąże się z przystosowaniem 
osobistych wartości i zasad etyki do wykorzystywania informacji. Mą
drość jest tu postrzegana jako wartość dodana w procesie wykorzysty
wania informacji. Sugeruje świadomość osobistych wierzeń, wartości, 
postaw. Użycie informacji następuje poprzez ulokowanie jej w sze
rokim kontekście -  np. historycznym, społecznym, itp. i dzięki temu
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może zyskać zupełnie nowe znaczenie i w jakościowo różny sposób 
być użyta^^.

Wyniki badań Bruce wnoszą istotny wkład w rozumienie informa- 
tion literacy. Po pierwsze -  jak wskazuje autorka -  ustala sposób myśle
nia o information literacy w kategoriach różnych relacji pomiędzy użyt
kownikami informacji i samą informacją. Po drugie; dostarcza obraz 
różnych struktur świadomości, którą tworzą ludzkie doświadczenia 
związane z information literacy. Po trzecie: badania ujawniają elementy 
information literacy, które do tej pory nie były brane pod uwagę: sposób 
myślenia o informacji, wagę intuicyjnego aspektu użycia informacji, 
sferę budowania wiedzy i mądrości, społeczną naturę information lite
racy, włączenie możliw^ości przekształcania informacji w wiedzę i prze
kształcania ludzi w prawdziwych użytkowników informacji, a nie tylko 
odpowiednio w)^osażonych w narzędzia informacyjne. Po czwarte 
wyniki badań Bruce pozwalają zrozumieć relacje pomiędzy informa
tion literacy a uczeniem się uczenia się. I w końcu po piąte: zmienia 
nasze spojrzenia na rolę IT -  okazuje się, że w kontekście information 
literacy nacisk na nią zmienia się w zależności od doświadczeń^”.

Bruce uwzględniając wyniki swoich badań przygotowała również
2 zestawy efektów uczenia się, do których ramy stanowią kategorie 
opisu information literacy. Pierwszy zestaw odzwierciedla całościowe 
rozumienie zjawiska uzyskanego dzięki wynikom badań. Drugi zestaw 
jest oparty na poszczególnych kategoriach, które obrazują koncepcję.

I. Zestaw wyników ukierunkowanych na potrzebę uczenia się
o zjawisku information literacy ]dko całości. Student będzie:

• Pojmował information literacy na różne sposoby;
• Używał informacji efektywnie w danym kontekście;
• Rozpoznawał sposoby myślenia dotyczące efektywnego użycia 

informacji w odniesieniu do napotykanych problemów;
• Pojmował informację jako subiektywną i zmienną w charakterze;
• l^oceniał społeczną naturę information literacy.
II. Zestaw wyników ukierunkowanych na potrzebę uczenia się

o poszczególnych aspektach information literacy. Student będzie:
• Używał IT do wyszukiwania Informacji i komunikacji;
• Znajdował informacje -  samodzielnie lub za pośrednictwem;

”  Ch. Bruce, lheSeven Paces..., s. 117-151, 156; Ch. S. Bruce, Ihe relational 10-17.
“  Ch. Bruce, Ihe Seven Faces... s. 158-9.
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• Wykorzystywał procesy informacyjne;
• Kontrolował informację;
• Budował bazę swojej osobistej wiedzy;
• Poszerzał wiedzę o nowe informacje, które dobiera z osobistej 

perspektywy;
• Używał informacji mądrze dla korzyści innych^* .̂
W relacyjnym modelu information literacy prezentowanym przez 

Ch. Bruce znaczenie pojęcia information literacy jest konstruowa
ne odpowiednio do doświadczenia użytkownika informacji. Każdy 
z użytkowników funkcjonuje w swoim własnym mikroświecie i jest 
częścią pewnego systemu, co powoduje, że inaczej postrzega pewne 
zjawiska, inaczej icłi doświadcza. Relacyjny model uwzględnia różne 
doświadczenia, a w związku z tym i różne potrzeby odnośnie edukacji 
w zakresie information literacy. W takim przypadku edukacja ta nie 
byłaby oparta na konkretnym zestawie atrybutów (jak w podejściu be- 
hawiorystycznym), lecz na siedmiu zestawach takich atrybutów -  in
nych dla każdego rozumienia information literacy.

Jedna spójna definicja information literacy może być rozpatrywana 
jedynie jako suma kategorii -  zawiera problematykę: od stosowania IT 
w wykorzystywaniu informacji po kreowanie nowej wiedzy i mądro
ści. IDzięki temu można rozwinąć katalog wyników uczenia się w za
kresie information literacy.

Badania, które stały się podstawą stworzenia przez Bruce jej relacyj
nej koncepcji information literacy, zostały przeprowadzone w 1994 r. 
Od tego czasu rozumienie, doświadczanie information literacy mogło 
się zmienić -  chociażby ze względu na stale rozwijająca się techno
logię, ale celem badaczki nie było określanie przyszłości information 
literacy, lecz ukazanie jej jako wieloaspektowego zjawiska.

Information literacy może być więc rozumiana jako swoista kombi
nacja różnych sposobów jej doświadczania zależnych od wielu czyn
ników, m.in. środowiska, już posiadanej wiedzy. Stąd Bruce określiła 
swój model information litearcy relacyjnym -  w zależności od środo
wiska, z którego wywodzi się badany użytkownik i jego doświadczeń, 
koncepcja się zmienia.

ch. Bruce, Ihe Seven...,s. 169-170; Ch. Bruce, Jhe Phenomenon of..., s. 40.
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Wynikiem podejścia relacyjnego do zjawiska information literacy jest 
jego opis, który nie próbuje na nowo nazwać zjawiska takiego jak Com
puter literacy, bibliographic instruction czy infomation skills. W tym przy
padku opisy wywodzą się od użytkowników informacji. Ma to o tyle 
duże znaczenie, że otrzymujemy zestaw znaczeń information literacy, 
które wpływają na sposób realizacji tych zagadnień w edukacji. Wspie
rają konstruktywistyczne podejście do kształcenia. Dzieje się tak m.in. 
dlatego, że dydaktycy mają dzięki takiemu relacyjnemu podejściu do
stęp do opisu tego, jak zjawisko jest rozumiane przez uczących się, a więc 
mogą dostosować nauczanie do ich potrzeb i kreować sytuacje, które 
wymagają od nich własnego podejścia do rozwiązania problemu^".

W Szwecji zainteresowanie relacyjnym podejściem do information 
/lYerary wykazywali Fjallbrant i Limberg, w Australii -  Tinkler, Lepani, 
Mitchell. Swoje teorie dotyczące information literacy i czerpiące z fe- 
nomenografii przedstawili także: S. Edwards i M. Lupton. I chociaż 
wszystkie nieco się różniły od siebie -  co wynikało m.in. z badane
go środowiska oraz kontekstu, w którym była umieszczana informa
tion literacy (np. Ch. Bruce badała używanie informacji w praktyce, 
M. Lupton -  związki informacji z różnymi scenariuszami rozwiązywa
nia problemów, S. Edwards -  kontekst doświadczania wyszukiwania 
informacji z wykorzystaniem Internetu i bibliotecznych baz danych), 
to miały wspólną cechę: wskazywały, że information literacy jest różnie 
postrzegana w zależności od doświadczeń w pracy z informacją^*.

Ch. Bruce traktuje information literacy jako szerokie spektrum 
zagadnień związanych z wykorzystaniem informacji. Wiąże ją raczej 
ze świadomością możliwości użycia informacji i naszymi doświadcze
niami w tym zakresie, a nie tylko z kwestią umiejętności informacyj
nych. Takie postrzeganie information literacy stało się dla Ch. Bruce 
punktem wyjścia do określenia jej roli w tzw. informed learning (świa
domym uczeniu się), które jest jedną z propozycji kształcenia w społe
czeństwie bogatym w informację^-.

“  Ch. S. Bruce, 'Ihe relationnl approach.., s. 3, 8.
S. Andretta, Phenomenography: a conceptual Framework fo r information literacy edu- 

cation, Aslib Proceedings: New Information Perspectives 2007, vol. 59, nr 2, s. 157-160; 
S. Edwards, Ch. Bruce, L. McAlhster, Information Literacy Research: the consołidation of 
a themc W; Research Applications in Information and Library Studies [online] 2004 [do
stęp: 12 stycznia 2012], Dostępny w WWW: http://cprints.qut.edu.au/997/

“  Ch. S. Bruce, H. E. Hughes, M.M. Someryille, Supporting informed learners in the 
2P‘ century, Library Irends 2012, vol. 60, nr 3; Ch. Bruce, H. Hughes, Informed learning:
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Koncepcfa SheiU Webber i Billa Johnstona

Sheila Webber i Bill Johnston zauważyli, że większość prac dotyczą
cych information literacy wywodzi się ze środowiska bibliotekarskie
go. Jedną z ich cech jest skupienie się na pożądanych zachowaniach 
użytkowników -  jednak w dużej mierze jest to problem podejmowany 
z perspektywy bibliotekarzy i specjalistów z zakresu informacji nau
kowej. S. Webber i B. Johnston wskazują na pewne niebezpieczeństwo 
związane z takim podejściem. Otóż information literacy może zostać 
zredukowana do małych, nie powiązanych ze sobą jednostek wiedzy 
i umiejętności, pozbawionych szerszego kontekstu, których przyswo
jenie może zostać w pewnym momencie uznane za ukończone. Takie 
nauczanie jest powierzchowne i nie wyposaża uczących się we właś
ciwe kompetencje -  zwłaszcza w kontekście uczenia się przez całe ży
cie. Na ten problem zwracała uwagę także Ch. Bruce, ale S. Webber 
i B. Johnston spoglądają na information literacy jeszcze z innej per
spektywy. Otóż zakładają oni, że na rodzaj informacji, której potrzebu
ją osoby uczące się i którą mogą pozyskać i wykorzystać, wpływa bar
dzo wiele czynników. Są one związane m.in. z ekonomią informacji, 
kontekstem kulturowym i społecznym, zakresem tematycznym zainte
resowań, normami etycznymi i wartościami, stylami zarządzania i or
ganizowania. Te czynniki również wpływają na sposób postrzegania 
information literacy. S. Webber i B. Jolinston uważają więc, że kształto
wanie kompetencji informacyjnych jest związane nie tylko z bibliote
karstwem i sferą informacji naukowej, ale z problematyką funkcjono
wania społeczeństwa w ogóle.

Aby uzyskać rzeczywisty obraz information literacy S. Webber 
i B. Johnston przeprowadzili badania. Zastosowali metodę action rese- 
arch (badanie w działaniu), która umożliwia zintegrowanie teoretycz
nych podstaw z praktyką. Badania zostały przeprowadzone na Strat- 
hclyde University i skupiały się na tym, jak studenci postrzegają 
i rozumieją information literacy. Postawiono 2 hipotezy. Po pierwsze, 
ażeby zaangażować studentów w bardziej zaawansowane umiejętności 
związane z information literacy trzeba używać metod uczenia i nau
czania, które wzmacniają refleksję, namysł, zastanowienie się. To wy-

a pedagogical construct attending simultaneously to information use and learning, Library 
and Information Science Research 2010, vol. 32, nr 4, s. A2-A8.
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maga odrzucenia listy pożądanych zachowań jako instrumentu oceny 
studentów. W tym punkcie Webber i Johnston zgadzah się z propo
zycją Bruce. Po drugie: chociaż niektórzy komentatorzy twierdzą, 
że information literacy powinna być nauczana w kontekście innych za
jęć, Webber i Johnston stwierdzili, że mogłaby ona stanowić odrębny 
przedmiot w nauczaniu i uczeniu się̂ .̂

Słuszność sw^oich założeń Webber i Johnston chcieli sprawdzić 
w toku badań. Na vStrathclyde University studenci drugiego i trzecie
go roku mogli wybierać dodatkowe zajęcia. Od roku akademickiego 
1998/1999 w ofercie znalazły się także zajęcia z information literacy. 
Na początku semestru studenci byli pytani o to, czym dla nich jest 
information literacy i dlaczego chcą się zapoznać z tym problemem. 
To samo pytanie ponowiono pod koniec semestru. Badane osoby 
miały również określić, jakie umiejętności związane z information 
literacy są potrzebne studentom pierwszego roku i dlaczego. Zauwa
żono, że odpowiedzi początkowo były zbieżne z dostępnym opisem 
zajęć i dotyczyły głownie takich kwestii jak: wyszukiwanie informa
cji, jej oceny, wzrostu świadomości informacyjnej. Porównano wyniki 
do tych uzyskanych przez Ch. Bruce. Zauważono, że w odpowiedziach 
studentów z Strathclyde University było mniejsze nastawienie na kwe
stie ITC, stosunkowo niewiele osób wiązało information literacy z kon
trolą informacji i konstruowaniem wiedzy oraz budowaniem mądro
ści. Głównie kładziono nacisk na znajomość źródeł informacji i proces 
informacyjny. Osoby biorące udział w badaniu wskazywały, że wiado
mości i umiejętności jakie miały okazję nabyć podczas zajęć z zakresu 
information literacy mają charakter uniwersalny i są bardzo pomocne 
w trakcie studiów. Niekoniecznie muszą być związane z konkretnym 
kierunkiem studiów -  pewne zasady, reguły dotyczą możliwości wy
korzystania informacji bez względu na ich kontekst.

Wyniki badań dały również podstawę do wysunięcia tezy, że trzeba 
zwrócić uwagę na prawa i zasady związane z information literacy, a nie 
należy jej podporządkowywać innym dyscyplinom. Webber i John
ston zauważyli, że chociaż information literacy powiązana z innymi 
elementami programu może być atrakcyjna, to istnieje niebezpieczeń
stwo, że studenci potraktują ją fragmentarycznie i nie wypracują so-

S. Webber, B. Johnston, Conceptions o f information literacy: new perspectives and im- 
plications, Journal of Information Science 2000, vol. 26, nr 6, s. 384-388.
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bie spójnej koncepcji information literacy, którą mogliby zastosować 
w wielu sferach życia zawodowego i prywatnego.

Badani studenci przyznawali, że information literacy jest ważna za
równo z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mogliby 
zaakceptować zajęcia z tego zakresu jako odrębny przedmiot. Pozna
jąc ogólne zasady korzystania z informacji byliby w stanie zastosować 
kompetencje charakteryzowane przez information literacy w ramach 
innych zajęć. To może być sposób na wyposażenie studentów w klu
czowe kompetencje. Konieczne jest tu jednak odejście od propozycji 
opartej na konieczności „zaliczenia” konkretnych umiejętności i przej
ście do bardziej kompleksowego, uniwersalnego postrzegania informa
tion literacy.

Webber i Johnston zwracają uwagę, że information literacy jest ra
czej związana z informacją naukową niż bibliotekarstwem nastawio
nym bardziej na pragmatykę zawodu. Iformation literacy kładzie głów
ny nacisk na osobę pozostająca w świecie informacji.

Badania w Strathclyde University oraz późniejsze, a także refleksja 
nad charakterem information literacy dały podstawę do tego by Web
ber i Johnston uznali information literacy za odrębną dyscyplinę na
ukową. W próbie definiowania information literacy przesunęli nacisk 
z osobistych cech i atrybutów opracowywanych głównie w kontekście 
działań edukacyjnych na zachowania osoby umieszczonej w kontek
ście społecznym -  osoby funkcjonującej w społeczeństwie informa
cyjnym czy wiedzy, co jest ściśle związane z koniecznością uczenia się 
ustawicznego. Information literacy nie ma więc zostać pozostawiona 
tylko w kontekście funkcjonowania systemu edukacji czy bibliotekar
stwa, ale w kontekście funkcjonowania w społeczeństwie o określonej 
kulturze, systemie wartości, itp.

S. Webber i B. Johnston definiują information literacy w następują
cy sposób:

Information literacy to zespół odpowiednich zachowań informacyj
nych prowadzących do uzyskania, poprzez jakikolwiek kanał lub me
dium, informacji dopasowanej do potrzeb użytkownika, w celu etycz
nego i mądrego ich wykorzystania w społeczeństwie^^.

^  B. Johnston, S. Webber, we May think: information literacy as a discipline for the 
information age, Research Strategies 2006, nr 20 s. 113 tłumaczenie za: H. Batorowska, Kul
tura informacyjna..., s. 38.

113



Information literacy nie jest postrzegana przez badaczy tylko z per
spektywy osobistych potrzeb i doświadczeń osoby uczącej się, ale wi
dziana jest jako działalność uspołeczniona. Ponadto definicja ta kreśli 
główne obszary wiedzy i badań objętych przez information literacy 
jako dyscyplinę.

Webber i Johnston traktując information literacy jako dyscyplinę 
biorą pod uwagę następujące czynniki:
1. Istnienie profesjonalnych stowarzyszeń i czasopism.

jeśli chodzi o stowarzyszenia są to np. NFIL, Working Group on IL 
przy SCONUL, ANZIIL, NORDInfolit^^ Webber i Johnston podkre
ślają też, że istnieją czasopisma skupiające się głównie na information 
literacy -  w szczególności przeglądy usług informacyjnych i strategii 
badawczych.
2. Stopień, w jaki społeczność międzynarodowa angażuje się w prob

lematykę.
Przykładem może być działalność sekcji IFLA, zorganizaowanie 

The Meeting of Information Literacy Experts koordynowane przez 
UNESCO i the U.S. National Commission on Libraries and Infor
mation Science we wrześniu 2003 r., spotkania w Aleksandrii. Temat 
information literacy pojawiał się też w czasie the World Summit on 
the Information Society. Webber i Johnston ponadto zwracają uwagę 
na wirtualne dyskusje, błogi, społeczności.
3. Istnienie odpowiednich jednostek organizacyjnych w wyższych 

uczelniach.
W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, ale widać nieznacz

ny postęp: rośnie zainteresowanie information literacy j^ko przedmio
tem uwzględnianym w programie nauczania na wydziałach/instytu
tach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
4. Kończenie studiów w tym zakresie.

Information literacy stała się dość popularnym przedmiotem badań
-  powstaje coraz więcej prac magisterskich i doktorskich na ten temat.
5. Identyfikacja z dyscypliną.

Niektórzy praktycy pracują na stanowiskach, których głównym 
obszarem działania jest information literacy. Jest to widoczne podczas 
konferencji, szkoleń, prac stowarzyszeń -  coraz więcej ludzi jest pro-

Szerzej na ten temat w dalszej części pracy.
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fesjonałnie zaangażowanych w information literacy wewnątrz różnych 
organizacji jak i poza nimi. Wielu badaczy i praktyków identyfikuje się 
z information literacy i próbuje uformować międzynarodową społecz
ność, która jest zaangażowana w tę problematykę.
6. Odmienny język.

Osoby zainteresowane problematyką information literacy posługują 
się nieco odmiennym językiem, chociaż wyv,'odzi się on z informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa, a także nauk o edukacji. Są to m.in. 
akronimy, skierowania do kluczowych dokumentów, wydarzeń i ludzi, 
które są oczywiste dla grupy zainteresowanej konkretną problematyką.
7. Baza wiedzy i badania.

Webber i Johnston uważają, że pojawia się coraz więcej problemów 
badawczych ściśle związanych z information literacy. Ponadto jest 
pewna zgoda, co do preferowanego zakresu metodologii^*^.

S. Webber i B. Johnston traktują information literacy jako nową dy
scyplinę naukową, która czerpie z bibliotekarstwa i informacji nauko
wej, ale jednak się od nich różni. Bibliotekarstwo bowiem koncentruje 
się na tworzeniu, selekcji, organizowaniu, zarządzaniu, ochronie, upo
wszechnianiu i wykorzystaniu zasobów informacji przez osoby trzecie. 
Z kolei informacja naukowa koncentruje się zarówno na zasobach in
formacji jak i narzędziach służącym do ich przetwarzania. Information 
literacy natomiast nie koncentruje się na rozwoju narzędzi, ale na ich 
zastosowaniu. Dodatkowo skupia się na osobistym, społecznym i or
ganizacyjnym kontekście użycia informacji.

To, co w znaczący sposób różni information literacy od bibliotekar
stwa i informacji naukowej to fakt, że wpisuje się ona także w teorię 
edukacji i dotyczy procesu badawczego. Według Webber jest to wy
starczający powód do uznania information literacy za. dyscyplinę, która 
uwzględnia specyficzną wiedzę, umiejętności, praktykę prezentowane 
w różnych standardach.

W obszarze zainteresowań information literacy jako dyscypliny po
zostają: modele information literacy i różnych zachowań informacyj
nych, źródła informacji, proces tworzenia strategii wyszukiwawczej, 
kwestie związane z ekonomiką informacji, krytycznym myśleniem

“  B. Johnston, S. Webber, As we think..., s. 113-116.
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-  zwłaszcza w odniesieniu do rozwiązywania problemów w oparciu
0 informację.

Czym jest Information Uteracy

Z powyższego zestawienia tylko wybranych koncepcji wynika, 
że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czym jest informa- 
tion Uteracy. Można traktować ją zarówno jako zestaw umiejętności, 
szereg doświadczeń związanych z korzystaniem z informacji, jak i bar
dzo szeroko -  jako odrębną dyscyplinę naukową. W jednych ujęciach 
information Uteracy ma charakter statyczny, w innych dynamiczny.

Carla Basili zaproponowała w związku z tym trzy podejścia do in
formation Uteracy. Z perspektywy dyscypliny jest ona traktowana jako 
przejaw kultury informacyjnej i jako przedmiot badań nad informa
cją, z perspektywy społeczno-politycznej jako zjawisko społeczne i cel 
polityki edukacyjnej, a z perspektywy kognitywnej jako specyficzne 
cechy i indywidualne kompetencje osoby^^.

Jak wskazuje Barbara Torlińska, nie jest możliwe jednoznaczne 
zdefiniowanie information Uteracy^^, ale można spróbować określić, 
z czym jest związana.

Bardzo często do kształtowania kompetencji informacyjnych 
podchodzi się jako do zjawiska społecznego. W tzw. Deklaracji Pra
skiej powstałej po spotkaniu ekspertów z zakresu information Uteracy 
w 2003 r. przyjmuje się, że information Uteracy to wiedza o własnych 
potrzebach informacyjnych oraz umiejętności identyfikowania, lokali
zowania, oceny, organizowania i efektywnego tworzenia, wykorzysty
wania i przekazywania informacji w celu rozwiązywania problemów
1 podejmowania decyzji. Information /lYeracytraktowana jest jako waż
ny czynnik warunkujacy kształcenie ustawiczne i samokształcenie. Jest 
bowiem ściśle związana z wiedzą o tym, jak się uczyć^^

C. Basili, Iheorerns of Information Uteracy. A mathematkal-like approach to the discourse 
of Information Uteracy. W: Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. (red. M. Kocójowa). Nr 5. 
Biblioteka: klucz do sukcesu uż\'tkowników. [online] Kraków 2008. [dostęp: 12 września 2011], 
Dostępny w WWW: http://www-old.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/basili-n.pdf

“  B, Torlińska, Alfahełyzm społeczeństwa wiedzy a kompetencje informacyjne fW:] Kompe
tencje medialne społeczeństwa (red. W. Strykowski, W'. Skrzydlewski), Poznań 2004, 370-371.

Ihc Prague Declaration “Towards an Information Literale Society” [online] [2003]. 
[dostęp: 12 stycznia 2012]. Dostępny w WWW: http://www.unesco.org/new/fileadniin/ 
M U i;riM ED IA /H Q /CI/CI/pdf/PragueD edaration.pdf
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Na związek Information literacy z umiejętnościami samodzielnego 
uczenia się zwrócono także uwagę podczas Konferencji w Aleksan
drii w 2005 r. W tzw. 7he Alexandria Proclamation będącej wynikiem 
obrad uznano, że information literacy stanowi rdzeń uczenia się usta
wicznego. Umożliwia ludziom poszukiwanie, ocenę, wykorzysty wanie 
i tworzenie informacji w sposób skuteczny -  zarówno do osiągnięcia 
swoich osobistych celów, jak i społecznych, zawodowych i edukacyj
nych. Information literacy jest podstawkowym prawem człowieka w cy
frowym świecie.

W Aleksandria Proclamation podkreślono znaczenie information 
literacy ze względu na to, że:

• obejmuje umiejętności rozpoznawania potrzeb informacyjnych 
oraz lokalizowania, oceny i tworzenia informacji w różnych 
kontekstach kulturowych i społecznych;

• ma zasadnicze znaczenie dla przewagi konkurencyjnej poszcze
gólnych osób, przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich), 
regionów i narodów;

• jest kluczowym elementem skutecznego dostępu, wykorzysta
nia i tworzenia wiedzy w celu wsparcia rozwoju gospodarczego, 
edukacji, systemu opieki zdrowotnej i społecznej;

• wykracza poza obecne teclinologie obejmując kwestie uczenia 
się, kształtowania postawy krytycznej i umiejętności interpreta
cyjnych^".

Warto zwrócić uwagę także na propozycję polskiej badaczki prob
lemów edukacji informacyjnej -  Hanny Batorowskiej. Uznaje ona 
information literacy jako jeden z elementów kultury informacyjnej’’̂  
W jej ujęciu kultura informacyjna to;

„sfera aktywności człowieka kształtowana przez jego świadomość 
informacyjną, wartości wspierające potrzebę alfabetyzacji informacyj
nej, postawy emitujące zachowania charakterystyczne dla dojrzałych

™ Ihe Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning 
[W:] High-Level Colloąuium on Information Literacy and Lifelong Learning. Bibliotheca Al- 
exandrina, Alexandria, Egypt November 6-9 2005 (ed. S. Devotion Garner, J.D., M.L.I.S) 
[online] 2006 [dostęp: 24 września 2011], Dostępny w WWW: http://www.ifla.org/files/ 
information-literacy/publications/high-level-colloquium-2005.pdf

H. Batorowska, Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej [online] 
[dostęp: 3 września 2011]. Dostępny w WWW: http://wwwf.up.krakow,pl/ktirae/ref2005/ 
batorows.pdf
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informacyjnie użytkowników, wynikające z oddziatywania na siebie 
wymienionych komponentów kultury. Zachowania te powstałe pod 
wpływem bodźców motywacyjnych i kompetencji informacyjnych 
oceniane są w procesie tworzenia wiedzy poz)1:ywnie; są równocześ
nie podporządkowane społecznym wzorom opartym na etyce korzy
stania z informacji. Odnoszą się do przedmiotów i innych wytworów 
związanycli z działanością informacyjną lub uczestnictwem w procesie 
informacyjnym” -̂.

H. Batorowska traktuje information literacy jako zespół kompe
tencji informacyjnych, które są konieczne do racjonalnego, a zarazem 
zgodnego z zasadami etyki, zarządzania informacją i wiedzą, które sta
nowią podstawę wykształcenia „ludzi twórczych”, umiejących dostoso
wać się do zmiennego otoczenia społecznego^^

W większości dziś proponowanych prób charakterystyki informa
tion literacy -  bez względu na to czy traktują ją jako zespół kompetencji 
informacyjnych czy proces ich nabywania wzbogacony wiedzą na te
mat znaczenia informacji -  pojawia się jeden element. Information 
literacy jest niezbędnym warunkiem przygotowania ludzi do funkcjo
nowania w społeczeństwie, w którym wiedza jest czynnikiem rozwoju. 
Information literacy daje możliwość ciągłego uczenia się i dostosowy
wania do zmieniającego się świata.

Information literacy trzehei więc wiązać z kompetencjami informa
cyjnymi -  a nie tylko z zestawem umiejętności informacyjnych. Kom
petencje rozumiane są bowiem jako połączenie wiedzy, umiejętności 
i właściwych w danym kontekście postaw’’'*. Natomiast umiejętności 
kojarzone są z wiedzą proceduralną” . W kontekście kształcenia usta
wicznego i samokształcenia to właśnie tylko takie połączenie przy
nosi odpowiednie efekty. Edukacja informacyjna jest zatem związana 
z kształtowaniem kompetencji informacyjnych.

H. Batorowska, Kultura informacyjna..., s. 73.
Tamże, s. 45.
B. Kędzierska, Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym. Warszawa 

2007, s. 43-45; Zalecenie Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w spra
wie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez cale życie (2006/962l\\'E} [Dz. U. E. 
L394 z dn. 30.12.2006] Załącznik., s. 13-18; Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez cale 
życie. Europejskie Ramy Odniesienia, Luksemburg 2007, s. 1.

”  W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współ
czesnej, Poznań 2003, s. 23.
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Edukacja informacyjna i biblioteki

Jak wspomniałam, biblioteki zaangażowały się w prace na rzecz 
rozwoju edukacji informacyjnej. Nie mogą jednak l:»yć w tycli działa- 
niacłi osamotnione -  za kształtowanie kompetencji informacyjnycłi 
powinien być odpowiedzialny cały system edukacji. Tym bardziej, 
że information literacy wykracza poza typowe kompetencje bibliote
karzy obejmując elementy związane z prowadzeniem pracy badawczej, 
tworzenia komunikatów, itp. Niemniej rola bibliotek w edukacji infor
macyjnej może być znaczna. Mogą one i powinny włączyć się w kształ
towanie umiejętności informacyjnych powiązanych z ich działaniem. 

Po przeanaUzowaniu literatury na temat edukacji informacyjnej 
można spróbować przedstawić model jej realizacji w bibliotece grupu
jący umiejętności, które powinny być w jej ramach kształcone w nastę
pujący sposób:
1) definiowanie potrzeby informacyjnej:

• określenie przeznaczenia informacji,
• sprecyzowanie potrzeby informacyjnej,
• ocena stanu własnej wiedzy,
• sformułowanie problemu;

2) przygotowanie i zainicjowanie strategii wyszukiwawczej:
• identyfikacja kryteriów oceny źródeł,
• rozpoznanie typów potencjalnych źródeł informacji,
• wyznaczenie powiązań pomiędzy problemami,
• przygotowanie listy pojęć, słów kluczowych, deskryptorów, ha

seł przedmiotowych;
3) lokalizacja odpowiednich źródeł i ^Â ybór najbardziej wartościo

wych spośród nich:
• rozpoznanie różnych systemów organizacji źródeł informacji,
• lokalizacja przy pomocy katalogów i bibliografii źródeł druko- 

wanych i elektronicznych w najbliższej bibliotece czy centrum 
informacji,

• wykorzystywanie zasobów innych bibliotek,
• wykorzystanie zasobów informacji elektronicznej dostępnych 

poza bibliotekami,
• wykorzystanie ludzi jako źródła informacji,

4) ocena i zrozumienie uzyskanej informacji:

119



• rozróżnienie źródeł pierwotnych i wtórnych,
• określenie autorytatywności, aktualności i niezawodności źró

deł,
• rozróżnienie faktów, opinii, propagandy, punktu widzenia,
• określenie adresatów i przeznaczenia materiałów,
• pogrupowanie i klasyfikacja znalezionej informacji,
• określenie przydatności źródła,
• zredefiniowanie problemu, jeśli jest taka potrzeba;

5) interpretacja informacji i możliwość jej zastosowania w praktyce:
• nowa organizacja informacji,
• wyciągnięcie wniosków,

6) przekazywanie informacji zorganizowanej w odpowiedni sposób:
• przygotowanie właściwej dokumentacji z zachowaniem praw 

autorskich,
7) ocena całego procesu wyszukiwania informacji:

• określenie, na ile końco\\'y produkt rozwiązał problem informa
cyjny,

• rozważenie ewentualnego alternatywnego rozwiązania.
Model ten nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z infor-

mation literacy, jednak uwzględnia te, które są i mogą być realizowane 
w ramach różnych działań dydaktycznych prowadzonych przez biblio
teki.

Biblioteki angażują się w przygotowywanie specjalnych kursów, za
jęć, które mają charakter ogólny, a umiejętności na nich nabyte można 
zastosować podczas wszystkich innych zajęć. Mogą to być szkolenia 
w wyszukiwaniu informacji, zajęcia na temat roli informacji w świe- 
cie, poszanowania własności intelektualnej, itp. To właśnie realizacja 
tego typu szkoleń stanowi wyzwanie dla współczesnych bibliotekarzy. 
Pełnią oni często rolę inicjatora działań w tym kierunku. W związku 
z obecnością elementów information literacy w bibliotekach zawód bi
bliotekarza zmienia się w coraz większym stopniu. Profesja bibliote
karza gubi swój charakter urzędniczy. Nie wiąże się tylko z dostarcza
niem odpowiednich dokumentów, czy przygotowanej już informacji. 
Bibliotekarz staje się dzisiaj swego rodzaju medium pomiędzy chao
sem informacyjnym a przeciętnym użytkownikiem informacji; musi 
więc wypełniać rolę nauczyciela i jednocześnie specjalisty z zakresu in
formacji, a także konsultanta. Musi wspomagać prace użytkowników
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z informacją pokazując jej cenne zasoby, które niekoniecznie można 
wyszukać przy pomocy najpopularniejszych wyszukiwarek^^

Bibliotekarz staje się często przewodnikiem wskazującym odpo
wiednią metodę postępowania. W trakcie szkoleń bibliotecznych, czy 
jakichkolwiek zajęć w bibliotece, może on i powinien uczyć, jak efek
tywnie znaleźć, użyć i ocenić źródła informacji -  zarówno elektronicz
ne, jak i tradycyjne, zachęcać do krytycznej refleksji nad ich naturą 
i możliwościami wykorzystania. Włączenie elementów krytycznego 
myślenia do szkoleń bibliotecznych jest dużym obciążeniem dla bi
bliotekarzy. Wymaga przede wszystkim zmiany podejścia w naucza
niu, większego wkładu pracy w przygotowywanie takich zajęć. Prostsze 
są bowiem lekcje polegające na wstępnym omówieniu pewnych zasad, 
podaniu odpowiedniej lektury i przejściu do następnego problemu, niż 
takie, w których uczniowie odgrywają aktywną rolę, współtworzą je.

Użytkownicy informacji muszą wiedzieć (i zrozumieć) więcej niż 
to, co widzą na ekranie komputera. W koncepcji edukacji informacyj
nej realizowanej w ramach szkolenia bibliotecznego ważne jest wyro
bienie umiejętności stawiania sobie pytań: jak? kto? dlaczego? gdzie? 
Nie mniej ważne wydaje się przygotowanie użytkowników do stwo
rzenia własnej koncepcji wyszukiwania i selekcjonowania informacji. 
Samo zapoznanie użytkownika ze środowiskiem biblioteki i elektro
nicznej informacji to trochę za mało. Szkolenia prowadzone w biblio
tekach wymagają zmian w metodach nauczania -  przejścia na aktywne 
uczenie, które wymaga myślenia, a jednocześnie uczy go. Do tej pory 
szkolenia biblioteczne wydawały się skomplikowane bądź skrótowe, 
a uczniowie czy studenci po ich odbyciu i tak często nie umieli zastoso
wać poznanych rozwiązań. Wprowadzenie nowych metod nauczania 
może to zmienić.

Edukacja informacyjna to nie tylko przygotowanie ludzi do wy
szukiwania informacji, ale także do jej oceny, co wymaga zdolności 
logicznego, krytycznego rozumowania. Ten rodzaj kształcenia to rów
nież wyrabianie postaw kreatywnych tak bardzo potrzebnych w no
woczesnych społeczeństwach: zebrana informacja ma być podstawą 
do w^ytworzenia nowego, oryginalnego produktu, bądź stworzenia 
wiedzy. Nie można więc traktować edukacji informacyjnej tylko jako

Por. Ch. Gavin, Teaching Information Literacy. A Conceptual Approach, Lanham, To
ronto, Plymouth 2008, s. 3-4.
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wyrabiania umiejętności narzędziowych wykonywanych niemal me
chanicznie, gdyż aby była efektywna, wymaga zaangażowania umyshi 
i wyrobienia odpowiedniej postawy.

Takie podejście do kształcenia kompetencji informacyjnych w bi
bliotece oznacza rezygnację z pewnej rutyny i wymaga stałej aktyw
ności i gotowości ze strony bibliotekarza, który musi tak zaplanować 
lekcję, by studenci, uczniowie sami musieli zaproponować źródła in
formacji, ocenić je zarówno pod kątem przydatności, jak i autor)l:a- 
ty wności. Taki bibliotekarz musi być odpowiednio przygotowany -  nie 
może ograniczyć się jedynie do przyswojenia sobie wiedzy związanej 
wyłącznie z biblioteką -  musi też rozumieć problemy związane z infor
macją i umieć je przekazać, wytłumaczyć. Wymaga to stałego posze
rzania i pogłębiania wiedzy^l

Edukacja informacyjna ma wychodzić poza biblioteki, ale nadal 
to te instytucje są z nią szczególnie związane. Jednak, żeby można było 
mówić o realizacji edukacji informacyjnej, biblioteki muszą spełnić 
odpowiednie warunki -  muszą to być centra informacyjne, centra 
medialne, miejsca, w których można się spotkać z każdym rodzajem 
informacji i w których istnieje możliwość prowadzenia szkoleń z wy
korzystaniem wszelkich możliwych środków. Dotyczy to wszystkich 
typów bibliotek. 13)rugim niezwykle ważnym elementem jest zaanga
żowanie bibliotekarzy, ich przygotowanie, kreatywna postawa i zmia
na nastawienia do zawodu. Bibliotekarz prawdopodobnie będzie coraz 
częściej pełnił rolę nauczyciela, konsultanta, doradcy, niż tylko pośred
nika w dotarciu do informacji.

Problem właściwego przygotowania bibliotekarzy do pełnienia 
nowych funkcji jest niezwykle ważny. W stosunku do bibliotekarzy 
szkolnych Mariola Antczak określa jako konieczne do prowadzenia 
działalności edukacyjnej następujące kompetencje: uczenia się, my
ślenia, poszukiwania, doskonalenia, komunikowania się, współpracy, 
działania^**. Wydaje się, że wymagania te można odnieść także do pra
cowników innych bibliotek. Zauważyć jednak trzeba, że od tych ostat
nich można oczekiwać też odmiennych kompetencji, co wynika m.in.

’’’’ C. Atton, Using crilical thinking as a basis fo r łibrary user education, Journal of Acade- 
mic Librarianship 1994, nr 20, s. 310-313; C. Gibson, op.cit., s. 32-33.

M. Antczak, Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informa
cyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989-2007, Łódź 2010, s. 243-244.
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z form pracy, jakie mogą podjąć oraz -  użytkowników, na rzecz któ
rych pracują.

Jak zaznacza M. Antczak grupa bibliotekarzy jest dziś właściwie 
przygotowywana do nowych wyzwań, ale niestety nie zawsze wyko
rzystuje się ich potencjaP.

Uczelnie kształcące kadry na potrzeby bibliotek zauważyły ko
nieczność wprowadzenia elementów information literacy do programu 
kształcenia. O problemie tym dyskutowano m.in. podczas spotkania 
organizowanego przez IFLA w Boras w sierpniu 2010 r.****. Zwróciło 
na niego uwagę także EUCLID (European Association for Library 
& Information Education and Research) podczas obrad w Kopenha
dze w 2005 r.”̂  W Polsce w standardach kształcenia z zakresu infor
macji naukowej i bibliotekoznawstwa w grupie treści kierunkowych 
również pojawia się zagadnienie information literac/^.

W dokumencie Strategia SBP na lata 2010 -  2021 za jeden z celów 
szczegółowych organizacji uznano podjęcie prac związanych z opraco
waniem i upowszechnianiem standardów' w dziedzinie bibliotekarstwa. 
Standardy wypracowywane przez SBP mogłyby mieć zastosowanie 
zwłaszcza w odniesieniu do różnego rodzaju kursów dla bibliotekarzy, 
których w dobie kształcenia się ustawicznego pojawia się coraz wię
cej. Chęci stworzenia takich standardów zostały potwierdzone jesienią 
2011 r. podczas spotkania przedstawicieli ośrodków kształcenia biblio
tekarzy i bibliotekarzy. Wówczas podczas dyskusji uzupełniono listę 
głównych bloków tematycznych, które powinny być brane pod uwagę 
podczas kształcenia bibliotekarzy, o problematykę edukacji informa
cyjnej {information literacy).

Tamże, s. 256-238.
Cooperation and Collahoration in Teaching and Research: Trends in Library and Infor

mation Studies Education. JFLA Satellite Meeting, 8-9 August 2010, Boras, Sweden [online] 
2010 [dostęp: 12 listopada 2011], Dostępny w WWW: http://conf.cuclid-lis.cu/indcx.php/ 
IFLA2010/IFLA2010/schedConf/presentations

European Curriculum Rejlections on Library and Information Science Education (red. 
L. Kajbcrg, L. L0rring) [online] Copenhagcn 2005, s. 65-81. [dostęp: 4 listopada 2011], 
Dostępny w WWW: http://dspace-unipr.cilea.it/bitslream/] 889/1704/1 /EUCLID%20Eu- 
ropean%20LIS%20curriculum.pdf

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznaw
stwo [online]. [dostęp: 4 listopada 2011]. Dostępny w WWW: http://www.bip.nauka.gov. 
pl/_gAllery/23/61/2361/44_informacja_naukowa_i_bibliotekoznawstwo.pdf
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Ażeby osiągnąć dobre rezultaty w zakresie edukacji informacyjnej 
obok angażowania do tego dobrze przygotowanych bibliotekarzy, trze
ba opracować programy pracy. Powstało już wiele takich projektów. 
Początkowo to właśnie bibliotekarze byli ich głównymi inicjatorami 
i twórcami. Dzisiaj do tego typu prac włączają się nauczyciele poszcze
gólnych przedmiotów oraz -  co wydaje się bardzo ważne -  admini
stracja. Bez tej współpracy powodzenie edukacji informacyjnej wydaje 
się wątpliwe. Informacja jest dostępna wszędzie -  nie tylko w bibliote
kach, więc uczniowie, studenci powinni umieć ją wszędzie odnaleźć. 
Z drugiej strony wiedza jest budowana na podstawie zgromadzonej 
informacji, czyli na każdym przedmiocie powinno się egzekwować 
umiejętności jej wyszukiwania. Do tego potrzebne jest zrozumienie 
ze strony nauczycieli i wspomaganie inicjaty w bibliotekarzy Wspólnie 
powinni wypracowywać pewne standardy wspólnie tworzyć program 
nauczania obejmujący także specjalne kursy z information literacy^^.

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej nowych projektów 
przyczyniających się do ciągłego rozwoju idei information literacy 
i jej promocji. Zainteresowanie tematem właściwego, odpowiedniego 
do wyzwań współczesnego świata przygotowania użytkowników bi
blioteki i informacji przejawia się także poprzez jego obecność na kon
ferencjach, w literaturze bibliotekarskiej, publikowanie skoncentrowa
nych na tej problematyce czasopism takich jak; „Research Strategies”, 
„Journal of Information Literacy” „Communications in Information 
Literacy”, „Nordic Journal of Information Literacy in Higher Educa- 
tion”. Jednak samo istnienie organizacji, standardów, publikacji nie 
stanowi jeszcze o powodzeniu idei information literacy. Najważniejsze 
jest to, w jaki sposób instytucje kształcące próbują zaimplementować 
programy z tego zakresu, na ile są do tego przygotowane i czy w ogó
le istnieje świadomość potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu edukacji 
informacyjnej.

Information literacy jest złożonym zjawiskiem. Jak już wspomnia
łam, nie ogranicza się tylko do przygotowania do posługiwania się od
powiednimi narzędziami wyszukiwania informacji, lecz ma znacznie 
szerszy w)aniar. Biblioteki szkół różnych szczebli powinny starać się

Por. D. Isbell, C. Ham mond. Information literacy competicies. College & Research IJb- 
raries News 1993, vol. 54, nr 6, s. 325-327; H. Rader, Bibliographic instruction or information 
literacy. College & Research Libraries News 1990, vol. 51, nr 1, s. 20.
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wdrożyć do swoich programów naukę tych nieodzownych dziś umie
jętności. W Stanach Zjednoczonych -  kolebce koncepcji information 
literacy -  edukacja z zakresu kształcenia kompetencji informacyjnych 
jest wprowadzana do programów od kilkunastu co najmniej lat. Dzie
je się tak na każdym poziomie edukacyjnym: od szkoły podstawowej 
po uniwersytety. Olbrzymi udział w tych działaniach mają biblioteki. 
Powstało już wiele projektów związanych z implementacją information 
literacy w  szkołach. Ich charakter zależy od rozmaitych czynników, m.in. 
od tego, jakie standardy przyjęto, jak szkoła jest przygotowana i jakimi 
kwalifikacjami może pochwalić się jej kadra nauczająca, a także od na
stawienia całego środowiska związanego z konkretną instytucją.

W  różnych typach szkół w Stanach Zjednoczonych biblioteki pro
wadzą specjalne kursy z zakresu information literacy. Czasami są po
wiązane z innymi przedmiotami, często jednak odbywają się szkolenia
0 charakterze bardziej ogólnym i w'^prowadzającym. Wiele inicjatyw 
dotyczących edukacji informacyjnej podjęły także środowiska bi
bliotekarzy australijskich, brytyjskich, skandynawskich’’'̂ . W zasadzie 
we wszystkich krajach edukacja informacyjna jest odpowiedzią na ko
nieczność tworzenia odpowiednich warunków do wykształcenia na
wyku i umiejętności uczenia się ustawicznego i samodzielnego. Uzna
na jest ona za ten element systemu edukacji, który może mieć poważny 
wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństw^a opartego 
na wiedzy. Aby być tak postrzeganą, edukacja informacyjna musi obej
mować odpowiednią problematykę i kształtować określone postawy
1 umiejętności; musi l^yć także realizowana we właściwy sposób.

Analizując różnego rodzaju programy i projekty oraz wszelkie ini
cjatywy związane z edukacją informacyjną podejmowane przez środo
wisko bibliotekarzy na całym świecie zauważyć można, że współczesne 
jej modele mają przygotowywać nie tylko w zakresie pewnych umie
jętności narzędziowych, częściej utożsamianych z tzw. Computer litera
cy, nie powinno się jej też ograniczać jedynie do wyszukiwania infor
macji. Edukacja informacyjna w społeczeństwie wiedzy to całokształt 
działań związanych z efektywnym wykorzystaniem informacji, a więc 
również z tworzeniem nowej informacji. W społeczeństwie nowej ja-

Por. Information Lileracy: an International Słate-of-lhe A rt Report. Second Draft (Red. 
J. Lau) W: Infolit Global [online] 2007 [dostęp: 29 września 2011], Dostępny w WWW: 
http://www.infolitglobal.info/en/
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kości jest to niesłychanie ważne, tak jak umieszczenie wspomnianych 
działań w odpowiednim kontekście kulturowym, społecznym, ekono
micznym, itp. W związku z tym przygotowanie do posługiwania się 
informacją nie może obejmować tylko bibliotek, chociaż te instytucje 
nadal pełnią kluczową rolę w tym zakresie.
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Rozdział IV:

Działalność organizacji bibliotel<arsl<icli 
na rzecz Icsztattowania 

itompetencji informacyjnych

Bibliotekarze wykazali się szczególnym zainteresowaniem włącze
niem się w proces edukacji informacyjnej, która ma wyposażyć ludzi 
w jedne z ważniejszych dziś kompetencji -  kompetencje informacyjne. 
Trudno jest jednak w jednym miejscu przedstawić liczne inicjatywy 
podejmowane przez poszczególne biblioteki. Próba ich przeglądu dla 
poszczególnych krajów jest dokonywana m.in. przez IFLA, która pub
likuje Information Literacy State o f the Art Reports w swoim serwisie 
internetowym. Część europejskich inicjatyw w zakresie Information 
literacy została odnotowana w European Observatory on IL Policies 
and Research portalu EnIL. Bogatym źródłem informacji na temat 
tego, co dzieje się w poszczególnych krajach w związku z Information 
literacy jest również portal InfoLit Global (www.infolitglobal.info). In
formacje o działaniach bibliotek różnych typów w zakresie kształtowa
nia kompetencji informacyjnych ukazują się też w licznych artykułach 
w czasopismach naukowych i fachowych oraz publikacjach książ
kowych. Ze względu na ogrom materiału w niniejszej pul:>likacji nie 
zostaną przedstawione inicjatywy poszczególnych bibliotek włączają
cych się w proces edukacji informacyjnej. Warto natomiast przyjrzeć 
się działaniom w zakresie kształtowania kompetencji informacyjnych 
prowadzonym przez organizacje bibliotekarslde.
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International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA, Międzynarodowa Federacja 

Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich)

Problematyka edukacji użytkowników informacji w pracach IFLA 
jest podejmowana od dawna, gdyż jak wspomniałam, w praktyce bi
bliotekarskiej nie jest ona nowością. Jednak wraz z pojawieniem się 
idei information literacy, która w odmienny -  niż do tej pory -  sposób 
traktowała kształcenie użytkowników, zaczęto także w ramach tej or
ganizacji podejmować dyskusję na temat nowych trendów. W ramach 
IFLA zaczęły powstawać specjalne grupy zainteresowań problematyką 
przygotowania ludzi do posługiwania się informacją. Najpierw powo
łano do życia Round Table on User Education. Z czasem, gdy koncep
cja information literacy stała się popularna w środowisku biblioteka
rzy, został przemianowany na Round Table on Information Literacy. 
Zmiana nazwy wskazywała w jakim kierunku zmierza polityka IFLA 
odnośnie kształcenia użytkowników. Było to także wyrazem uznania 
koncepcji information literacy przez tę światową organizację. Prace 
dotyczące rozwoju information literacy w środowisku bibliotekarskim 
były na tyle istotne i budzące zainteresowanie, że w końcu, w 2002 r. 
powołano Informtion Literacy Section (ILS IFLA). Jest ona jedną 
z prężniej działających sekcji w ramach IFLA.

Jej głównym celem jest popieranie współpracy międzynarodo
wej na rzecz rozwoju edukacji uż)'tkowników informacji wszystkich 
typów bibliotek. W związku z tym ściśle współdziała z innymi agen
dami IFLA oraz organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się 
tą problematyką -  także z UNESCO. W toku prac sekcji zwraca się 
uwagę na różne aspekty edukacji informacyjnej: information literacy, 
metody nauczania, wykorzystanie komputera i zasobów sieciowych, 
edukację zdalną, przygotowanie bibliotekarzy do nowej funkcji, ocenę 
umiejętności informacyjnych, rozwój programów z zakresu informa
tion literacy, współpracę między bibliotekarzami a nauczycielami. Aby 
promować zagadnienia edukacji informacyjnej ILS organizuje sesje 
w ramach corocznych konferencji IFLA. Przedstawiciele środowisk 
bibliotekarskich z różnych krajów mają wówczas okazję przedstawić 
swoje doświadczenia w tym zakresie, problemy i sposoby ich rozwią
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zania, a także nawiązać bliższe kontakty mogące owocowac później
szą współpracą. Każda z takich sesji odbywa się pod innym tytułem, 
co odzwierciedła różne zagadnienia wiązane z edukacją informacyjną. 
Na przykład w roku 2011 zajmowano się znaczeniem information lite- 
racy dla wielokulturowej populacji, a na rok 2012 r. przyjęto jako te
mat przewodni związki edukacji informacyjnej z e-learningiem. Przy 
okazji corocznych konferencji organizowane są także inne imprezy, 
np. w 2003 r. były to warsztaty „Using Assesment as Tool to Improve 
Learning”'. Do zadań tej sekcji należy rów'^nież wspieranie programów 
związanych z przysposobieniem informacyjnym w poszczególnych 
krajach, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy bibliotekarza
mi zajmującymi się podobną tematyką, przygotowywanie tłumaczeń 
przydatnych materiałów, a także publikowanie przeglądów dotyczą
cych sytuacji information literacy w poszczególnych krajach, itp^.

W ramach IFLA Informtion Literacy Section realizowanych było 
i jest szereg projektów związanych z koncepcją kształtowania kom
petencji informacyjnych. Jednym z najważniejszych było powołanie 
do życia -  we w^spółpracy z UNESCO -  Information Literacy Reso
urces Directory. Jest to rodzaj katalogu uwzględniającego materiały 
z całego świata dotyczące kształtowania kompetencji informacyjnych. 
Stał się częścią serwisu IFLA i UNESCO poświęconego information li
teracy: InfoLit Global. ILS IFLA także podjęła prace nad projektem: In
ternational Information Literacy Certificate^ nawiązującym do E/ICDL 
(European/International Computer Driving Licence), który jednak 
nie do końca spotkał się z przychylnością'*. ILS IFLA we w^spółpracy 
z UNESCO ogłosiła również międzynarodowy konkurs na logo-sym-

’ L. Murtha, E. Stec, M. Wilt, Using Assesment as Tool to lmprove Learning: an IFLA 
Workshop, IFLA Journal 2006, vol. 32, nr 4, s. 294-309.

 ̂B. Wittkopf, dz. cyt., s.; H. B. Rader, Ihe learning..., s. 223; H. B. Rader, User education 
and information literacy fo r  the nextdecade: an international perspective, Reference Services 
Review 1996, vol. 24, nr 2, s. 73-74; Information Literacy Section [oniincj. [dostęp: 8 paź
dziernika 2003]. Dostępny w WWW: http://www.ifla.org/VII/s42/sil.htm; Strategie Plan, 
User Education (RT) [online]. 2002 [dostęp: 8 października 2003]. Dostępny w WWW: 
http://www.ifla.org/VII/s42/annual/spucer.htm

 ̂ C. R Ureiia, Lhe Inlernałional Information Literacy Certificate: a glohal preofessionam 
challenge? IFLA Journal 2003, vol. 29, nr 4, s. 388-390.

'• Por. S. Webber, An International Information Literacy Certificate: opportunity 
or dead-end? W: World Library and Information Congress: 69th IFLA General Confer- 
ence and Council 1-9 August 2003, Berlin fonlinej 2003. [dostęp: 13 maja 2011 ]. Do.stepny 
w WWW: http://archivc.ifla.org/IV/ifla69/papcrs/199e-Wchbcr.pdf
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boi information literacy. 11 sierpnia 2008 r. ogłoszono wynild -  zwy
cięzcą został Edgar Perez z Kuby. Dziś wiele materiałów związanych 
z information literacy oznaczonych jest właśnie tym symbolem.

Współpraca IFLA z UNESCO zaowocowała także opracowaniem 
dokumentu IFLA Media and Information Literacy Recommendations, 
który został oficjalnie zatwierdzony w grudniu 2011 r.

Informtion Literacy Section IFLA przygotowuje również szereg 
publikacji na temat edukacji informacyjnej. Są to m.in.: coroczny 
„Annual Report”, „Information Literacy Section Newsletter” raporty
-  dotyczące różnych inicjatyw związanych z information literacy re
alizowanych w poszczególnych krajach, a także publikacje o charak
terze ogólnym -  wśród nich szczególnie cenne są te, które zawierają 
wskazówki dotyczące oceny kompetencji informacyjnych {Guidelines 
for Information Literacy assessment Eileen Stec) czy zawierające propo
zycje standardów z zakresu edukacji informacyjnej {Guidelines on In
formation Literacy for Lifelong Learning by Finał draft Jesusa Lau).

Informtion Literacy Section była także współorganizatorem (wraz 
z UNESCO i NFIL) odbywającej się w październiku 2005 r. konferen
cji Colloquium on Information Literacy and Life Long Learning w Bi- 
bliotheca Alexandrina, na której przyjęto tzw. deklarację aleksandryj
ską na temat kształtowania kompetencji informacyjnych i kształcenia 
ustawicznego (Beacons O f The Information Society. The Alexandria Pro- 
clamation On Information Literacy And Lifelong Learning). Jest to jeden 
z najważniejszych dokumentów, w których przedstawiono znaczenie 
information literacy we współczesnych społeczeństwach -  zwłaszcza 
w kontekście kształcenia ustawicznego, które, jak wspomniano, jest 
jedną z cech charakterystycznych powstającego społeczeństwa wiedzy.

International Association of School Librarianship -  
(lASL, Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bibliotekarstwa Szi<olnego)

International Association of School Librarianship (lASL) powstało 
w 1971 r. z inicjatywy członków World Confederation of Organiza- 
tions of the Teaching Profession podjętej już w latach 60. XX w. Głów
nym celem tej organizacji jest rozwój bibliotek szkolnych jako ważnego
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uczestnika procesu edukacji. Dzięki niej istnieje możliwość wymiany 
doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami, nauczycielami, wydawcami, 
przedstawicielami administracji szkolnej oraz wszystkimi zaintereso
wanymi problematyką bibliotekarstwa szkolnego z całego świata.

Jako, że lASL zwraca szczególną uw^agę na znaczenie bibliotek szkol
nych w edukacji, nie mogło w jego działaniach zabraknąć takich, które 
związane są z edukacją informacyjną. Odpowiada za to Special Interest 
Group -  Information Literacy. Do głównych jej zadań należy promo
wanie edukacji informacyjnej jako jednego z najważniejszych elemen
tów programów szkolnych. Prowadzi ona działania na rzecz integracji 
problematyki kształtowania kompetencji informacyjnych z programa
mi nauczania, a także z praktyką szkolną. Wspiera różne inicjatywy 
w tym zakresie, przedstawia wskazówki wsparte dobrymi praktykami, 
które są pomocą zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli i bibliotekarzy. 
Do ważniejszych zadań stojących przed lASL należy wspieranie wszel
kiej współpracy na rzecz edukacji informacyjnej w obrębie całego śro
dowiska szkolnego, a zwłaszcza bibliotekarzy i nauczycieli.

lASL prowadzi także badania dotyczące edukacji informacyjnej
-  zwłaszcza w kontekście bibliotekarstwa szkolnego, określa krajowe 
programy w tym zakresie, czy wskazuje właściwą politykę szkół zwią
zaną z wdrażaniem elementów information literacy^.

American Library Association 
(ALA, Stowarzyszenie Bibliotek Amerylcańskich)

American Library Association (ALA) jest jedną z tych organiza
cji bibliotekarskich, klóre -  chociaż mają zasięg krajowy -  wywarły 
wielki wpływ  ̂ na rozwój koncepcji information literacy. Początkowo 
kwestiami związanymi z edukacją informacyjną zajmował się Instru- 
ction in the Use of Libraries Committee. Problematyka ta była również 
obecna w pracach Library Instruction Round Table (LIRT), który zaj
mował się wszystkimi t)'pami bibliotek. Również w innych sekcjach 
ALA (np. w Adult Lifelong Learning Section of the Public Library As-

 ̂Special Interest Group -  Information Literacy. W: International Association of School 
Librarianship |online) 2008 [dostęp; 11 stycznia 2012], Dostępny w WWW: http://www. 
iasl-online.org/about/sigs/sig_infoliteracy.html
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sociation Division) pojawiło się zainteresowanie edukacją użytkowni
ków informacji. Tematyka information literacy jest obecna szczególnie 
w pracach Association of College and Research Libraries oraz Ameri
can Association of School Libraries.

Dyskusja na temat edukacji użytkowników informacji i koncepcji 
information literacy, która toczyła się w ALA doczekała się podsumo
wania w 1989 r. Wówczas to Presidential Committee on Information 
Literacy ogłosił swój raport na temat kształtowania kompetencji infor
macyjnych^. Stał się on jednym z najważniejszych dokumentów odno
szących się do information literacy, na który powoływało i powołuje 
się liczne grono badaczy tej koncepcji i który stanowił punkt wyjścia 
do dalszych prac mających na celu implementację elementów eduka
cji informacyjnej do programów nauczania na wszystkich poziomach. 
Shirley Behrens uznała ogłoszenie tego raportu za jedno z dwóch klu
czowych dla rozwoju information literacy wydarzeń^.

ALA jest olbrzymią organizacją o dość złożonej strukturze orga
nizacyjnej. Dla rozwoju information literacy istotne są także działania 
realizowane w poszczególnych jej sekcjach (division). Zwłaszcza dwie 
organizacje w tym obszarze mają znaczące dokonania.

Association of College and Researcii Libraries 
(ACRL, Stowarzyszenie Bibliotel< Alodemickich i Naul<owych)

W 1971 r. przy Association of College and Research Libraries 
powołano ACRL Task Force on Bibliographic Instruction. W 1977 r. 
przekształcona została w Bibliographic Instruction Section (BIS), 
a w 1990 r. w Information Section (IS ACRL). Działalność tej organiza
cji była skoncentrowana głównie na szkoleniach użytkowników biblio
tek akademickich, czego wyrazem było opublikowanie już w kwiet
niu 1980 r. dokumentu Research Agenda for Bibliographic Instruction, 
w którym nakreślono główne kierunki badań związanych z progra
mami szkoleń w bibliotekach akademickich. W związku ze zmianaini 
dokonującymi się w tym zakresie dziesięć lat później przygotowano

 ̂ American Library Association Presidential Committe on Information Literacy State- 
ment [online]. 1989, dz. cyt.

 ̂S. Behrens, dz. cyt., s. 315.
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nowy dokument; Research Agenda for Library Instruction and Informa
tion Literacy, który przedstawiał nowe problemy dotyczące edukacji 
informacyjnej na poziomie szkolnictwa wyższego* .̂

Problematyka przysposobienia informacyjnego studentów stała się 
szczególnie obecna w pracach ACRL w latach dziewięćdziesiątych -  
wyrazem tego są odpowiednie zapisy w wydawanych wówczas standar
dach dotyczących pracy bibliotek akademickich. ACRL zaangażowało 
się również w opracowanie standardów dotyczących kształtowania 
kompetencji informacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego -  
opublikowało je w styczniu 2000 r. pod tytułem: Information Literacy 
Competency Standards for Higher Education. Rok później przygoto
wano publikację na temat celów szkoleń informacyjnych stanowiącą 
uzupełnienie standardów, a w 2003 r. opracowano również wskazówki 
pomocne w implementacji programów z tego zakresu^. W ciągu ko
lejnych lat przygotowywano standardy dla poszczególnych dyscypHn, 
a także materiały typu: przewodniki, wytyczne, wskazówki dotyczące 
możliwości realizowania Information literacy w szkołach wyższych’”.

Instruction Section realizuje wiele projektów związanych z promo
waniem information literacy. Należy do nich PRIMO: Peer-Reviewed 
Instructional Materials Online -  baza materiałów instruktażowych, 
które można wykorzystać do rozwijania własnych przedsięwzięć w za
kresie kształtowania kompetencji informacyjnych. Ponadto w ramach 
IS ACRL przygotowuje się szereg publikacji dotyczących edukacji in
formacyjnej realizowanej w szkolnictwie wyższym. Od 1978 r. organi

* B. Wiltkopf, dz. cyt., s. 119; H. B. Rader, 'Ihe learning..., s. 221; ALA. Research Agenda 
fo r Library Instruction and Information Literacy [online]. [dostęp: 10 października 2003]. 
Dostępny w WWW: http://www.ala.org/ala/acrlbucket/is/iscommittees/webpages/re- 
search/researchagendalibrary.htm; Instruction Section: How It AU Began w: Association 
o f College and Research Libraries (ACRI.) [online] [dostęp: 14 stycznia 2012]. doslępny 
w WWW: hltp;//www.ala.org/acrl/aboutacrl/dircctoryoneadcrship/scctions/is/iswcbsitc/ 
about/howallbegan

® Information Literacy Competency Standards fo r Higher Education [online]. Chicago 
2000 [dostęp: 19 kwietnia 2011]. Dostępny w WWW: http://www.ala.org/acrl/standards/ 
informationliteracycompetency; Objecłives for Information Literacy Instruction: A  Model 
Statement fo r Academic Librarians [online]. 2001 [dostęp: 13 grudnia 2011]. Dostępny 
w WWW: http://www.ala.org/acrl/standards/objectivcsinformation; Guidelines fo r  Instruc
tion Programs in Academic Libraries [online], 2003 [dostęp: 14 marca 2004]. Dostępny 
w WWW: http://www,ala.org/acrl/standards/guidelinesinstruction 

Więcej na ten temat w kolejnym rozdziale.
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zowana jest też corocznie konferencja poświęcona kształceniu użyt
kowników informacji.

ACRL Institute for Information Literacy 
(UL, Instytut Edukacji Informacyjnej)

W maju 1997 r. na konferencji LOEX" pojawił się projekt powołania 
instytutu zajmującego się edukacją informacyjną w jej różnycli aspektach. 
ACRL podchwyciło tę propozycję i wlcrótce idea została wcielona w ży
cie. Tak powstał National Information Literacy Institute przemianowany 
wkrótce na Institute for Information Literacy (ACRL IIL). Organizacja 
ta zrzesza głównie bibliotekarzy. Po raz pierwszy spotkali się w styczniu 
1998 r. Przedstawiono wówczas główne cele działalności ACRL IIL. Na
leżą do nich m.in.: przygotowanie bibliotekarzy do zadań edukacyjnych 
(„Immersion Program” -  program jest ciągle kontynuowany), wspieranie 
implementacji programów z zakresu information literacy („Institutional 
Strategies” -  program został ukończony i zamknięty), wspieranie w'̂ szel- 
kiej współpracy w obrębie społeczności edukacyjnej dla popierania idei 
information literacy („Community Partnerships”)

Do zadań IIL ACRL należało również przygotowanie portalu zawie
rającego materiały dotyczące edukacji informacyjnej oraz pomoc w two
rzeniu i implementacji standardów ACRL dotyczących kształtowania 
kompetencji informacyjnych, a także w^spółpraca przy wprowadzaniu 
elementów information literacy do programów nauczania na poziomie 
szkolnictwa wyższego.

W ramach IIL ACRL prowadzono także badania na temat integracji 
elementów information literacy z programem nauczania i możliwości za
stosowania standardów ACRL w działalności bibliotek szkół wyższych.

" LOIiX (Library Orientation Exchange) -  centralna agencja (clearinghouse) o charak
terze edukacyjnym i niekomercyjnym, gromadząca i udostępniająca inlormacje dotyczące 
szkoleń bibliotecznych i information literacy. Powstała w 1971 r. po First Annual Confer- 
ence on Library Orienlation w Easlern Michigan University. Jest nie tylko repozytorium 
materiałów na temat szkoleń bibliotecznych i IL, ale także gospodarzem corocznej konfe
rencji, na której mają okazję wymienić się doświadczeniami bibliotekarze z w'ielu regionów 
świata. W 2011 r. LOEX zrzeszała 650 bibliotek członkowskich ze Stanów Zjednoczonych, 
ale także z Kanady, Wysp Karaibskich, Europy, Australii i Nowej Zelandii.
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American Assodation of School Libraries 
(AASL, Ameiykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkobiydi)

Drugą ważną organizacją bibliotekarską zrzeszoną w ALA i stano
wiącą jej sekcję, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwo
ju information literacy, jest American Association of School Libraries 
(AASL). W Stanach Zjednoczonych wyróżnienie edukacyjnej roli bi
bliotek szkolnych nie było nowością, o czym świadczy szereg standar
dów i wytycznych przygotowanych już od pierwszej połowy XX wieku 
dotyczących ich funkcjonowania oraz pracy bibliotekarzy szkolnych'^. 
W  drugiej połowie XX stulecia działalność bibliotek szkolnych zmie
niała się wraz z dokonującymi się zmianami w samej szkole i środo
wisku informacyjnym, a szczególnie wraz z rozwojem technologii 
informacyjnej. Jednym z przejawów nowego podejścia do edukacji in
formacyjnej w szkołach było stworzenie w 1988 r. przez American As
sociation of School Libraries wraz Association for Educational Com
munications and Technology projektu Information Power. Jednym 
z jego wyników było opublikowanie Information Power: Guidelines for  
School Library Media Programs^^, a 10 lat później Information Power: 
Building Partnership for Learning. Ta ostatnia publikacja zawiera stan
dardy dla uczniów określające konieczne dziś umiejętności znane jako: 
Nine Information Literacy Standards for Student Learning. Głównym 
celem jest pomoc uczniom w osiągnięciu biegłości jako producentów 
i konsumentów informacji. Stanowią one także pewne wskazówki 
do tworzenia programu nauczania uwzględniającego problematykę 
kształtowania kompetencji informacyjnych. Publikacji tej towarzyszy
ły liczne wydawnictwa pomagające zaimplementować nowe wskazów
ki w szkołach*'*. AASL kontynuowało prace na rzecz stworzenia wy

Zob.: M. Drzewiecki, Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. War
szawa 2001, s. 64-115.

Information Literacy in an Information Society, ERIC Digcst [onlincj. 1994 [dostęp; 
27 października 2011]. Dostępny w WWW: http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ 
ed372756.html

E. Plotnick, Information Literacy, ERIC Digcst [online]. 1999 [dostęp: 8 lutego 2000]. 
ED427777. Dostępny w WWW: http://www.ed.gov/dalabases/ERIC_Digests/ed427777.html; 
P. Senn Breivik, Take II..., s. 272; zob. też: The Nine Information Literacy Standards for Student 
Learning [online]. 1998 [dostęp: 19 kwietnia 2011], Dostępny w WWW: http://wvw.infolit. 
org/definitions/9standards.htm; Information Power. Building Partnership fo r Learning [online]. 
1998 [dostęp: 7 grudnia 2002]. Dostępny w WWW: http://www.ala.org/aasl/ip_toc.html
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tycznych dotyczących realizacji edukacji informacyjnej przez biblioteki 
szkolnej na poziomie właściwym w stosunku do potrzeb współczesnych 
społeczeństw. W 2007 r. opublikowało Standardsfor the21st -  Century 
Learner, które w dużej mierze dotyczą właśnie edukacji informacyjnej. 
AASL zwróciło również uwagę na właściwe przygotowanie biblioteka
rzy do pełnienia nowej roli, czego wyrazem było zamieszczenie w t4LA/ 
AASL Standards For Initial Programsfor School Library Media Specialist 
Preparation (zarówno w wersji z 2003 r., jak i ostaniej -  z 2010 r.)̂  ̂za
leceń dotyczących właściwych postaw odnośnie włączania elementów 
edukacji informacyjnej do prac bibliotekii szkolnej.

National Forum on Information Literacy 
(NFIL, Narodowe Forum ds. Edui^acji Informacyjnej)

National Forum on Information Literacy jest organizacją, której 
działalność koncentruje się na edukacji użytkowników informacji. 
Bodźcem do jej powstania było oświadczenia ALA z 1989 r. National 
Forum on Information Literacy zaczęło swą działalność 9 listopada 
1989 r. Dziś zrzesza ponad 90 organizacji w różny sposób związanych 
z systemem edukacji i bibliotekami. W jej pracach uczestniczy wie
lu bibliotekarzy. Głównym celem NFIL stało się wspieranie wszelkich 
działań na rzecz przysposobienia informacyjnego w skali całego kraju. 
Poprzez instytucje członkowskie Forum prowadzi badania nad rolą 
informacji w życiu współczesnego człowieka, wspiera, inicjuje i m o
nitoruje różne projekty zarówno w USA jak i poza tym krajem, współ
pracuje z nauczycielami dbając o ich dobre przygotowanie do nowych 
wyzwań, a także współdziała z departamentami edukacji w poszcze
gólnych stanach. NFIL zainicjowało m.in. prowadzenie badań na te
mat information literacy i jej roli w edukacji, których ukoronowaniem 
było opublikowanie przez Christine Doyle Outcome Measures for In-

ALA/AASL Standards For Initial Programs fo r  School Library Media Specialist Prepa
ration [onlinc] 2003 [dostęp; 30 marca 2011], Dostępny w WWW: http://www.ala.org/aasl/
sites/ala.org.aasł/files/content7aasleducation/schoollibrary/ala-aasLslms2003.pdf; A LA /
AASL Standardsfor Initial Preparation o f School Librarians (2010) [online] 2010. [dostęp: 
28 września 2011]. Dostępny w WWW: http://w\vw.ala.org/aasl/sitcs/ala.org.aasl/filcs/con-
tent/aasleducation/schoollibrary/201Q_standards_with_rubrics_and_statem ents_l-31-ll.
pdf
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formation Literacy within the National Education Goals of 1990^^, który 
to dokument przez lata stanowił podstawę definiowania information 
literacy.

W marcu 1998 r. National Forum on Information Literacy wydało 
A Progress Report on Information Literacy: An Update on the American 
Library Association Presidential Committee on Information Literacy: Fi
nał Report, który jest rozwinięciem raportu ALA z 1989 r.

NFIL jest też organizatorem konferencji, seminariów, warsztatów, 
itp. poświęconych zagadnieniom edukacji informacyjnej. Do najważ
niejszych wydarzeń tego typu zaliczyć trzeba Information Literacy Me- 
eting of Experts‘̂ , który odbył się w Pradze we wrześniu 2003 r. jego 
rezultatem było opracowanie the Prague Declaration. NFIL było jego 
współorganizatorem obok UNESCO i United States Commission on 
Libraries and Information Science. Kolejnym, równie ważnym wyda
rzeniem, było Colloquium on Information Literacy and Life Long Le- 
arning w Bibliotheca Alexandrina, które zostało przygotowane przez 
NFIL, IFLA oraz UNESCO.

NFIL było także inicjatorem powołania do życia w 2003 r. Inter
national Alliance on Information Literacy. Jest to obecnie jedna z naj
ważniejszych i największych organizacji zajmujących się problematyką 
kształtowania kompetencji informacyjnycli w USA.

Bibliotekarskie organizacje w Australii

Austraha należy do krajów, w których koncepcja information litera
cy jest szczególnie popularna. Wynika to zarówno z polityki rządu tego 
kraju, jak i działań organizacji bibliotekarskich oraz edukacyjnych.

W Australii problemowi edukacji informacyjnej zaczęto poświęcać 
szczególną uwagę pod koniec lat osiemdziesiątych, co było związa
ne m.in. z ogólnymi kierunkami polityki edukacyjnej kraju. W 1989 r. 
Australian Education Council w The common and agreed nationalgoals 
for schooling in Australia wskazał kilka celów, które stały przed całym 
australijskim systemem edukacji, a których nie można realizować bez 
odpowiedniego przygotowania do posługiwania się informacją. Wagę 
edukacji z zakresu wykorzystywania informacji przedstawiono w tzw.

Ch. S. Doyle, Outcome...
htlp://wwvv.bibalcx.org/infolit2005/finalrcportpraguc.pdf
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Raporcie Rossa {Libraryprovision in higher education institutions, Can
berra 1990), Raporcie Meyera {Key competencies. Report o f the com- 
mittee to advise the Australian Education Council and Ministers of Vo- 
cational Education, Employment and Training on employment related 
key competencies for post compulsory education and trainig, Melbourne 
1992) oraz wydanych przez Higher Education Council Achieving ąual- 
ity o f higher education (Canberra 1992). W dokumentach tych uzna
no zbieranie, analizowanie i organizowanie informacji jako kluczowe 
kompetencje edukacyjne niezbędne do realizacji uczenia się ustawicz
nego. W raporcie Developing lifelong learners through undergradua- 
te education (tzw. Candy Report -  Canberra 1994) położono jeszcze 
większy nacisk na problem information literacy w kontekście całej edu
kacji -  uznano ją za najważniejszy element przygotowania do nauki 
tego, jak się uczyć. Dziś information Uteracy jest uważana w Austra
lii za kluczowy element pozwalający zamienić informację w wiedzę. 
Dostrzeżony został związek tego procesu z uczeniem się ustawicznym, 
które jest uważane za konieczny element powstania społeczeństwa 
wiedzy. W Australii problem uczenia się ustawicznego od początku lat 
dziewięćdziesiątych wydaje się sprawą priorytetową. Rządy tego kraju 
starają się wykreować kulturę uczenia się, upowszechnić ideę uczenia 
się ustawicznego. W kontekście tej właśnie działalności edukacja in
formacyjna nabiera szczególnego znaczenia'^

Sprzyjająca polityka edukacyjna państwa spowodowała, że orga
nizacje bibliotekarskie z wielką energią przyłączyły się do rozwijania 
koncepcji information literacy oraz implementacji jej założeń.

Problematyka kształtowania kompetencji informacyjnych znalazła 
się w centrum uwagi Australian Library and Information Associa- 
tion (ALIA). Przy stowarzyszeniu tym w 1998 r. powstała Information 
Literacy Special Interest Group, która czyni wszelkie starania hy upo
wszechnić ideę information literacy. ALIA (a od 2001 r. także ANZllL) 
od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. organizowała co dwa lata 
konferencję na temat edukacji i nfo r macyj ne j Z jej inicjatywy ukazu

“* A. Bundy, Information Uteracy: 'Ihe Key Competency for the 21st Century. W: ERIC 
[online], 1998 [dostęp: I października 2011], Dostępny w WWW: http://cric.ed.gov/PDFS/ 
ED434662.pdf

Niestety ostatnie informacje na temat konferencji ANZllL pochodzą z 2007 r. a stro 
na WWW organizacji nie jest aktualizowana.
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je się szereg publikacji, które pomogły przygotować odpowiednie pro
jekty wdrażające information literacy na różnych poziomach edukacji.

W 2001 r. ALIA zaczęło konsolidować środowiska związane z in
formacją i edukacją wokół zagadnienia przygotowania oby^^ateli 
do posługiwania się informacją. Między innymi dzięki tej organiza
cji w 2001 r. powstał AustraUan and New Zealand Institute for Infor
mation Literacy (ANZIIL). ALIA przygotowało również Statement on 
information literacy for all Australians^^ -  dokument stanowiący pod
stawę wszelkich działań związanych z kształtowaniem kompetencji in
formacyjnych w australijskich bibliotekach. W celu upowszechnienia 
idei przygotowania informacyjnego w szkołach przygotowano także 
swego rodzaju przewodnik; A library advocates guide to building infor
mation literate communities^K

Szczególne zasługi dla rozwoju edukacji informacyjnej w Australii 
ma środowisko bibliotekarzy akademickich. W styczniu 2001 r. Coun- 
cil of Australians Universities Library w oparciu o Information Lit
eracy Competency Standardsfor Higher Education przygotowane przez 
ACRL opublikował Information Literacy Standards^^.

Obok bibliotekarzy akademicldch do działań propagujących infor
mation literacy włączyli się bibliotekarze szkolni. AustraUan School 
Libraray Association (ASLA) wraz z Australian Library and Infor
mation Association przygotowało w 1994 r. publikację: Learning for 
the futurę: developing information services in Australian schools, której 
druga edycja -  rozszerzona o nowe problemy -  ukazała się w 2001 r. 
W dokumencie tym szkoła została przedstawiona jako środowisko in
formacyjne. Wskazano w nim na wagę rozwoju umiejętności infor
macyjnych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Przedstawiono 
propozycje strategii implementacji elementów edukacji informacyjnej 
do programów nauczania, a także zaprezentowano interesujące zasoby

“  Information literacy fo r all Australians [onlinej. 2003 [dostęp: 7 października 2011], 
Dostępny w WWW: http://www.alia.org.au/policics/information.litcracy.html

A library advocates guide to building information literate comrnunities. A  Information 
Literacy Forum Advocacy Kit 2003 [onlinc]. 2003 [dostęp: 4 października 2003]. Dostępny 
w WWW: http://www.aha.org.au/policies/inlbrniation.litcracy.html

Information Literacy Standards [online]. Canberra 2001 [dostęp 5 października 
2003]. Dostępny w WWW: http://www.caul.cdu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc; 
A. Bundy, For a clever country: information literacy diffusion in the 2P' century [online]. 
2003 [dostęp: 3 marca 2008]. Dostępny w WWW: http://www.library.unisa.edu.au/papers/ 
clever.htm
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i źródła. Publikacja ta stała się podstawą wydanego przez ASLA Stat- 
ement on Information Literacy oraz Statement on Electronic Informa
tion Literacy^^.

Australian and New Zealand Institute for Infomnation Literacy 
(ANZIIL, Instytut Alfabetyzacfi Informacyjnej 

Australii i Nowej Zelandii)

ANZIIL został powołany przez University of South Austra
lia w 2001 r. z inicjatywy Alana Bundyego i Irene Doskatsch^l Jego 
działalność jest wynikiem współpracy bibliotekarzy australijskich 
i nowozelandzkich. ANZIIL współpracuje z Council of Australian 
University Librarians (CAUL), Council of New Zealand University Li- 
brarians (CONZUL), Australian Library and Information Association 
(ALIA), NWGTLS (National Working Group for TAFE Library Servic- 
es) and Library and Information Association of New Zealand Aotearoa 
(LIANZA). Co trzy lata zmienia się instytucja odpowiedzialna za ko
ordynowanie prac. W latach 2006-2008 były to Southbank Institute of 
TAFE i Queensland University of Technology (Brisbane, Queensland), 
a w okresie: 2009-2011 odpowiedzialność przejął University of Central 
Queensland^^. Zadaniem ANZIIL jest wspomaganie organizacji, insty
tucji i osób w promowaniu information literacy -  zwłaszcza w kontek
ście całego procesu kształcenia. Ponadto ANZIIL współpracuje z inny
mi australijskimi i nowozelandzkimi organizacjami bibliotekarskimi. 
Organizacja ta podejmuje działania w trzech kierunkach: na rzecz 
rozwoju zawodowego bibliotekarzy, promowania information litera
cy i prowadzenia badań w zaki‘esie edukacji informacyjnej. ANZIIL 
od 2003 r. był organizatorem sympozjum dotyczącego information li
teracy. Miał też swój udział w opracowywaniu standardów z zakresu

Policy Statement -  Information Literacy [onlinc]. 1994 [dostęp: 7 października 2011]. 
Dostępny w WW W; http;//w\vw.asla.org.au/policy/information.literacy.htm

Za: Australian And New Zealand Institute For Information Literacy (ANZIIL). About 
us: mission statement [onlinc], 2005 [dostęp: 11 lipca 2006]. Dostępny w WWW: http:// 
www.anziil.org/about/index.htm; About us: role o f ANZIIL  W: ANZIIL  [online]. 2005 [do
stęp: 11 lipca 2006], Dostępny w WWW: http://www.anziil.org/about/rolc.hlm

Information Literacy: An International Stale-of-lhe Art Report (red. J. Lau) W: Info- 
Lit Global [online] 2007. [dostęp: 28 października 2011] Dostępny w WWW: http://www. 
infolitglobal.info/
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information literacy. Organizacja ta odpowiadała za przygotowanie 
drugiej ich wersji, która ukazała się w 2004 r. pod tytułem: Australian 
and New Zealand Information Literacy Framework principles, standar- 
ds and practice^^.

European NetWork for Information Literacy 
(EnIL, Europejska Sieć ds. Edukacji informacyjnej)

EnIL to organizacja, która powstała w 2001 r. wyniku starań Italian 
National Researcłi Councił. Nie jest w zasadzie organizacją stricte bi
bliotekarską -  zrzesza osoby pochodzące z krajów Unii Europejskiej 
zajmujące się iiaukowo zagadnieniem edukacji informacyjnej. Celem 
EnIL jest scharakteryzowanie podstawowych założeń badawczych, 
prowadzenie wspólnych badań nad problematyką information literacy, 
wymiana doświadczeń w tym zakresie, promowanie idei information 
literacy w Unii Europejskiej. Aby móc zrealizować te podstawowe za
łożenia w ramach EnIL podjęto szereg prac w ramach kilku projektów. 
Były to m.in.:
-  EDInfo -  badania nad kompetencjami informacyjnymi studentów 

i świadomością potrzeby szkoleń z zakresu information literacy 
wśród nich;

-  EgIL: European Gateway to Information Literacy -  stworzenie por
talu zawierającego informacje o różnych inicjatywach dotyczących 
edukacji informacyjnej realizowanych w krajach Unii Europej
skiej^ .̂
Projekty te udało się częściowo zrealizować. Zasoby EgIL stanowią 

obecnie zawartość serwisu EnIL: European Observatory on IL Połicies 
and Research -  jednak do dziś zawierają informację na temat edukacji 
informacyjnej tylko z kilkunastu krajów. Inne ważne inicjatywy EnIL 
to m.in. publikowanie opracowań na temat stanu edukacji inibrmacyj- 
nej w UE i jej poszczególnych krajach.

Australian and New Zealand Information Literacy Framework principles, standards 
and practice, Adelaide 2004.

European network on Information Literacy (EnIL) [onlincj. [dostęp; 29 październi
ka 2003]. Dostępny w Wide World Web: http://www.ceris.to.cnr.it/Basili/EnIL/Aboutpage. 
html

141

http://www.ceris.to.cnr.it/Basili/EnIL/Aboutpage


EnIL wspiera także projekt empatie^** -  m.in. odpowiada za jego 
stronę www aż do momentu jego zamknięcia.

Society of College, National and Unn/ersity Libtaries 
(SCONUL, Stowarzyszenie BibUotek Narodowych i Akademickich)

SCONUL to brytyjska organizacja zrzeszająca biblioteki narodowe 
i naukowe -  w tym akademickie. Jej historia sięga 1950 r., kiedy powstała 
Standing Conference of National and University Libraries. W 1994 r. 
ówczesny SCONUL połączył się z COPOL (Council of Polytechnic Li- 
brarians). W 2001 r. poszerzona już o nowych członków organizacja 
zmieniła nazwę na Society of College, National and University Libra
ries, jednak jej akronim -  doskonale znany na świecie -  nie zmienił się. 
SCONUL zajmuje się różnorodną problematyką dotyczącą funkcjono
wania bibliotek naukowych i narodowych. W obszar zainteresowań jego 
członków weszły również problemy przygotowania inforjnacyjnego stu
dentów. Od 1997 r. problematyką tą zajmował się Advisory Committee 
on Information Literacy (ACIL) z czasem przemianowany na Working 
Group on Information Literacy (WGIL). Jedną z ważniejszych inicjatyw 
była próba zdefiniowania information litearcy oraz stworzenie jej modelu 
znanego jako Seven pillars of Information Literacy^^. Zajął się tym SCO
NUL Task Force on Information Skills, który również badał możliwości 
stworzenia programu zajęć z zakresu przygotowania informacyjnego 
na kształt ECDL, stopień realizacji założeń information literacy w hihho- 
tekach szkół wyższych, czy możliwości wypracowania odpowiednich 
wskaźników oceny ich prac w tym zala-esie^*’.

WGIL przygotowuje liczne publikacje, konferencje, serwisy in
formacyjne, statystyki, przewodniki metodyczne, biuletyny na temat 
rozwijania umiejętności wykorzystywania informacji. Do jego zadań 
należy również rozwijanie, promowanie i wspieranie wprowadzania

Empatie (Empowering Autonomoiis Learning Ihrough Information Competencies)
-  project wspierany przez Komisje Europejską, którego celem jest stworzenie ram dla sku
tecznego wykorzystania wyników program u Lifclong Learning Programme (LLP) i związa
nych z nim programów odnoszących się do umiejętności informacyjnych.

Model ten zostanie przedstawiony w kolejnym rozdziale.
“  H. Johnson, Ihe SCONUL Task Force on Information Skills [W:] Information and IT 

literacy. Enabling learning in the 2 P ‘ century (red. A. Martin, H. Rader), London 2003, 
s. 446-50.
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elementów information literacy do działań edukacyjnych w uczelniach 
wyższych, uświadamianie roli alfabetyzacji informacyjnej dla całego 
procesu uczenia się i nauczania. Część brytyjskich uczelni wyższych 
wykorzystuje programy przygotowane przez SCONUL, część korzysta 
ze specjalnie przygotowanych stron na temat rozwijania odpowied
nich kompetencji informacyjnych^\

WGIL próbuje też stworzyć odpowiednią strategię rozwoju pod
staw kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych (w tym jego 
metodykę) w szkolnictwie wyższym i w tym celu współpracuje z in
nymi grupami działającymi w ramach SCONUL, a także brytyjskimi 
i zagranicznymi organizacjami bibliotekarskimi (np. CILIP).

Chartered Institute of Library and Information Professionals 
(CILIP, Instytut Profesjonalistów 

z Zakresu Informacji i Bibliotekarstwa)

Chartered Institute of Library and Information Professionals 
to kolejna organizacja brytyjska, która zrzesza zarówno biblioteka
rzy, jak i specjalistów z zakresu informacji naukowej, CILIP powstał 
1 IV 2002 r. w wyniku połączenia Library Association, które dzia
łało od 1877 r. i Institute of Information Scientists funkcjonującego 
od 1950 r. W ramach tej ważnej w brytyjskim środowisku bibliotekar
skim organizacji jako część jej Community Services Group działa In
formation Literacy Group (CSG ILG). Jej główne cele to stworzenie 
platformy wymiany poglądów i doświadczeń związanych z informa
tion literacy, rozpowszechnianie informacji o inicjatywach lokalnych, 
krajowych i międzynarodowych dotyczących tej problematyki. wSekcja 
stara się też wyróżnić i promować dobre praktyki w zakresie edukacji 
informacyjnej -  jednym z elementów tego typu działań jest przyzna
wanie przez nią Information Literacy Practitioner of the Year Award^^.

ACAL -  about us [online]. 2003 [dostęp; 8 października 2003]. Dostępny w WWW; 
http://www.sconul.ac.uk/activitics/inf-lit/lcaflct.html; T. Bainton, Information literacy and 
academic libraries: the SCONUL approach (UK/Ireland) [W:] 67^ IFLA Council and General 
Conference, August 16 -  25, 2001 [online]. 2001 [dostęp: 29 października 2008]. Dostępny 
w WWW; hltp;//www.ifla.org/IV/ifla67/papcrs/016-1264c.pdf

Community Services Information Literacy Group W: CILIP [online] 2011 [dostęp: 
21 lutego 2012]. Dostępny w WWW: http://www.cilip.org.uk/get-involved/special-interest- 
-groups/comniunity-services/subgroups/information-literacy/Pages/default.aspx
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Swoje cele związane z upowszechnianiem i promocją information 
literacy CSG ILG stara się realizować m.in. poprzez organizowanie 
spotkań i seminariów, a także konferencji LILAC (Librarians’ Infor
mation Literacy Annual Conference). Co roku spotykają się na niej 
bibliotekarze i profesjonaliści zajmujący się edukacją informacyjną 
z Wielkiej Brytanii oraz z około 30 krajów z całego świata^^.

CSG ILG zachęca do publikowania informacji na temat różnych 
inicjatyw związanych z edukacją informacyjną, do dzielenia się swoimi 
pomysłami i doświadczeniem. Aby zwiększyć możliwości w tym za
kresie organizacja zaczęła wydawać elektroniczne czasopismo „Jour
nal of Information Literacy”. Jego zasięg jest międzynarodowy, a arty
kuły są recenzowane. Czasopismo jest publikowane w modelu Open 
Access, a więc jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Ważnym elementem w działalności CSG ILG propagującej kształ
cenie kompetencji informacyjnych jest utrzymywanie specjalnego ser
wisu pt. Information Literacy Website '̂*. Stanowi on doskonałe źródło 
informacji na temat samej koncepcji information literacy, możliwości 
jej realizowania, zajmujących się nią organizacji, ciekawych publika
cjach z tego zakresu. Zawarto tu także materiały dydaktyczne, które 
można wykorzystać do własnych celów szkoleniowych.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonycli 

do Spraw Oświaty, Naulci i Kultury)

UNESCO to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspie
ranie współpracy w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także posza- 
now^ania jednostki ludzkiej. UNESCO zajmuje się także sprawami bi
bliotek -  zwłaszcza publicznych, a jednocześnie działaniami na rzecz 
edukacji i alfabetyzacji w ogóle. Nic więc dziwnego, że organizacja 
ta zwróciła uwagę także na problem information literacy. Jej Com- 
munication and Information Sector powadzi prace na rzecz wzrostu 
świadomości potrzeby kształtowania kompetencji informacyjnych

”  Lilacconference.com [onlinc] 2010 [dostęp: 17 grudnia 2011], Dostępny w WWW; 
http://lilacconference.com/W P/

http://www.informationliteracy.org.uk/
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na wszystkich poziomach procesu edukacji (nie wyłączając edukacji 
permanentnej) -  zwłaszcza w krajach biedniejszych. Stara się wspomóc 
wprowadzanie założeń edukacji informacyjnej do szkół m.in. poprzez 
przygotowywanie specjalnych wskazówek pomocnych przy integrowa
niu information literacy z programami nauczania. UNESCO była także 
współorganizatorem dwóch bardzo ważnych wydarzeń dla rozwoju in
formation literacy -  wspomnianych już międzynarodowych konferencji 
w Pradze i Aleksandrii. Ponadto organizuje warsztaty, seminaria i przy
gotowuje projekty promujące information literacy na całym świecie.

W sposób szczególny swoje działania w^spierające rozwój edukacji 
informacyjnej (w tym information literacy) UNESCO zintensyfikowa
ła w związku z „United Nations Literacy Decade” oraz prowadzonym 
programem Information for AU. Wydano wówczas sporo ciekawych 
publikacji, które mogą stanowić rzeczywistą pomoc w implementacji 
information literacy w szkołach i ich bibliotekach. W kwietniu 2005 r. 
w Paryżu podczas ósmego spotkania Bureau of the Intergovernmental 
Council for the Information for Ali Programme (IFAP) odbyła się de
bata na temat information literacy. Zastanawiano sie podczas niej nad 
tym, czym jest information literacy, jakie są potrzeby ludzi z nią zwia- 
zane, jakie programy edukacyjne są potrzebne, aby je zaspokoić, jakie 
strategie i działania mogą wdrożyć UNESCO i IFAP. Uznano, że prob
lem kształtowania kompetencji informacyjnych dotyczy wszystkich 
sektorów społeczeństwa, a więc działania w tym zakresie powinny być 
do nicli dostosowane. Ponadto zauważono, że wkjrajach rozwijających 
się muszą być zastosowane inne rozwiązania niż w wyskorozwiniętych. 
Kolejna konkluzja dotyczyła znaczenia information literacy -  umożli
wia ona ludziom dostęp do informacji o ich zdrowiu, środowisku, edu
kacji i pracy. Aby działania związane z kształtowaniem kompetencji 
informacyjnych były efektywne ludzie muszą też umieć posługiwać się 
komputerem. W końcu uznano, że information literacy powinna być 
wdrażana do programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji
-  od poziomu podstawowego po wyższy^^.

”  Ihematic Dehate on Information Literacy at UNESCO Headąuarters. W: UNESCO. 
Commiinicalion and Information [online] 2005 [dostęp: 12 grudnia 2011], Dostęp 
w WWW: http://portal.uncsco.org; Information fo r Ali Programme. W: UNESCO. Com- 
munication and Information [online] [dostęp; 12 grudnia 201 ]]. Dostęp w WWW: http:// 
portal.unesco.org
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w  swoich działaniach w zakresie information literacy UNESCO 
ściśle współpracuje z IFLA. Dzięki współpracy tych organizacji funk
cjonuje portal InfoLit Global zawierający wiele ciekawych informacji 
z całego świata dotyczących problematyki przygotowania informacyj
nego użytkowników. UNESCO odpowiada także za publikację wielu 
ciekawych materiałów dotyczących edukacji informacyjnej, koncepcji 
z nią związanych, możliwości implementacji, itp.^ .̂

International AUiance for Information Literacy (lAIL)

W dniach 20-23 września 2003 r. w Pradze odbyło się spotkanie 
ekspertów z różnych krajów, którzy zajmowah się problematyką infor
mation literacy. Wynikiem obrad było nie tylko przyjęcie tzw. Prague 
Declaration, ale również pojawienie się nowej inicjatywy. Organizacje 
bibliotekarskie, które działały na rzecz rozwoju information literacy 
podjęły decyzję o stworzeniu International Alliance for Information 
Literacy. Założycielami były: National Forum on Information Literacy, 
Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, Europe- 
an NetWork on Information Literacy, NORDINFOlit (platforma współ
pracy bibliotek skandynawskich stworzona w Helsinkach w 2001 r.). 
Z czasem do inicjatywy dołączyli kolejni członkowie: Information Sci
ence Today (Bangladesz), Networking AUiance for Yoluntary Actions 
(Indie), Russian Reading Association, Pskov Department (Rosja), SCO- 
NUL Advisory Committee on Information Literacy (Wielka Brytania).

Do głównych zadań lAIL należała promocja edukacji informacyjnej 
oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy bibliotekarzami i specjalistami 
zajmującymi się zagadnieniami information literacy z całego świata.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

Problematyka edukacji informacyjnej została również dostrzeżo
na przez środowisko polskich bibliotekarzy. 9 XII 2010 r. w ramach 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powstała Komisja ds. Edukacji

“  Information Literacy W: United Nations Educational, Scientific and Cultiiral Organiza- 
tion .[onlinc] ca. 1995-2011 [dostęp: 7 stycznia 2012 r.]. Dostępny w WWW: http://www. 
unesco.org/new/en/com m unication-and-inform ation/access-to-knowledge/inform ation- 
-literacy/
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Informacyjnej (KEI). Pomimo swojego krótkiego istnienia, komisja 
ta jest bardzo aktywna.

Jej podstawowym założeniem jest wprowadzenie tematyki kształto
wania kompetencji informacyjnycłi (ang. information literacy) do pol
skiego środowiska bibliotecznego, a także podejmowanie inicjatyw 
służących jej promocji i popularyzacji we wszystkich typach bibliotek. 
Zakłada się organizowanie spotkań naukowych oraz różnych form 
edukacyjnych, służących podwyższaniu wiedzy i kompetencji biblio
tekarzy w zakresie edukacji informacyjnej.

Komisja ds. Edukacji Informacyjnej zakłada współpracę międzyna
rodową z organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się tematyką 
kształtowania kompetencji informacyjnych. Taka współpraca została 
nawiązana m.in. z IFLA, na potrzeby której przygotowano już raport 
na temat stanu rozwoju edukacji informacyjnej w polskim bibliotekar
stwie^ .̂

Członkowie KEI mają także zamiar inicjować programy, które 
przyczyniałyby się do podwyższenia kompetencji informacyjnych 
użytkowników polskich bibliotek. Temu celowi służyłoby również 
opracowywanie przewodników z zakresu eduakcji informacyjnej.

W ciągu swojej krótkiej działalności KEI przygotowała już tłum a
czenie książki Jesusa Lau pt. Kompetencje informacyjne w procesie ucze
nia się przez cale życie. Wytyczne, a także Rekomendacji IFLA w sprawie 
kompetencji informacyjnych i medialnych. Była też współorganizato
rem pierwszych w Polsce warsztatów dla trenerów umiejętności in
formacyjnych pt. Training the Trainers in Information Literacy, które 
odbyły się we wrześniu 2011 r. w Warszawie. Jest partnerem Olimpiady 
Medialnej organizowanej przez Fundację Nowe Media i Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji. Objęła również patronatem medialnym spot
kanie z Wendy Holliday, które odbyło się w kwietniu 2012 r. w BUW 
pt. The Teaching Librarian: Understanding Information Literacy as 
a Personal and Institutional Practice. Na łamach portalu SBP Komisja 
przedstawia także ciekawe inicjatywy -  polskie i z zagranicy -  dotyczą
ce edukacji informacyjnej.

Poland. Information Literacy State-of-the-Art Report (red. Z. Wiorogórska) [onli- 
nc] 2011 [dostęp; 4 października 2011] Dostępny w WWW: http://sbp.pl/rcpository/SBP/ 
sekcje_komisje/kom isja_ds_edukacji_inform acyjnej/Poland_State_of_the_Art_Report_ 
July20il.pdf
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Jak wynika z powyższego zestawienia uwzględniającego tylko nie
wielką część organizacji bibliotekarskich, ich działania są wielowymia
rowe. Prowadzą badania w zakresie information literacy, przygotowują 
projekty ułatwiające wprowadzanie elementów edukacji informacyj
nej do programów nauczania, zajmują się publikowaniem informacji 
na ten temat, wspierają przygotowanie samych bibliotekarzy do peł
nienia nowej funkcji. Stają się także rzecznikem information literacy 
w środowisku edukacyjnym. Organizacje bibliotekarskie stają się fo
rum wymiany doświadczeń w zakresie integrowania edukacji infor
macyjnej z programami nauczania. Do ważnych działań dotyczących 
kształtowania kompetencji informacyjnych należy również przygoto
wywanie wskazówek, wytycznych, standardów oraz modelów, które 
stanowią punkt odniesienia w trakcie kształcenia w zakresie kom
petencji informacyjnych. Działania standaryzacyjne podejmowane 
w wybranych krajach zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale.
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Rozdział V:

Wybrane standardy i modele 
Information literacy

Na początku tego rozdziału należy wyjaśnić dwa terminy użyte 
w jego tytule: standard i model.

Słownik języka polskiego PW N  definiuje standard m.in. jako: typo
wy i przeciętny model czegoś^ Z kolei według Słownika wyrazów ob
cych standard to:

• zwykła wielkość, norma, przeciętny typ;
• model, wzorzec odpowiadający określonym normom;
• ujednolicone normy^.
Wśród tych trzech propozycji pojawia się więc również taka defini

cja, która utożsamia standard z rozwiązaniem wzorcowym, modelem. 
Jak zauważa Teresa Szmigielska w języku angielskim termin „standard” 
jest używany w znaczeniu: proporzec, wzorzec, normatyw, kryterium, 
poziom, stopa -  np. życiowa\ Warto zwrócić uwagę na inne definicje 
pojęcia standard. Otóż według Komitetu ISO/STACO standard to wy
nik procedury standaryzacyjnej, wyrażony w postaci reguł i zatwier
dzony przez uprawnioną do tego władzę" .̂

ALA w Standards Manuał definiuje szerzej pojęcie standardu i tak 
rozumiane jest ono stosowane w kontekście prac tej organizacji. Stan
dard jest uznany za prawo lub model ilościowy albo jakościowy do
tyczący zasięgu, poziomu łub poprawności, zaaprobowany przez jed
nostkę ALA jako miara (wskaźnik) i którym można mierzyć stopień 
osiągnięć w zakresie celów nakreślonych przez ALA, i według którego

' Słownik języka polskiego P W N  [online]. ca. 1997-2012 [dostęp; 18 listopada 2011], 
Dostępnyw WWW: http://sjp.pwn.pl/szukaj/standard

 ̂Słownik wyrazów obcych (red. I. Kamicńska-Szmaj). Wrocław 2001, s. 754.
 ̂T. U. Szmigielska, Standardy oceny bibliotek akademickich. Warszawa 2011, s. 56.

“ J. Ordon, Podstawy normalizacji. Warszawa 1981, s. 20-21.
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jest dokonywana bieżąca ocena wartości, jakości, doskonalenia i po
prawności^.

Jak stwierdza M. Drzewicki standard (sensu strictó) musi spełniać 
pewne kryteria:

• musi być ustanowiony przez kompetentny organ;
• nakładać na adresata zobowiązanie określonego zachowania;
• adresat musi go wykonywać od momentu prawidłowej publika

cji;
• cel i zakres standardu muszą być określone, a postanowienia 

jednoznacznie sprecyzowane^.
Standard to zobowiązanie do określonego zachowania się, nałożo

ne przez odpowiedni, upoważniony do tego organ, w prawidłowy spo
sób opublikowane^.

Pojawia się tu ważny element: standard to pewien model, który zo
stał ustanowiony przez kompetentny organ -  może to być organizacja 
zawodowa, czy odpowiednie instytucje reprezentujące władze danego 
kraju. Standard wymaga potwierdzenia i usankcjonow^ania go przez 
właściwe instytucje i organizacje i chociażby z tego powodu ma bardziej 
uniwersalny charakter. Zazwyczaj wiąże się to z jego szerszym oddzia
ływaniem w kontekście czysto geograficznym. Standard można uznać 
za rodzaj wzorca, do którego należy zmierzać, ponieważ został uznany 
przez profesjonalistów z danej dziedziny za rozwiązanie najlepsze”.

W bibliotekarstwie wiele działań zostało poddanych standaryza
cji. Obok standardów w sensie dosłownym, tzn. pewnej procedury 
prawnej, która została zaakceptowana na poziomie krajowym lub mię
dzynarodowym, stosuje się też standardy „nieformalne”, które są wy
nikiem doświadczenia i są autoryzowane przez stowarzyszenia i orga
nizacje. Czasami używa się w stosunku do nich terminu „wskazów^ki 
standaryzacyjne”^

’ M. Drzewiecki, Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. Warszawa 
2001,47.

* Tamże, s. 47.
’’ Tamże, s. 45.
“ J. Wołosz, Biblioteki publiczne w świetle standardów zagranicznych W: Funkcje ponad- 

lokalne bibliotek publicznych -  poziom powiatowy. Materiały z  Ogólnopolskiej Konferencji 
nt. „Biblioteka powiatowa '99 -  pierwsze doświadczenia i wnioski”, Radom/jedlnia Letnisko, 
20-22 września 1999, Warszawa 2000, s. 14-24.

* M. Drzewiecki, Biblioteka i..., s. 49-50.
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Czym jest więc model? Słownik języka polskiego PW N  podaje aż 
10 wyjaśnień. Wśród nich są i takie: wzór, według którego coś jest 
lub ma być wykonane; typowy dla jakiegoś okresu, miejsca lub jakiejś 
grupy i potem naśladowany sposób realizacji czegoś. Model może być 
traktowany jako rozwiązanie wzorcowe, ale w tym przypadku nie jest 
wymagana akceptacja i usankcjonowanie go przez odpowiednie gre
mia. Stąd model ma raczej lokalny charakter, chociaż może zyskać tak 
szeroką akceptację w środowisku, którego dotyczy, że traktuje się go 
właśnie jako standard^".

Czyli każdy standard jest modelem, ale nie każdy model ma cha
rakter standardu.

W kontekście bibliotekarstwa standard to także „docelowy poziom 
funkcjonowania biblioteki, do którego się dąży, aby we wszystkich 
dziedzinach działalności zawodowej osiągnąć optymalne wyniki”^̂

W bibliotekarstwie -  zwłaszcza amerykańskim, ale nie tylko -  czę
sto pojawia się również w kontekście standaryzacji pojęcie wytyczna. 
Wytyczna ma mniej obligatoryjny charakter, raczej przedstawia pew
ne główne kierunki działania. W języku polskim wytyczną tłumaczy 
się jako: podstawowe założenia, kierunki działania; tyle co dyrektywy, 
wskazówki'^.

Uwzględniając powyższe rozważania, w dalszej części rozdziału 
przedstawię standardy oraz modele dotyczące edukacji informacyjnej. 
Zaprezentowane zostaną jedynie najciekawsze i najważniejsze -  w'e- 
dług mnie -  propozycje, które zostały wypracowane lub usankcjono
wane przez różne organizacje bibliotekarskie.

Information Literacy 
Standards for Student Learning (1998, USA)

Niewątpliwie do jednych z pierwszych standardów odnoszących 
się do realizowania edukacji w zakresie kompetencji informacyjnych

Przykładem może być model Big6, który zyskał tak powszccline uznanie (jest stoso
wany nie tylko w szkolnictwie powszechnym, dla którego został przygotowany, ale i w wyż
szym, nic tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także poza nimi), że często traktuje się go 
właśnie jako standard.

" T. U. Szmigielska, dz. cyt, s. 56.
Słownik Języka Polskiego (red. M. Szymczak), t. 3, Warszawa 1993.
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należy zaliczyć: Information Literacy Standards for Student Learning 
(American Association of School Librarians i AECT, 1998). Standardy 
te zostały przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej -  
na poziomie tzw. K12 (szlcoły podstawowe i średnie).

W Stanacłi Zjednoczonycłi zwrócenie uwagi na edukacyjną rolę 
bibliotek szkołnycłi nie było nowością, o czym świadczą różnego ro
dzaju standardy dotyczące ich funkcjonowania ukazujące się w XX w. 
Jak już wspomniano w rozdziale czwartym jednym z przejawów nowe
go podejścia do edukacji informacyjnej było zainicjowanie w 1988 r. 
przez American Association of School Libraries wraz z Association for 
Educational Communications and Technology projektu Information 
Power: Guidehnes for School Library Media Programs*^. Dziesięć lat 
później podjęto się jego kontynuacji pod nazwą Information Power: 
Building Partnership for Learning. Jednym z wyników projektu In
formation Power było przygotowanie standardów związanych z wy
kształceniem kompetencji koniecznych do sprawnego funkcjonowa
nia w społeczeństwie. Zostały zawarte w drugim rozdziale publikacji 
pod tytułem Information Power: Building Partnerships for Learning''^ 
i funkcjonują jako: Nine Information Literacy Standards for Student 
Learning. Jeszcze w 1998 r. zostały opublikowane odrębnie jako Infor
mation Literacy Standards for Student Learning. Standards and Indica- 
tors^ .̂ Ich opracowanie miało pomóc uczniom osiągnąć kluczowe dla 
nich umiejętności jako użytkowników informacji^^.

W obrębie trzech kategorii przyporządkowano dziewięć standar
dów i dwadzieścia dwa wskaźniki. Autorzy wyznaczyli standardy 
w sposób ogólny, dzięki czemu nauczyciele różnych przedmiotów

Information Literacy in an Information Society, ERIC Digest [online], 1994 [dostęp; 
27 października 1999], ED372756. Dostępny w WWW: http://www.cd.gov/databascs/ 
ERIC_Digests/ed372756.html

Information Power: Building Partnerships fo r  Learning, Chicago 1998.
Information Literacy Standards fo r  Student Learning. Standards and Indicators [online] 

1998 [do.stęp: 27 listopada 2 0J1]. Dostępny w WWW: http://www.ala.Org/ala//mgrps/divs/ 
aasl/aaslarchive/pubsarchive/informationpower/Information lJteracyStandards_final.pdf

E. Plotnick, Information Literacy, W: ERIC Digest [onlincj. Syracusc 1999 [dostęp: 
8 lutego 2011], Dostępny w WWW: http://www.ericdigcsts.org/1999-4/information.htm; 
R Senn Breivik, Take II..., s. 272; zob. leż: Ihe Nine Information Literacy Standards for Stu
dent Learning [onlincj. 1998 [dostęp: 19 kwietnia 2010], Dostępny w WWW: http://www. 
infolit.org/dcfinitions/9standards.htm; Information Power. Building Partnership fo r Learn
ing [online]. 1998 [dostęp: 7 grudnia 2011], Do.stępny w WWW: http://www.ala.Org/ala// 
mgrps/divs/aasl/aaslarchive/pubsarchive/informationpower/missiongoals.cfm
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w obrębie stanów, dzielnic, a nawet konkretnych szkół mogli dosto
sowywać je do własnych oczekiwań i potrzeb, i oceniać według nich 
umiejętności informacyjne uczniów.

Jak wspomniano umiejętności konieczne do efektywnej nauki oraz 
późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie zostały przedstawione 
w trzech kategoriach:
1. Umiejętności informacyjne -  uczeń zdobywa informacje w sposób 

sprawny i skuteczny, krytycznie i kompetentnie ocenia informacje, 
wykorzystuje informacje w sposób dokładny i twórczy.

2. Samodzielne uczenie się -  uczeń potrafi korzystać z informacji oraz 
zdobywa informacje związane z osobistymi zainteresowaniami, zna 
wartość właściwej literatury i innych form informacji i wiedzy, dąży 
do osiągnięcia wprawy w wyszukiwaniu informacji i wytwarzaniu 
wiedzy.

3. Odpowiedzialność społeczna -  uczeń jako aktywny członek spo
łeczności szkolnej i społeczeństwa, potrafi korzystać z informacji 
oraz docenia znaczenie informacji dla demokratycznego społe
czeństwa, zachowuje się etycznie w odniesieniu do informacji^^ 
Otóż do najważniejszych umiejętności w jakie powinni być wypo

sażeni młodzi ludzie, według standardów AAvSL i AECT, należy dotar
cie do odpowiedniej informacji w sposób jak najbardziej efektywny 
i skuteczny, ta umiejętność bowiem decyduje w dużym stopniu o ko
lejnych. Uczeń powinien umieć również ocenić znalezioną przez sie
bie informację w sposób kr)1:yczny i kompetentny. To z kolei wymaga 
od niego wiedzy na temat natury informacji, jej rodzajów, środków 
przekazu. Znaleziona samodzielnie i oceniona informacja musi zostać 
jeszcze właściwie, w sposób kreatywny wykorzystana przez ucznia 
i wiaśnie umiejętność przedstawienia informacji w nowy sposób jest 
kolejnym wskaźnikiem standardów AASL i AECT.

Nie są to jednak wszystkie wymagania. Jedną z podstawowych ról 
edukacji informacyjnej jest przygotowanie do samodzielnego uczenia 
się. Uczeń, powinien więc umieć wykorzystać zdobyte umiejętno
ści związane z wyszukiwaniem, oceną i wykorzystaniem informacji 
do poszerzania swoich zainteresowań oraz zdobyw^ania nowych umie
jętności i wiedzy. Aby być w stanie to zrobić, musi korzystać z różnych

Tłumaczenie standardów na język polski można znaleźć w książce R. Piotrowskiej, 
Edukacja informacyjna w polskiej szkole. Warszawa 2011.
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kanałów informacji oraz z różnych jej postaci, a to z kolei umożliwi 
mu osiągnięcie pewnego stopnia biegłości w wyszukiwaniu informacji 
i generowaniu nowej wiedzy.

Oczywiście samo przygotowanie do wyszukiwania informacji i jej 
odpowiedniego użycia nie jest według autorów standardów wystarcza
jące. Uczniowie l:>owiem muszą stać się odpowiedzialnymi użytkowni
kami informacji. Z tego też względu kolejne zalecenia dotyczą wyro
bienia w nich właści^^7ch postaw.

Uczeń musi zdawać sobie sprawę z wagi informacji w dzisiejszym 
świecie -  tak dla niego samego, jak i dla całej społeczności, dla rozwoju 
demokracji. Jednocześnie nie może pozwolić sobie na nieetyczne za
chowania związane z wykorzystywaniem informacji oraz technologii 
informacyjnej -  chodzi głównie o poszanowanie prawa własności in
telektualnej, a więc kwestie związane z plagiatem i łamaniem praw au
torskich, a w przypadku technologii informacyjnej z nielegalnym (bez 
uzyskania praw dostępu) korzystaniem z różnych systemów.

Information Literacy Standards for Student Learning. Standards 
and Indicators wskazują również na potrzebę wyrobienia umiejętności 
efektywnego uczestnictwa w pracach grupowych, współpracy z inny
mi w celu osiągnięcia i wygenerowania informacji. Jest to ważne, gdyż 
obecnie większość osiągnięć w nauce, technice i organizacji to wynik 
prac zespołowych, więc umiejętność pracy w zespole jest jedną z klu
czowych w społeczeństwie wiedzy.

Standards for the 21st-Century Learner (2007, USA)

Ze względu na stopniową ewolucję koncepcji Information literacy, 
a także rozwój technologii informacyjnej i gospodarki opartej na wie
dzy, AASL podjęło próbę zrewidowania dotychczas obowiązujących 
standardów z zakresu edukacji informacyjnej w szkolnictwie po
wszechnym USA. Stworzono nowy zestaw -  bardziej odpowiadający 
współczesnym wyzwaniom i obecnemu rozumieniu pojęcia Informa
tion literacy. Opublikowano go w 2007 r. pod tytułem Standards for the 
21st-Century Learner.

Nowy zestaw standardów składa się z czterech części odnoszących 
się do różnych przejawów operowania informacją i zdobywania wie
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dzy we współczesnym świecie. Można uznać, że każda grupa stanowi 
kolejny etap w tym procesie. Są to:

• Formułowanie pytań, myślenie krytyczne oraz pozyskiwanie 
wiedzy.

• Wyciąganie wniosków, podejmowanie decyzji na podstawie 
zdobytych informacji, zastosowanie wiedzy w nowych sytua
cjach oraz kreowanie nowej wiedzy.

• Dzielenie się wiedzą, aktywne a zarazem etyczne uczestnictwo 
w społeczeństwie demokratycznym.

• Dążenie do osobistego rozwoju.
Dla każdej grupy zostały określone działania, dzięki którym można 

zastosować te umiejętności w praktyce oraz odpowiedzialność jaka jest 
z nimi związana. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność samodziel
nej oceny całej strategii realizowanej przez uczącego się.

W porównaniu do Information Literacy Standards for Student Le- 
arning ten zestaw jest bardzo rozbudowany. Jednocześnie jednak jest 
on dość uniwersalny -  na tyle, że można go stosować w warunkach 
bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. Osiągnięto to przede 
wszystkim dzięki temu, że odwołano się do uniwersalnych umiejętno
ści związanych z prowadzeniem procesu informacyjnego i budowania 
własnej wiedzy. Standardy są zgodne z bardzo popularnym obecnie 
podejściem do Information literacy -  proponowanym chociażby w do
kumentach UNESCO -  traktującym ją jako element uczenia się, jak się 
uczyć. Nie są więc nakierowane jedynie na kwestię sprawnego posłu
giwania się informacją, ale także na jej mądre wykorzystanie dla dobra 
ogółu społeczeństwa. Nauczanie oparte na tych standardach ma po
móc wykształcić członków społeczeństwa wiedzy, którzy dają sobie 
w nim świetnie radę. Jak pokazuje praktyka, Standards for the 21st- 
-Century Learner odpowiadają bibhotekarzom, którzy cliętnie z nich 
korzystają tworząc własne programy kształcenia w zakresie informa- 
tion literacy odpowiadające posiadanym warunkom oraz programom 
nauczania innych przedmiotów. W szkołach w wielu stanach zostały 
one w pełni zaakceptowane. Na ich podstawie zarówno biblioteka
rze, jak i nauczyciele implementują elementy edukacji informacyjnej 
do programów nauczania^* .̂

’* Wskazuje na to m.in.: R. Piotrowska, Edukacja informacyjna w polskiej szkole. War
szawa 2011, s. 35-36.
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Seven piUars of Information Uteracy 
(1999 i 2011, Wielka Brytania)

Information skills in higher education: a SCONUL position paper'"  ̂
przygotowany przez Information Skills Task Force działający przy 
SCONUL i opublikowany w grudniu 1999 r. w zasadzie nie ma charak
teru standardu. Nakreślono w nim jednak model kształcenia umiejęt
ności informacyjnych; Sevenpillars of information Uteracy, który może 
być uznany za swego rodzaju standard. Został on bowiem przygotowa
ny z myślą o określonej grupie bibliotek, a także -  co niezwykle istotne
-  został wypracowany i przyjęty przez ogólnokrajową organizację jaką 
jest SCONUL.

Celem przygotowania Information skills in higher education... 
było m.in. stymulowanie debaty o miejscu umiejętności informacyj
nych w kontekście kompetencji kluczowych w społeczeństwie uczą
cym się ustawicznie. Wstępnym zadaniem zespołu zajmującego się 
kwestią umiejętności korzystania z informacji było określenie, co na
leży rozumieć przez samo pojęcie „kompetencje informacyjne” oraz 
przedstawienie argumentacji potwierdzającej ich wagę w trakcie stu
diów wyższych. Spróbowano również ocenić stopień realizacji przygo
towania informacyjnego w bieżącej działalności szkolnictwa wyższego 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz określić zasady dobrej praktyki w tej 
dziedzinie^".

Jako efekt tych prac powstał właśnie Information skills in higher 
education: a SCONUL position paper. Umiejętności informacyjne 
są definiowane w tym dokumencie w dwojaki sposób. Po pierwsze jest 
to zestaw umiejętności wspierający studia wyższe -  narzędzie pozwa
lające studiować, po drugie -  umiejętności pozwalające studentowi 
przygotować się do pełnienia swojej roli w społeczeństwie po ukoń
czeniu studiów. W pierwszym przypadku są to umiejętności związane 
z wykorzystaniem informacji potrzebnej do studiowania -  związanej 
z jego zakresem i często z instytucją biblioteki szkoły wyższej. Posiada-

Information skills in higher education: a SCONUL position paper foniine]. 1999. [do
stęp: 23 marca 2010], Dostępny w WWW: http://ww\v.sconu].ac.uk/groups/information_li- 
teracy/papers/Seven_pillars2.pdf

H. Johnson, Ihe SCONUL Task 1'orce on Information Skills [W:] Information and IT  
Uteracy. Enabling learning in the 2 r ‘ century (ed. A. Martin, H. Rader), London 2005, s. 46.
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nie tego typu umiejętności charakteryzuje „kompetentnego studenta”. 
Drugie podejście jest szersze: związane jest nie tylko z wymienionymi 
już umiejętnościami, ale także z krytycznym myśleniem, świadomoś
cią wagi informacji. Takie rozumienie umiejętności informacyjnych 
jest bliższe terminowi information literacy. Niezwykle istotną część 
Information skills in higher education... stanowi model Seven pillars of 
information literacy, w którym określono zestaw podstawowych umie
jętności informacyjnych:

• Rozpoznanie potrzeb informacyjnych;
• Rozpoznanie sposobów, dzięki którym można zaspokoić po

trzeby informacyjne;
• Konstruowanie strategii wyszukiwania informacji;
• Lokalizowanie i dostęp do informacji;
• Porównanie i ocena informacji uzyskanej z różnych źródeł;
• Organizowanie, zastosowanie i prezentowanie informacji in

nym odpowiednio do sytuacji;
• Synteza i tworzenie nowej wiedzy na podstawie istniejącej infor

macji.
Pierwsze trzy „filary” są bardziej związane z podstawowymi umie

jętnościami bibliotecznymi, trzy ostatnie bardziej z umiejętnościami 
z zakresu IT. Kompetencji informacyjnych nie można jednak ograni
czać tylko do tego typu umiejętności.

Charakterystyczne dla modelu SCONUL jest to, że proces naby
wania kompetencji informacyjnych jest powtarzalny -  użytkownicy 
informacji rozwijają je począwszy od tych podstawowych aż po za
awansowane. Na każdym z pięciu wymienionych poziomów: novice, 
advanced hegimier, competent, proficient i expert studiujący kształtują 
wybrane elementy spośród siedmiu wyżej wspomnianych zestawów 
umiejętności. Studenci nabywają ciągle nowe kompetencje -  a więc ich 
edukacja informacyjna jest procesem o charakterze ciągłym. W tym 
sensie model SCONUL jest zbieżny ze sposobem postrzegania infor
mation literacy przez Christine Bruce.

W kwietniu 2011 r. pojawiła się nowsza wersja modelu: T!w SCO
NUL Seven pillars o f information litearcy^K Uwzględniono w niej po-

Ihe SCONUL Seven pillars o f information litearcy [onlinc] 2011. [dostęp: 16 września 
201]]. Dostępny w WWW: http://www.sconul.ac.uk/groups/inlbrmation_literacy/papers/ 
seven_pillars.html
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trzeby różnych kategorii użytkowników oraz fakt, że w społeczeństwie 
dokonują się ciągłe zmiany, a co za tym idzie, model kształtowania 
właściwycli postaw odnoszących się do informacji musi również ulec 
zmianie dostosowując się do nowych wyzwań. Uznając więc wagę ory
ginalnej wersji modelu zaktualizowano ją uwzględniając obecne rozu
mienie pojęcia information literacy, które przez ponad 10 lat od mo
mentu ukazania się pierwszej wersji modelu stopniowo ewaluowało 
obejmując nowe problemy. Za punkt odniesienia przyjęto tu definicję 
information literatepeople sformułow^aną w następujący sposób: ludzie 
przygotowani informacyjnie będę demonstrować świadomość tego, jak 
gromadzić, używać, organizować, syntetyzować i tworzyć informacje
i dane w sposób etyczny oraz będę dysponować takimi umiejętnościami 
informacyjnymi, by robić to skutecznie^^.

Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że information literacy staje się 
kluczową kompetencją każdego członka w'spółczesnego społeczeństwa
-  kompetencją konieczną do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji 
poprzez uczenie się permanentne.

Model Seven Pillars... prezentuje kluczowe umiejętności i postawy 
składające się na information literacy określając je jako jej filary. Po
dobnie jak w poprzedniej wersji i obecna zakłada, że każdy z „filarów” 
może być rozwijany indywidualnie na różnych poziomach -  od nowi
cjusza po eksperta. Tych siedem filarów to:

• identyfikacja -  zdolność do identyfikacji osobistych potrzeb in
formacyjnych,

• określenie pola działania -  zdolność oceny stanu własnej wiedzy
i jej braków,

• planowanie -  zdolność konstruowania strategii do zlokalizowa
nia informacji i danych,

• gromadzenie -  zdolność zlokalizowania i dostępu do potrzeb
nych informacji i danych,

• ocena -  zdolność do przeglądu procesu badawczego oraz po
równania i oceny informacji i danych,

• zarządzanie -  zdolność do organizowania informacji profesjo
nalnie i etycznie.

“  Tłumaczenie autorki.
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• prezentacja -  zdolność zastosowania uzyskanej wiedzy: prezen
towanie rezultatów swoich badań, synteza nowych i starych in
formacji w celu wykreowania nowej wiedzy i rozpowszechnia
nia jej w różny sposób.

Dla każdego z nich określono umiejętności i kompetencje szcze
gółowe (ability) oraz zestaw postaw i zachowań (understanding), któ
re są kluczowe dla edukacji na poziomie wyższym, hn osoba bardziej 
wykształcona w zakresie information literacy tym więcej umiejętności
i postaw oraz właściwych zachowań prezentuje.

Graficzna prezentacja modelu Seven Pillars... z 2011 r. została 
zaprojektowana jako trójwymiarowy okrągły budynek, którego pod
stawę stanowi środowisko informacyjne. Nierównomierne nasycenie 
kolorem poszczególnych filarów „budynku” oznacza różny poziom 
umiejętności, wykształcenia i doświadczenia, które wpływają na roz
wój umiejętności informacyjnych.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej wersji Seven pillars...
i ta nie jest propozycją zawierającą linearny model kształcenia. W sto
sunku do poprzedniej wersji daje jeszcze większą dowolność i elastycz
ność w kształtowaniu odpowiednich umiejętności. Model został op
arty na schemacie koła -  a więc nie zaznaczono tu, która umiejętność 
ma być nauczana w pierwszej kolejności. Człowiek może kształcić się 
w zakresie kilku „filarów” jednocześnie. Ponadto dołączono model 
kolumnowy. Uzupehiieniem jest prezentacja tabelaryczna, w której 
dla każdej z umiejętności przedstawiono zakres problemów jakich 
musi być świadoma osoba kształcąca się oraz szczegółowo określono, 
co student powinien być w stanie zrobić w związku z korzystaniem 
z informacji.

Drugą zasadniczą zmianą w stosunku do pierwotnej wersji jest fakt 
przygotowania ogólnego modelu Seven pillars -  tzw. „core model”^̂ , 
który ma stanowić punkt odniesienia dla wszystkich szkół wyższych 
oraz założenie, że powstaną tzw. „lenses” -  modele przeznaczone dla 
poszczególnych grup odbiorców związane z realizacją procesów infor
macyjnych w określonych sytuacjach i kontekście. Założono, że „len
ses” mogą proponować rozszerzony lub uproszczony model infor-

Core Model fo r  Higher Education [onlinc] 2011. [dostęp: 17 września 2011]. Dostęp
ny w WWW: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/publications/ 
coremodel.pdf
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mation literacy -  adekwatnie do potrzeb i grupy osób, do których się 
odnoszą.

W kwietniu 2011 r. do ogólnego modelu („Core Model”) dołączono 
również model uwzględniający związek information literacy z działal
nością badawczą: ^l^e SCONUL Seven Pillars o f Information Literacy 
Research Lensfor Higher Education, przeznaczony do realizacji w szko
łach wyższych. Zachęcono pozostałe biblioteki do tego, by przygoto
wały odpowiednie modele na swój własny użytek w oparciu o „Core 
Model” '̂*. W przygotowaniu są modele kształtowania kompetencji 
informacyjnych w kontekście digital literacy oraz funkcjonowania 
otwartych zasobów informacyjnych -  wstępne wersje są dostępne 
na stronach SCONUL Working Group on Information Literacy.

Seven pillars of information literacy niewątpliwie jednym z waż
niejszych modeli związanych z kształtowaniem umiejętności informa
cyjnych. Jest wykorzystywany w wielu brytyjskich szkołach, np. stał się 
podstawą do stworzenia Welsh Information Literacy Project, którego 
wynikiem było opracowanie Information Literacy Frameworkfor Wa- 
les czy rozwijanego w ramach Arcadia Project; A Nen^ Curriculum for 
Information Literac-f^.

The Primary School Library Guidelines 
(2000, Wielka Brytania)

Wytyczne pt. The Primary School Library Guidelines zostały przy
gotowane przez grupę roboczą wyłonioną w Professional Practice 
Department of The Library Association. Dokument jest skierowa
ny do tych bibliotek, które obsługują dzieci w wieku od 4 do 11 lat. 
Wskazówki w nim zawarte mają pomóc kształcić dzieci w taki sposót:>, 
by uzyskały one podstawy do samodzielnego uczenia się. Oczywiście 
udział w tym procesie powinna mieć cała szkoła -  nie tylko biblioteka,

Ute SCONUL Seven Pillars o f Information Literacy A Research Lens For Higher Edu
cation fonline] 2011. [dostęp: 17 września 2011 ]. Dostępny w WWW: http://www.sconul, 
ac.uk/groups/information_literacy/papers/publications/researchlens.pdf

7)ie Seven Pillars o f Information Literacy [onlincj 2007. (dostęp: 15 września 2011], 
Dostępny w WWW: http://www.sconul.ac.uk/groups/jnformation_literacy/seven_pillars. 
html
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stąd dokument skierowany jest do nauczycieli, administracji szkolnej, 
kierownictwa, bibliotekarzy. Jak wskazuje tytuł, The Primary School 
Library Guidelines nie dotyczy tylko kwestii związanych edukacją in
formacyjną lecz działalności bibliotek szkolnych w ogóle. Niemniej 
problemowi kształtowania kompetencji informacyjnych poświęcono 
odrębny rozdział, gdyż jednym z ważnych zadań biblioteki szkolnej 
jest wspomaganie wyrabiania umiejętności samodzielnego uczenia się.

W rozdziale pt.: Information literacy zaprezentowano zestaw pod
stawowych zadań stojących przed biblioteką szkolną i związanych 
z przygotowaniem młodych ludzi do uczenia się, jak się uczyć. Są to:

• rozwijanie umiejętności czytania informacji zapisanej w postaci 
tradycyjnej lub komputerowej,

• wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z po
sługiwaniem się biblioteką (np. układem jej zbiorów, oraz spo
sobem odnajdowania ich),

• wprowadzenie modelu zestawu umiejętności potrzebnych 
do posługiwania się informacją, tak ażeby pomóc uczniom zro
zumieć sens informacji -  dostępnej zarówno w bibliotece jak 
w klasie;

• wyrobienie umiejętności formułowania strategii wyszukiwaw
czej i oceny informacji, które wspomagają uczniów w uczeniu 
się przez całe życie.

W wytycznych zostały również wymienione te problemy naucza
nia, które wymagają szczególnej uwagi. Ponadto przedstawiono model 
wyjściowy -  operowania tekstem, który można wykorzystać do kształ
towania kompetencji informacyjnych, a który został oparty na Natio
nal Literacy Strategy Module 6, Reading and Writingfor Information: 
Teachers Notes^^. Składa się on z 10 poziomów:

• Wykorzystanie wcześniej zdobytej wiedzy;
• Ustalenie celów;
• Zlokalizowanie informacji;
• Zaadaptowanie odpowiedniej strategii;
• Praca z tekstem;
• Monitorowanie stopnia zrozumienia;
• Sporządzanie notatek, zapisów;

National Literacy Strategy Module 6, Reading and Writing fo r  Information: Teachers 
Notes, DFEE, 1998.
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• Ocena informacji;
• Wspomaganie pamięci;
• Komunikowanie informacji.
Każdemu z etapów przypisano strategie nauczania, które będą naj

odpowiedniejsze do osiągnięcia celów^’’.
Standardy te zostały opracowane z myślą o najmłodszych ucz

niach i dostosowano je do ich możliwości. Są one jednocześnie dość 
uniwersalnie sformułowane -  nie są uzależnione od stopnia rozwoju 
technologii czy innych zmian. Są wpisane w proces przygotowania się 
do uczenia się, czyli są zgodne z większością założeń dotyczących edu
kacji informacyjnej.

standardy ACRL (2000, USA)

Jednym z najszerzej znanych zestawów standardów związanych 
z edukacją informacyjną są Information Literacy Competency Standar- 
ds for Higher Education przygotowane przez Association of College 
and Research Libraries.

Wśród działań ACRL znajdują się takie, które ukierunkowane 
są na zwiększenie efektywności funkcjonowania bibliotek tego typu, 
a także pracy bibliotekarzy i specjalistów z zakresu informacji. ACRL 
wspiera prace na rzecz poprawy warunków uczenia się, nauczania 
i prowadzenia badań naukowych uwzględniając przy tym potrzeby 
informacyjne użytkowników. Przejawem troski o sprawne funkcjono
wanie bibliotek akademickich jest działalność standaryzacyjna. ACRL 
publikuje szereg standardów, wytycznych i przewodników, które mogą 
stanowić wzorzec postępowania, model dla każdej biblioteki nimi 
zainteresowanej. Dotyczą one wielu sfer działalności bibliotek aka
demickich -  także związanych z dydaktyczną funkcją tych instytucji. 
Wśród nich znalazły się Information Literacy Competency Standards 
for Higher Education -  przyjęte i opublikowane w 2000 r. Trzeba za
znaczyć, że nie są to jedyne publikacje o charakterze standardu przy
gotowane przez ACRL, a dotyczące -  chociaż pośrednio -  information 
literacy. W ciągu kolejnych lat pojawiały się zestawy dobrych praktyk 
w zakresie realizacji information //feracy w bibliotekach akademickich,

Ihe Primary school Library. Guidelines [online] London 2000. [dostęp; 22 września
2011]. Dostępny w WWW: http://libraryncxt.filcs.vvordprcss.coni/2008/05/primary.pdf
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wskazówki do tworzenia programów z zakresu edukacji informacyj
nej, wymagania wobec osób prowadzących szkolenia i w końcu zesta
wy standardów dotyczące poszczególnych dziedzin nauki. Do końca
2011 r. przygotowano następujące dokumenty:

Standardy Przewodniki, zestawy dobrych praktyk, 
wskazówki

Information Literacy Standards 
for Science and Technology 

(czerwiec 2006)

Objectivesfor Information Literacy Instruc
tion: A Model Statement for Academic Librar

ians (styczeń 2001)

Information Literacy Standards 
for Anthropology and Sociology Students 

(styczeń 2008)

Characteristics of Programs of Informa
tion Literacy that lllustrate Best Practices: 

A Guideline (czerwiec 2003)

Standards for Proficiencies 
for Instruction Librarians and Coodinators 

(czerwiec 2007)

Guidelines for Instruction Programs 
in Academic Libraries 

(czerwiec 2005, październik 2011)

Psychology Information Literacy Standards 
(czerwiec 2010)

Research Competency Guidelines for Litera- 
tures in English (czerwiec 2007)

Information Literacy Standards for Teacher 
Education (maj 2011)

Political Science Research Competency 
Guidelines (lipiec 2008)

Information Literacy Competency Standards 
for Journalism Students and Professionals 

(październik 2011)

Guidelines for Instruction Programs 
in Academic Libraries (październik 2011)

Visual Literacy Competency Standards for 
Higher Education (październik 2011)

Na podstawie informacji uzyskanych ze strony: Standards & Guidelines [online]. Associa- 
tion of College and Research Libraries [dostęp: 10 stycznia 2012]. Dostępny w World 

Wide Web: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/index.cfm

Z całego zestawu materiałów standaryzacyjnych przygotowanych 
przez ACRL największe znaczenie miały Information Literacy Compe- 
tency Standards for Higher Education. Do tej pory zostały przetłuma
czone na kilkanaście języków -  część tłumaczeń jest oficjalnych i do
stępnych ze strony ACRL (np. chiński, perski, francuski, grecki, włoski, 
japoński, słoweński, hiszpański), informacje o niektórych np. niemie
ckim czy fińskim można znaleźć w literaturze przedmiotu. Wiele ini
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cjatyw z zakresu information /zYeracy podejmowanych w różnych częś
ciach świata odwołuje się właśnie do standardów ACRL.

Ich przygotowanie poprzedziły prace reahzowane w ramach Task 
Force on Information Literacy Competency Standards powstałego 
w 1999 r , którego celem było opracowanie standardów kwalifika
cyjnych z zakresu edukacji informacyjnej dla szkolnictwa wyższego. 
W skład zespołu weszli nie tylko przedstawiciele bibliotekarstw^a aka
demickiego, ale i przedstawiciele American Association of Higher Ed- 
ucation (AAHE), the Middle States Commission on Higher Education 
(MSACHE) i Association for Library and Information Science Educa
tion (ALISE). Takie posunięcie było związane z przyjęciem założenia, 
że proces przygotowania informacyjnego studentów nie jest związany 
tylko z biblioteką, lecz z działaniami całej społeczności akademickiej^”.

Prace przygotowawcze objęły m.in. zdefiniowanie terminu infor
mation literacy.

Zespół ACRL odwołał się do definicji zaproponowanej przez ALA 
w 1989 r. i potraktował information literacy jako zestaw pewnych 
umiejętności. Zaliczono do nich:

• zdolność do określenia swojej potrzeby informacyjnej,
• efektywny i skuteczny dostęp do informacji,
• krytyczną ocenę informacji i jej źródła,
• włączenie informacji do bazy własnej wiedzy,
• efektywne użycie informacji do osiągnięcia własnych celów,
• zrozumienie ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów 

wykorzystywania informacji,
• uzyskanie i użycie informacji w sposób etyczny i zgodny z pra- 

wem̂ *̂ .
Jak zauważył Edward K. Owusu-Ansah taki sposób definiowania 

information literacy był bliski temu, jakie zaproponowała Christine 
Doyle w swoim opracowaniu z 1991 r. Twórcy standardów ACRL re
prezentowali więc behawioralne podejście do procesu kształtowania 
kompetencji informacyjnych. Określono w nich bowiem atrybuty

L. Snavely, Information Literacy Standards fo r  Higher Education: An International 
Perspective. W: 67‘'' IFLA Council and General Conference, August 16-25, 2001 [online] 
2001. [dostęp: 29 października 2011], Dostępny w WWW; http://www.ina.org/lV/ifla67/ 
papers/073-126e.pdf

E. K. Owusu-Ansah, dz. cyt., s. 226.
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osoby przygotowanej informacyjnie. Zespół opracowujący zaznaczył 
również wyraźnie różnice pomiędzy information literacy a tecłinologią 
informacyjną. Było to o tyle istotne, że jeszcze pod koniec lat dzie
więćdziesiątych XX w. nie zawsze dla w^szystkich było to oczywiste^". 
W przygotowywanych standardach technologię informacyjną potrak
towano jako konieczne dziś narzędzie wspomagające wykorzystanie 
informacji, jednak jednocześnie zaznaczano, że przygotowanie infor
macyjne daleko wykracza poza biegłość w posługiwaniu się ICT.

ZcvStaw standardów przygotowanych przez Task Force on Informa
tion Literacy Competency Standards zatytułowany; Information Lite
racy Competency Standards for Higher Education został zatwierdzony 
przez ALA Board of Directors 18 stycznia 2000 r. Dotyczy on studen
tów reprezentujących różne poziomy edukacji wyższej. Może stanowić 
doskonałą pomoc dla bibliotekarzy i nauczycieli przy tworzeniu odpo
wiedniego programu kształcenia w zakresie information literacy oraz 
określeniu instrumentów oceny tego typu umiejętności.

Publikacja ACl^L zawiera pięć podstawowych standardów dotyczą
cych umiejętności:

• zdefiniowania potrzeby informacyjnej oraz jej natury i zasięgu;
• dotarcia do potrzebnej informacji w sposób efektywny i sku

teczny;
• oceny informacji i jej źródeł w sposób krytyczny oraz włączenia 

wybranej informacji do własnej bazy wiedzy i systemu wartości;
• efektywnego używania informacji do realizowania konkretnych 

celów indywidualnie lub jako członek grupy;
• zrozumienia kwestii ekonomicznych, prawnych, społecznych 

związanych z dostępem i użyciem informacji w sposób etyczny 
i legalny.

I3la każdego standardu przygotowano wskaźniki osiągnięć -  jest 
ich w sumie 22. Są to narzędzia ułatwiające z jednej strony budowanie 
programów nauczania z zakresu information literacy, z drugiej są po
mocą przy ocenie kompetencji informacyjnych studentów. Na każdy 
wskaźnik osiągnięć składają się konkretne umiejętności szczegółowe. 
Ich wyrobienie czy nabycie ma być efektem kształcenia w zakresie in
formation literacy. Wskaźników opracowano aż 87. Dodatkowo stan-

Wskazały na to chociażby opisane już badania Ch. Bruce.
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dardy zostały opatrzone wstępem, w którym przedstawiono definicję 
information literacy, jej powiązania z technologią informacyjną, moż
liwości zaimplementowania standardów, oceny osiągnięć.

Jak już wspomniano Information Literacy Competency Standards 
for Higher Education stały sie popularne w środowisku bibliotekar
skim -  i to nie tylko Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony identy
fikowały umiejętności, na wyrobienie których powinno się zwrócić 
uwagę w trakcie edukacji informacyjnej. Z drugiej strony wydawały 
się czytelnym zestawem pomagającym określić stopień przygotowania 
studentów do posługiwania się informacją. Ułatwiały więc stworzenie 
systemu oceny kompetencji informacyjnych studentów^^

Kształtowanie umiejętności zaproponowanych w standardach w du
żej mierze wyki-acza poza możliwości oddziaływania samych bibliote
karzy. Położono tu nacisk na współpracę całego środowiska akademi
ckiego, jako, że kwestia edukacji informacyjnej studentów powinna być 
traktowana jako element przygotowania do efektywnego uczenia się 
w ogóle oraz funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Pomimo olbrzymiej popularności standardów ACRL z czasem co
raz częściej zaczęły pojawiać się w stosunku do nich głosy krytyczne.

Jednym z częściej stawianych stał się zarzut spłycania idei infor
mation literacy. Zwracano uwagę, że ograniczenie information literacy 
do zestawu umiejętności -  nawet całkiem obszernego -  jest nieporo
zumieniem. Nauczanie w zakresie information literacy op^rie na takich 
standardach zachęca do stosowania metody „odhaczania” kolejnych 
umiejętności bez miejsca na głębszą refleksję na temat wagi informacji 
w dzisiejszym życiu^ .̂

Takie podejście do standardów ACRL reprezentowali m.in. Sheila 
Webber i Bill Johnston, którzy postrzegają information literacy raczej 
jako proces nabywania umiejętności niż sam zestaw umiejętności. Za
rzucają standardom, że information literacy została w nich zreduko
wana do drobnych fragmentów, w miejsce prezentacji kompleksowego 
zestawu umiejętności i wiedzy. Podobnie jak inni, S. Webber i B. John
ston zastanawiali się, czy „odhaczając” kolejne standardy, wskaźniki

Przykłady działań cdiikacyjnycłi opartych na Standardacłi ACRL przedstawiono 
m.in. w książco: 'I.Y. Nccly, Information Literacy Assesment. Standards-Based Tools and 
assignments, Chicago 2006.

E. K. Owusu-Ansah, dz. cyt., s. 226-227.
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osiągnięć oraz wskazówki student może powiedzieć o sobie, że jest „m- 
formation literateperson'. Uważali, że podejście ACRL do information 
literacy zaprezentowane w opublikowanych standardach jest mecha
niczne i nie odpowiada w pełni współczesnym wymogom stawianym 
przed procesem edukacji^\

Niektórzy -  jak np. H. White -  zauważali również, że pomimo dość 
dużej szczegółowości standardy mają charakter ogólny -  zrównują 
kompetencje wymagane od przedstawicieli różnych nauk, co nie jest 
właściwe, ze względu na to, że każda dziedzina czy nawet dyscyplina 
stawia przed studentami inne wymagania. Jednak w tym przypadku 
za odpowiedź na tego typu zarzuty można uznać pojawienie się stan
dardów przygotowanych dla poszczególnych dziedzin nauki. Informa
tion literacy competency standards... stanowią tu podstawę do opraco
wania zestawu odpowiadającego konkretnym dziedzinom.

Jeszcze inny problem podnosi E. K. Owusu-Ansah. Zauważa, że dą
żenie do włączenia w proces wyrabiania umiejętności informacyjnych 
całej społeczności akademickiej może uderzyć w środowisko bibliote
karskie. Stanie się ono po prostu niepotrzebne do realizacji edukacji 
informacyjnej. Jednocześnie w czasie, gdy opublikowano standardy 
pozycja bibliotekarzy w społecznościach akademickich była dość sła
ba. Nie zawsze wykładowcy rozumieli sens współpracy, a postępowanie 
zgodnie z wytycznymi stworzonymi właśnie przez bibliotekarzy -  przez 
wielu traktowanych jako personel pomocniczy -  było nie do pomyśle
niâ "̂ . Dziś, z perspektywy kilkunastu lat, te zastrzeżenia wydają się nie 
do końca zasadne. Standardy stały się w wielu przypadkach podstawą 
do wypracowywania przez uczelnie własnycli standardów, wymogi 
związane z prowadzeniem edukacji informacyjnej stawiane przez ko
misje akredytacyjne spowodowały, że wiele osób sceptycznie podcho
dzących do information literacy z czasem zmieniło zdanie.

Pomimo wspomnianych zastrzeżeń Information Literacy Compe
tency Standards for Higher Education zyskały spore uznanie i popular
ność w środowisku bibliotekarzy amerykańskich i nie tylko. Wyko
rzystywane są jako model służący do przygotowania odpowiedniego

S. Webber, B. Johnston, Conceptions o f Information... s. 381-397; B. Johnston, S. Web
ber, Information Literacy in Higher Education: a review and case study, Studies in Higher 
Education 2003, vol. 28, no 3, s. 337.

E. K. Owusu-Ansah, dz. cyt., s. 226.
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programu kształcenia z zakresu kompetencji informacyjnych, przygo
towania własnych standardów przez poszczególne uczelnie, bądź stan
dardów w poszczególnych krajach czy w skali międzynarodowej-^^.

Standardy CAUL i ANZIIL 
(2001,2004, Australia i Nowa Zelandia)

Problematyka information literacy w środowisku bibliotekarzy au
stralijskich jest obecna od dłuższego już czasu. Wystarczy wspomnieć 
prace Ch. Bruce, które wzbudziły zainteresowanie środowiska biblio
tekarskiego na całym świecie.

W Australii problem właściwego przygotowania obywateli do po
sługiwania się informacją stał się jednym z ważniejszych w polity
ce państwa. Był obecny w wielu raportach i programach, w których 
przedstawiano konieczne warunki rozwoju społeczeństwa. Informa
tion literacy była w nich traktowana jako jeden z kluczowych elemen
tów umożliwiających efektywne uczenie się ustawiczne, a to z kolei 
warunkuje sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ten dobry kli
mat dla rozwoju różnorodnych działań z zakresu information literacy, 
który powstał w Australii, wpłynął także na środowisko bibliotekarzy 
akademickich. Zauważyli potrzebę wypracowania standardów, które 
można wykorzystać w procesie edukacji na poziomie wyższym.

Pierwsze standardy dla szkolnictwa wyższego dotyczące rozwo
ju umiejętności informacyjnych zostały opublikowane w 2001 r. Były 
one wynikiem działań grupy roboczej powołanej przez Council of 
Australian University Librarians (CAUL). Jej prace zostały zainicjowa
ne w dniach 22-23 września 2000 r. na University of South Australia. 
Brali w nich udział przedstawiciele uniwersytetów Australii i Nowej 
Zelandii, sektora szkolnictwa powszechnego, sektora szkolnictwa po
maturalnego i technicznego (Technical and Further Education sector), 
Council of Australian State Libraries oraz Australian Library and In
formation Association.

Standardy ACRL stały się ni.in. podstawa do opracowania standardów z zakresu in- 
formation literacy w Australii. Do standardów ACRL odwoływano się też przygotowując 
wytyczne IFI.A.
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w  pracach nad standardami wykorzystano zestaw zaproponowa
ny przez ACRI.. Australijskie standardy nie były jednak wierną kopią 
amerykańskich -  wprowadzono do nich własne rozwiązania uwzględ
niając dorobek badaczy australijskich (m.in. relacyjny medel Ch. Bru
ce). Przede wszystkim w australijskiej wersji standardów pojawiło się 
sformułowanie informatio literateperson w miejsce „student”. Wskazu
je to na ich bardziej uniwersalny charakter. Stworzone z myślą o stoso
waniu ich na poziomie edukacji wyższej mogą być również stosowane 
w innych sektorach edukacji. Kolejną różnicą było wypracowanie do
datkowych dwóch standardów (standard czwarty i siódmy). Na spot
kaniu w Canberze w październiku 2000 r. zestaw ten został zaapro
bowany przez Council of Australian University Librarians, a w 2001 r. 
opublikowany jako Information Literacy Standards. Obejmował sie
dem standardów. Według nich osoba przygotowana informacyjnie 
{information literate person):
1. rozpoznaje potrzebę informacyjną i określa jej naturę oraz zasięg;
2. dociera do potrzebnej informacji efektywnie i skutecznie;
3. krytycznie ocenia informację i jej źródło oraz włącza wyselekcjo

nowaną informację do zasobów własnej wiedzy i systemu wartości;
4. klasyfikuje, gromadzi, manipuluje, przeredagowuje zgromadzoną 

lub wygenerowaną informację;
5. poszerza lub kreuje nową wiedzę poprzez integrację nowych wnio

sków z posiadaną już wiedzą albo indywidualnie albo jako członek 
grupy;

6. rozumie kulturowe, ekonomiczne, prawne i społeczne kwestie 
związane z wykorzystaniem i dostępem do informacji oraz korzysta 
z niej w sposób etyczny, zgodny z prawem;

7. ma świadomość, że kształcenie ustawiczne i obywatelstwo uczestni
czące wymaga przygotowania informacyjnego {information literacy): 
Dla każdego standardu wymieniono zestaw pożądanych wyników,

a dla nich z kolei opracowano zbiór przykładów. Twórcy Information 
Literacy Standards zastrzegli jednak, że poszczególne wyniki są zwią
zane z różnymi etapami uczenia się: w miarę jak osoba ucząca się osią
ga kolejne poziomy umiejętności myślenia, osiąga też kolejne efekty 
uczenia się w zakresie information literacy’̂ . Chociaż standardy zawie-

“  Information Literacy Standards. .., s. 4.
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rają zestaw konkretnych umiejętności, to information literacy traktuje 
się tu jako proces. Istotny jest m.in. fakt, że standardy dotyczą każdej 
osoby, a nie tylko studentów -  kształtowania umiejętności informa
cyjnych nie można bowiem ograniczyć do edukacji wyższej, ale jest 
to proces obejmujący całe życie.

Dodatkowe (w stosunku do amerykańskich) standardy wskazują 
na bardziej uniwersalne podejście do zagadnienia information literacy. 
Zwłaszcza standard siódmy dotyczy jej społecznego aspektu. Kompe
tencje informacyjne zostały tu potraktowane jako kluczowy element 
wiedzy o tym, jak się uczyć, a przez to stanowią narzędzie umożliwia
jące indywidualny rozwój każdej osoby (nie tylko studenta) i jej bar
dziej świadome uczestnictwo w życiu społecznym.

Już w 2001 r. -  w momencie publikowania standardów -  zapro
szono zainteresowanych do współpracy przy przygotowaniu nowej ich 
wersji. W styczniu 2003 r. w Sydney zebrała się grupa robocza, któ
ra wykorzystując informacje uzyskane od bibliotekarzy i naukowców 
z australijskich i nowozelandzkich instytucji edukacyjnych (zwłaszcza 
uniwersyteckich) na temat doświadczeń związanych z zastosowaniem 
Information Literacy Standards w praktyce, przygotowała nową wersję 
standardów. Ich autorzy starali się zaprezentować information litera
cy jako istotny element uczenia się ustawicznego i jedną z kluczowych 
umiejętności współczesnego człowieka, co było zgodne z różnymi 
raportami określającymi politykę edukacyjną państwa. Położono też 
nacisk na umiejętność komunikowania informacji i pracy w zespole. 
Ostatecznie kolejna wersja standardów ukazała się w 2004 r. jako Au- 
stralian and New Zealand Information Literacy Framework principles, 
standards and practice^'^. Tym razem zostały one wydane przez Austra- 
lian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL).

Standardy zawarte w Australian and New Zealand Information 
Literacy Framework principles, standards and practice zostały oparte 
na czterecli podstawowych założeniach: ludzie przygotowani informa
cyjnie {Information literate people):

Australian and New Zealand Information Literacy Framework principles, standards 
and practice (red. A. Bundy) [onlinej. Adclaidc 2004. [dostęp: 27 września 2011J. Dostępny 
w WWW; http://www.caul.edu.au/contcnt/upload/fiIes/inlb-literacy/lnfoLiteracyFrame- 
work.pdf
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• uczą się w sposób niezależny na nowo postrzegając wiele prob
lemów oraz rozwijając wiedzę;

• czerpią zadowolenie i samorealizują się mądrze wykorzystując 
informację;

• szukają i wykorzystują informację, by być w stanie podjąć de
cyzje i rozwiązywać problemy osobiste, zawodowe i społeczne
-  czy to indywidualnie czy w zespole;

• wykazują się społeczną odpowiedzialnością poprzez zaanga
żowanie się w kwestie kształcenia ustawicznego i umiejętności 
uczestnictwa w życiu społeczności.

W drugim wydaniu zakres i układ standardów zostały częściowo 
zachowane. Wycofano z nich jednak zapis dotyczący świadomości 
wagi information literacy dla kształcenia ustawicznego i uczestnictwa 
w życiu społecznym (standard siódmy w pierwszej edycji). Niemniej 
kwestie rozwoju osobistego i społecznego jednostki, a także system 
jej przekonań i wartości nie zostały pominięte. We wstępie zwróco
no uwagę na fakt, że information literacie people pokazują społeczną 
odpowiedzialność poprzez zaangażowanie w kształcenie ustawiczne 
i udzielanie się w społeczności^”. Wydaje się więc, że chociaż austra
lijskie standardy nieco się upodobniły do amerykańskich, to jednak 
w większym stopniu niż te ostatnie kładą nacisk na świadomość spo
łecznego kontekstu kształtowania kompetencji informacyjnych.

W Australian and New Zealand Information Literacy Framework 
principles, standards and practice pozostawiono również zwrot infor
mation literateperson, co podkreśla intencje autorów zawarte we wstę
pie -  a mianowicie standardy mają być zbiorem zasad, które można 
zastosować w edukacji informacyjnej na każdym poziomie. I chociaż 
podobnie jak w przypadku standardów ACRL następuje tu wyliczenie 
atrybutów, umiejętności i zasobów wiedzy, które są powiązane z każ
dym ze standardów, to propozycja ANZIIL ma charakter bardziej 
uniwersalny Zwraca się tu również uwagę na kształtowanie postawy, 
przekonań i aspiracji osoby przygotowanej informacyjnie. Standardy 
odnoszą się bowiem do trzech wymiarów kształcenia. Pierwszy to tzw. 
umiejętności ogólne czyli: rozwiązywanie problemów, współpraca 
i praca zespołowa, komunikacja i krytyczne myślenie. Kolejny związa-

Por. też standard 6.
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ny jest z informacją i należy do niego zaliczyć m.in.: umiejętności po
szukiwania informacji i jej wykorzystania, a także biegłość w zakresie 
posługiwania się technologiami informacyjnymi. Trzeci wymiar jest 
związany z systemem wartości jednostki i jej przekonaniami -  obej
muje problemy mądrego i etycznego korzystania z informacji, odpo
wiedzialność społeczną w tym zakresie. Ponadto twórcy standardów 
zakładają, że mogą być one realizowane w różnym kontekście: na po
ziomie ogólnym, ale i w kontekście konkretnej dyscypliny czy dziedzi
ny nauki.

Australian and New Zealand Information Literacy Framework prin- 
ciples, standards andpractice były i są wykorzystywane nie tylko w sa
mej Australii, ale i poza jej granicami. Zostały uwzględnione m.in. 
przy tworzeniu wytycznycli IFLA Guidelines On Information Literacy 
For Lifelong Learning czy ram programowych z zakresu information 
literacy przygotowanych w Szkocji^^.

Leaming matrix for student learning (2001,2004, Australia)

Zestaw wytycznych, które dotyczą kształcenia kompetencji infor
macyjnych uczniów Australii został przygotowany przez Australian 
School Library Association (ASLA) i Australian Library and Informa
tion Association (ALIA) i zamieszczony w drugim wydaniu książki 
pt.: Learning for the futurę: developing information services in schools'^ \̂ 
Publikacja ta została poświęcona wzrastającej roli technologii infor- 
macyjno-komunikacyjnej w środowisku edukacyjnym. Szczególne 
znaczenie zaczynają pełnić szkolne centra informacji, których zada
niem jest m.in. dostarczanie usług informacyjnych różnym grupom 
odbiorców (uczniom i nauczycielom). Do ich ważniejszych funk
cji należy rozwijanie kompetencji informacyjnych uczniów. Autorzy 
książki wyszli z założenia, że efektywni uczniowie to takie osoby, które 
są w stanie znaleźć i wykorzystać potrzebną informację, są informa
tion literate. Sam termin information literacy jest natomiast rozumiany

Appendix B: Existing skills defmitions, frameworks and modek used to inforrn ihe deve- 
lopment of Ihe draft m lional framework [W;] A National Information Uteracy Framework Scot
land [onlinc] 2009 [dostęp: 01 lutego 2012] Dostępny w WWW: http://calcdonianblogs.net/ 

Learning fo r  the futurę: developing information services in schools, Carlton South 2001,
ed. 2.
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jako synonim wiedzy o tym, jak się uczyć^'. Książka została podzielona 
na pięć części: uczniowie i uczenie się, nauczyciele i nauczanie, pro
gram nauczania, ułatwianie dostępu do informacji, rozwój fizycznego 
środowiska ICT. W każdej z nich przedstawiono odpowiednie wskaź
niki i wskazówki uwzględniające analizę potrzeb, możliwości rozwoju 
polityki szkoły, jej implementacji, ocenę wyników. W części dotyczącej 
uczenia się (Learners and learning) zamieszczono Information and ICT  
literacy matrix o f student learning, która to część może zostać potrak
towana jako rodzaj standardów w zakresie kształtowania kompetencji 
informacyjnych uczniów. Zawarto tu zestaw kompetencji w zakresie: 
information literacy oraz ICT literacy.

Information and ICT literacy matrix o f student learning dotyczy 
sześciu obszarów:

• definiowania potrzeb informacyjnych,
• lokalizowania informacji,
• selekcji informacji,
• organizowania informacji,
• oceny informacji i całego procesu informacyjnego,
• tworzenia i dzielenia sie informacją.
Każdy obszar jest rozwijany na sześciu poziomach. Dla poszczegól

nych poziomów zostały zdefiniowane konkretne umiejętności, jakie 
powinien posiadać uczeń'* .̂ Poziom szczegółowości tego zestawu jest 
duży'*\ Pomimo tego, poszczególne kompetencje zostały tak sformu
łowane, że nie zdezaktualizują się szybko. Nie odnosi się też wrażenia, 
że zestaw standardów w postaci matrycy skłania do „zaliczania” kon
kretnych umiejętności, chociaż niewątpliwie jest pomocny przy oce
nie kompetencji informacyjnych. Wpisuje się raczej w takie podejście 
do information literacy, które traktuje ją jako proces: każdy poziom

■" w  oryginale brzmi to: Iifrective learners are nol jusl those who are knowledgeable 
but ralhcr thcy arc pcoplc who arc able to find and usc information as requircd. It can 
bc said that cfrcctivc learners arc those that arc information litcrate. Information literacy 
is synonymous with knowing how to learn. Learning fo r the futurę: developing information 
seryices in schools, Carlton South 2001, 2nd edition, p. 2 za: A ieacher Ubrarian adwcates 
guide lo building itiformalion literale schooł cumniunilies [onlinc] 2006 [dostęp: 23 stycznia
2012]. Dostępny w WWW: http://www.asla.org.au/advocacy/advocatesguide.pdf 

Learning fo r the f u t u r ę : s. 14-19.
Standardy te zostały opisane przez Renatę Piotrowską w ksiijżce pt. Edukacja infor

macyjna w polskiej szkole. Warszawa 2011. Autorka w aneksie nr 4 zamieściła również ich 
tłumaczenie.

173

http://www.asla.org.au/advocacy/advocatesguide.pdf


w obrębie poszczególnych obszarów jest bardziej zaawansowany. Wie
dza i umiejętności są na każdym etapie stopniowo wzbogacane. Stan
dardy te więc odzwierciedlają potrzebę ciągłego podnoszenia kompe
tencji informacyjnych.

Środowisko bibliotekarzy australijskich szkół nie zakończyło jed
nak zupełnie prac nad standardami. Zostały one rozwinięte przez 
ASLA i zamieszczone w książce wydanej przez tę organizację pt.: Le- 
arningfor the futurę: a Professional development Ta nowa wersja 
została również dołączona do poradnika dla bibliotekarzy: A teacher 
librarian advocates guide to building Information literate school com- 
munities'^^ przygotowanego przez ASLA.

Matryca tu zamieszczona w stosunku do pierwowzoru została po
szerzona o kompetencje z zakresu: „literatura/alfabetyzacja” {literatu- 
re/literacy). Nadal jednak pozostawiono sześć obszarów kompetencji 
i sześć ich poziomów, a jeśli chodzi o część dotyczącą Information lite- 
racy -  nie zmieniła się ona.

Guidelines on Information Literacy 
for Lifelong Learning. Finał Draft (2006)

W 2006 r. ukazała się publikacja Guidelines On Information Literacy 
For Lifelong Learning. Finał Draft^^. Była ona wynikiem kilkuletnich 
prac Information Literacy Section działającej w ramach IFLA. Zawiera 
szereg praktycznych wskazówek pomocnych przy wdrażaniu progra
mów związanych z edukacją informacyjną realizowanych w bibliote
kach różnego typu. Według założeń twórców głównymi odbiorcami 
wskazówek są biblioteki szkolne i akademickie, ale mogą z nich także 
korzystać biblioteki publiczne lub inne -  jeśli tylko będzie taka po
trzeba. Jak zostało to sformułowane we wprowadzeniu, Guidelines... 
„dostarcza pedagogom i bibliotekarzom uniwersalnych informacji

J. Wall, Learning fo r the futurę: a Professional development kit, [Belconnen] 2004, 
s. 8-13.

A teacher librarian advocates guide to building information literate school communi- 
ties [online] 2006 [dostęp: 23 stycznia 2012]. Dostępny w WWW: http://www.asla.org.au/ 
advocacy/advocatesguide.pdf

J. Lau, Guidelines On Information Literacy For Lifelong Learning. Finał Draft [online] 
Mexico 2006. [dostęp: 28 marca 2010]. Dostępny w : http://www.ifla.org/files/information 
-litcracy/publications/ifla-guidclincs-cn.pdf
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na poziomie międzynarodowym, niezbędnych do sformułowania pod
stawowych założeń dotyczących Icompetencji informacyjnycli”'*̂. Pod
jęto w nich próbę uporządkowania pewnych probłemów, zapropono
wano zasady i procedury oraz opisano prace organizacyjne związane 
z wprowadzaniem information literacy do bibliotelc. Jednym z ważniej
szych elementów tej publilcacji -  zawartym w trzecim rozdziale -  jest 
propozycja międzynarodowych standardów z zalcresu information lite
racy. Przy ich opracowywaniu korzystano z innych standardów, m.in.: 
ACRL, ANZIIL, SCONUL, AASL. Uwzględniono wspólne elementy 
dla wszystkich tych propozycji. W Guidelines on Information Literacy 
for Lifelong Learning przedstawiono 3 podstawowe grupy kompeten
cji cechujących osobę przygotowaną informacyjnie. Na każdą z nich 
składają się dwie umiejętności szczegółowe powiązane z konkretnymi 
kompetencjami informacyjnymi. Standardy prezentują się następują
co:
1. Dostęp do informacji. Użytkownik pozyskuje informację skutecz

nie i efektyw^nie.
a. Zdefiniowanie i wyartykułowanie potrzeby informacyjnej.
b. Lokalizacja informacji.

2. Ocena informacji. Użytkownik krytycznie i kompetentnie ocenia 
informację.

a. Ocena informacji.
b. Organizacja informacji.

3. Wykorzystanie informacji. Użytkownik wykorzystuje informację 
właściwie i twórczo.

a. Użycie informacji.
b. Przekazywanie informacji w sposób etyczny.

Edukacja informacyjna w ujęciu IFLA została przedstawiona jako 
element kluczowy dla kształcenia ustawicznego. Obejmuje ona wyra
bianie odpowiednich umiejętności oraz zdobycie wiedzy, które umoż
liwiają rozwiązywanie problemów -  tak w całym procesie edukacji, 
jak życiu zawodowym i prywatnym. Została potraktowana także jako 
konieczny element przygotowujący do czynnego uczestnictwa w spo
łeczeństwie.

Cytowanie za polskim przekładem w^ytycznych; ]. Lau, Kompetencje informacyjne 
w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne [onlinej 2011. Dostępny w WWW; http:// 
sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf
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Twórcy standardów założyli, że mogą być one traktowane jako swo
iste ramy, które poszczególne środowiska w różnych krajach będą do
stosowywać do własnych potrzeb.

Standardy dotyczące 
kompetencji informacyjnych w Niemczech

Krajowe standardy dotyczące umiejętności informacyjnych stu
dentów, które zostały wypracowane przez Deutcher Bibliotheksver- 
band (Stowarzyszenie Bibliotek Niemieckich, DBV), zostały przyjęte 
podczas posiedzenia zarządu tej organizacji w lipcu 2009 r. Opubliko
wano je pod tytułem: Standards der Informationskompetenzfiir Stu- 
dierende^^. Według nich student przygotowany informacyjnie:
1. rozpoznaje i formułuje swoje potrzeby informacyjne oraz jest 

w stanie określić zakres i rodzaj wymaganej informacji;
2. w efektywny sposób pozyskuje potrzebną informację;
3. ocenia informacje i jej źródła oraz dokonuje wyboru w zależności 

od potrzeb;
4. wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz skutecznie ją przekazuje dostoso

wując się do konkretnej grupy odbiorców i środków technicznych;
5. jest świadomy swojej odpowiedzialności w zakresie udostępniania 

informacji i jej rozpowszechniania.
Dla każdego z tych standardów określono też wskaźniki osiągnięć. 
Standardy, chociaż bardzo przypominają te przygotowane przez 

ACRL, mają charakter bardziej ogólny. Przede wszystkim zapropono
wano mniej wskaźników osiągnięć (w sumie jest ich 17), a ponadto 
nie podano przykładów kompetencji szczegółowych. DBV założyło, 
że możliwości realizacji edukacji informacyjnej zależą od wielu czyn
ników, m.in. odpowiednich warunków technicznych, kwalifikacji za
wodowych oraz postawy osób poszukujących informację. Ponadto 
środowisko informacyjne ciągle się zmienia, gdyż jest w dużym stopniu 
uzależnione od rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Dość ogólnie sformułowane standardy pozwalają je zastosować w róż-

^^Standards der Informationskompetenz fu r  Studierende [onlinc] 2009. [dostęp: 
21 października 2011] Dostępny w WWW; http://www.bibliolhcksvcrband.de/filcadmin/ 
user_upload/Kom m issionen/Kom _Dienstleistung/Publikationen/Standards_Infokompe- 
tenz_03.07.2009_endg.pdf
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nych kontekstach -  np. na potrzeby poszczególnych dziedzin wiedzy 
czy poziomów nauczania.

W Niemczech podjęto także próby przygotowania standardów do
tyczących rozwoju kompetencji informacyjnych w ramach organizacji 
bibliotekarskich działających w poszczególnych regionach tego kraju. 
Wśród efektów tego typu działań są Standards der Informationskom- 
petenz fiir  Studierende^'^ przygotowane przez Netzwerk Information- 
skompetenz Baden-Wiirttemberg (NIK-BW) -  rodzaj konsorcjum 
bibliotek^*’ działającego od 2005 r. na terenie Badenii-Wirtembergii. 
Do zadań tego konsorcjum należy wspieranie bibliotek szkół wyższych 
oraz bibliotek regionalnych (Landesbibliotheken) w ich działaniach 
na rzecz rozwoju kursów i szkoleń dotyczących kształcenia kompe
tencji informacyjnych -  także w formie e-learningowej, przygotowa
nie odpowiednich strategii nauczania w tym zakresie oraz materiałów 
służących tym celom^'. Jednym z zadań było opracow^anie standardów. 
Przy ich tworzeniu wykorzystano m.in. przetłumaczone przez Ben- 
no Homanna w 2002 r. Information Literacy Competency Standards 
for Higher Education. Struktura standardów niemieckich przypomina 
w związku z tym dokument ACRL -  uwzględnia 5 standardów, wskaź
niki osiągnięć oraz przykłady. Według Standards der Informationskom- 
petenzfur Studierende przygotowany informacyjnie student:

• Potrafi zdefiniować i wyartykułować swoją potrzebę informacyjną;
• Jest w stanie w efektywny sposób odnaleźć odpowiednią infor

mację;
• Umie ocenić informacje i ich źródła oraz dokonać wyboru w za

leżności od potrzeb;

Standards der Informationskompetenz fiir  Studierende Herausgegeben Netzwerk In- 
formationskompetenz Baden-Wiirttemberg (NIK-BW) [oniinc] Mcnnheim 2006. [dostęp: 
5 kwietnia 2010], Dostępny w WWW: http://www.inform ationskom petenz.de/fileadmin/ 
user_upload/Standards_der_Inform_88.pdf; h ttp ://e lib .uni-stuttgart.de/opus/volltex- 
te/2008/3714/pdf/ik_Broschuere_01.pdf

W ramach sieci powołano grupę roboczą, w której uczestniczą przedstawiciele 9 bi
bliotek uniwersyteckich (Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstancja, M ann
heim, Stuttgart, Tubingen, Ulm), dwóch Landcsbibliolhek (Karlsruhe i Stuttgart) oraz bi
bliotek pedagogicznych i działających przy koledżach (Fachhochschule).

W. Siihl-Strohmenger, Das Netzwerk Informationskompetenz der baden-wUrttember- 
gischen Hochschul- und Landesbibliotheken [oniinc] 2006. [dostęp: 13 stycznia 2012], Do
stępny w WWW: http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2006/216/pdf/netzwerk_ 
informationskompetenz.pdf
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• Efektywnie przetworzyć zdobytą informację i przedstawić 
ją przy pomocy odpowiednich środków technicznych i uwzględ
niając przy tym odbiorców;

• Jest świadomy swojej odpowiedziahiości w zakresie wykorzy
stywania informacji.

Tak sformułowane standardy mają uniwersalny charakter -  mogą 
zostać wykorzystane zarówno w procesie kształcenia ogólnego jak 
i specjalistycznego, osób początkujących oraz bardziej zaawansowa
nych. Autorzy założyli również, że można je dostosować do konkret
nych potrzeb. Ponadto wskaźniki osiągnięć opracowane dla każdego 
standardu mogą być pomocne przy tworzeniu własnego programu 
kształcenia umiejętności informacyjnych przez różne biblioteki.

Pomimo tej uniwersalności Standards der Informationskompe- 
tenz... dotyczą realizowania kształcenia umiejętności informacyjnych 
przede wszystkim przez biblioteki. Może stanowić to ich mocną stronę
-  są dzięki temu bardzo konkretne, ale też i słabość: nieco ograniczają 
edukację informacyjną do działań dydaktycznych prowadzonych tylko 
przez te instytucje.

Kolejne standardy dotyczące edukacji informacyjnej przygotowane 
w Niemczech to Standards der Informationskompetenz fiir  Schiile- 
rinnen und Schiiler Das Angebot der wissenschaftlichen Bibliothek- 
en^^ przygotowane przez grupę roboczą ds. kompetencji informacyj
nych działającą w ramach Bibliotheks Yerbund Bayern (Sieć Bibliotek 
Bawarii) i zaaprobowane w kwietniu 2011 r. Zdefiniowano w nich ob
szary działań cechujących studentów przygotowanych informacyjnie. 
Są to:
1. Znajomość i wykorzystywanie regionalnego serwisu informacyjne

go. Studenci znają lokalne i regionalne biblioteki, mogą korzystać 
z informacji oferowanych przez biblioteki akademickie.

2. Tworzenie strategii poszukiwania literatury. Studenci mogą korzy
stać skutecznie i efektywnie z systemu wyszukiwawczego biblioteki, 
aby znaleźć literaturę.

3. Skuteczne pozyskiwanie literatury. Studenci potrafią pozyskać 
określoną literaturę.

“  Standards der Informationskompetenz fiir  Schiilerinnen und Schiiler Das Angebot der wis
senschaftlichen Bibliotheken [online] 2011. jdostęp; 27 października 2011J. Dostępny w WWW: 
http://w\vw.informationskompctcnz.clc/filcadmin/iiscr_upload/Stanc]ards_lK_Schulen_2.pdf
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4. Korzystanie z zasobów elektronicznych. Studenci mogą znaleźć 
i wykorzystać informację elektroniczną o wysokiej jakości.

5. Efektywne wykorzystanie literatury i informacji. Studenci potrafią 
zdobyte informacje wykorzystywać przy pomocy metod nauko
wych.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, standardy te są nastawio

ne na realizację edukacji informacyjnej przede wszystkim w bibliotece. 
Są przygotowane przez bibliotekarzy i przeznaczone do wspierania ich 
działań w zakresie edukacji informacyjnej.

Inicjatyw zmierzających do wypracowania zasad kształcenia w za
kresie information literacybylo w Niemczech więcej, zostały one przed
stawione m.in. na stronie serwisu Informations Kompetenz” .

Ponadto prace nad wypracowaniem norm kształcenia z zakresu in
formation literacy są kontynuowane przez DBV przy współpracy z Ve- 
reins Deutscher Bibliothekare (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Niemie
ckich, VDB). W lipcu 2012 r. ma zebrać się specjalna komisja do spraw 
Information literacy, w skład której będą wchodzić przedstawiciele obu 
tych organizacji^"*.

Standardy informaćm' gramotnosti 
vysokośkolskeho studenta (2007, Czechy)

W Czechach standardy dotyczące edukacji informacyjnej na pozio
mie szkolnictwa wyższego zostały opublikowane w 2007 roku. Są one 
wynikem prac Komisji eksperckiej ds. informacji i umiejętności ko
rzystania z informacji w szkolnictwie wyższym (Odborna komise pro 
informaćni vzdelavani a informaćni gramotnost na vysokych śkolach; 
1VIG) powstałej z inicjatywy bibliotekarzy Czeskiej Wyższej Szkoły

”  Informationkompetenz: Standards Und Erkldrungen [onluie], [dostęp: 23 października 
2011], Dostępny w \\'W W \ http://www.informationskoinpctcnz.de/standards-und-crklacrun- 
gen/

U. Scolle, Neue gemeinsame Kommission fu r  Informatiomkompetenz von VDB und 
dbv W: Yereins Deutscher Bibliothekare e.v. [onlinc] 20 stycznia 2012. Dostępny w WWW: 
http://www.vdb-online.org/; Medien- und Informationskompetenz -  immer mit BibUothek- 
en und Informationseinrichtungen! Positionspapier von BibUothek & Information Deutsch- 
land (BID) [onlinc] 2011 [dostęp: TI października 2011]. Dostępny w WWW: http://www. 
bib]iotheksverband.de/fileadm in/uscr_upload/DBV /them cn/BID_Positionspapicr_M e- 
dien-_und_Informationskompetenz.pdf
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Technicznej w Pradze (Ćeske Vysoke Ućeni Technicke V Praze). Za
mysł powołania tego typu grupy roboczej pojawił się już w 1999 r. 
podczas krajowej narady bibliotek szkół wyższych w Ostrawie i był 
wspierany przez Sekcję Bibliotek Naukowych działającą przy Radzie 
Szkół Wyższych. W pracach Komisji eksperckiej rozpoczętych w lu
tym 2000 r. brali udział przedstawiciele 15 bibhotek szkół wyższych 
z Czech i Moraw, Biblioteki Narodowej, Państwowej Biblioteki Tech
nicznej oraz Bibhoteki Morawskiej, a także Instytutu Informacji Nau
kowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Karola w Pradze. Od 2002 r. 
IVIG funkcjonuje jako jedna z komisji Stowarzyszenia Bibliotek Szkół 
Wyższych (Asociace knihoven vysokych śkol).

Opracowanie standardów pomagających wprowadzić elementy 
edukacji informacyjnej przez biblioteki szkół wyższych stało się jed
nym głównych celów IVIG. Podczas prac nad ich przygotowaniem 
wykorzystywano osiągnięcia w zakresie Information literacy Czeskiej 
Wyższej Szkoły Technicznej. Ich ostateczna wersja była wynikiem 
współpracy specjalistów, bibliotekarzy i nauczycieli.

W 2007 r. standardy zostały przedstawione w publikacji: Koncepce 
informaćmho vzdeldvdm na yysokych skalach v Ćeske republice: dopo- 
rućujki materiał Asociace knihoven yysokych śkol ĆR^ .̂

Przy tworzeniu standardów konieczne było zdefiniowanie Informa
tion literacy. W IVIG uwzględniono m.in. definicję alfabetyzacji funk
cjonalnej opracowaną na potrzeby międzynarodowego projektu lALS/ 
SIALS, w którym została ona określona jako: zdolność do aktywnego 
uczestnictwa w świecie informacji. Information literacy jest tu rozumia
na jako alfabetyzacja funkcjonalna w społeczeństwie informacyjnym. 
Składają sie na nią m.in. takie komponenty jak: prose literacy (zdolność 
do lokalizowania i rozumienia informacji w tekście), document literacy 
(zdolność wyszukania i użycia precyzyjnie zdefiniowanej informacji), 
numerical literacy (umiejętność pracy z liczbami i grafami), linguistic 
literacy (zdolność rozumienia i bycia zrozumianym zarówno w języ
ku ojczystym jak i obcym -  zwłaszcza angielskim). Jest też wspierana 
przez ICT literacy (zdolność do pracy z komputerem i sieciami) oraz 
powiązana z problemami etyki i prawa.

”  Koncepce informaćmho vzdćldvdnt na yysokych śkolach v Ćeske republice: doporućujtct 
materiał Asociace knihoven yysokych śkol ĆR [online] Praha 2008 [dostęp: 10 kwietnia 
2010], Dostępny w WWW: http://www.ivig.cz/konccpcc.pcif
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Uwzględnienie takiego postrzegania information literacy zostało 
odzwierciedlone w przygotowanych standardach. Mają one bardzo 
szeroki zakres -  nie dotyczą w zasadzie tylko wąsko pojmowanej pracy 
z informacją, ale całego procesu badawczego.

Struktura standardów jest dostosowana do potrzeb szkolnictwa 
wyższego. Ustalono w nicli zakres wiedzy, zdolności i umiejętności ce
chujące każdego studenta szkoły wyższej przygotowanego informacyj
nie. To, co istotne, to fakt, że skupiają się przede wszystkim na studiach 
i pracy zawodowej z nimi związanej, a nie umiejętnościach posługiwa
nia się informacją w życiu codziennym.

I^ropozycja IVIG składa się z sześciu standardów. Według nich stu
dent:
1. jest w stanie zrozumieć specjalistyczne teksty z zakresu swojego 

kierunku studiów, przedstawić ich główne założenia i samodzielnie 
pisać podobne teksty wykorzystując przy tym wyniki badań pocho
dzące ze źródeł informacji, które cytuje respektując przy tym prawo 
autorskie i zachow^^ując zasady tworzenia bibliografii;

2. zna i wykorzystuje kluczowe źródła informacji dla swojego kierun
ku studiów, potrafi znaleźć relewantną informację wykorzystując 
podstawowe metody wyszuldwawcze szanując przy tym prawo i za
sady moralne oraz umie zorganizować i zachować informację róż
nych typów  ̂i formatów w celu jej dalszego wykorzystania w swojej 
pracy zawodowej;

3. wykorzystuje źródła informacji o charakterze numerycznym i tech
nicznym, odnajduje i przetwarza dane numeryczne i techniczne 
oraz wykorzystuje je w sŵ ojej pracy;

4. sprawnie posługuje się swoim ojczystym językiem i jest w stanie 
właściwie go użyć zarówno ŵ mowie jak i piśmie, zna oraz używa 
terminologię związaną ze swoim zakresem studiów zarówno w ję
zyku ojczystym jak i obcym -  zwłaszca angielskim -  na takim po
ziomie, który jest niezbędny do pracy ze źródłami informacji i ko
munikacją w społeczności z danej dziedziny;

5. używa powszechnie dostępnej technologii informacyjnej i komuni
kacyjnej koniecznej do wyszukiwania, przetwarzania i prezentowa
nia informacji (w różnych typach i formatach) związanej ze studia
mi i pracą zawodową;
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6. jest świadomy moralnych i prawnych aspektów wykorzystywania
infomacji i pracy z informacją. Postępuje zgodnie z zasadami etyki
i prawami autorskimi.
Standardy zostały przygotowane w taki sposób, że w zasadzie moż

na je wykorzystywać przy realizacji edukacji informacyjnej na potrze
by różnych kierunków kształcenia. Uwzględniono w nich różne po
trzeby poszczególnych dyscyplin i zakresów studiów, ale jednocześnie 
są one uniwersalne.

Standardy dotyczące edukacji informacyjnej w Polsce

W Polsce środowisko bibliotekarskie, jak do tej pory, nie wypraco
wało wspólnych standardów dotyczących kształtowania kompetencji 
informacyjnych.

Jeśli chodzi o biblioteki akademickie, pewne próby zostały po
czynione jedynie przez biblioteki uczelni medycznych. Podczas 25. 
Jubileuszowej Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych pt.: 
Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej -  koncepcje
i doświadczenia, która odbyła się w 2006 r. w Lublinie i Kazimierzu 
Dolnym zaprezentowano propozycję standardów dotyczących kształ
cenia w zakresie kompetencji informacyjnych obejmującą studentów 
szkół medycznych. Zawierała zestaw 4 standardów:

• Użytkownik zna swoje potrzeby w zakresie korzystania z infor
macji medycznej i umie je sprecyzować.

• Użytkownik biblioteki medycznej umie dotrzeć do potrzebnej 
informacji i ją pozyskać.

• Użytkownik biblioteki medycznej krytycznie ocenia uzyskane 
informacje.

• Użytkownik biblioteki medycznej wykorzystuje wyselekcjonowa
ne informacje do tworzenia i upowszechniania nowej wiedzy^.

Każdy ze standardów został wzbogacony o zestaw kompetencji 
szczegółowych pomagających go realizować.

“  A. Grygorowicz, E. Kraszewska, Propozycje standardów w zakresie edukacji użyt
kowników polskich bibliotek medycznych W: 25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bi
bliotek Medycznych. Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej -  koncepcje 
i doświadczenia. Lublin-Kazirnierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 roku. [onlinc]. [Warszawa] 
2006. [dostęp 23 marca 20]0], Dostępny w WWW; http://www.ebib.info/publikacje/ 
niatkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_l.php
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Jak wspomniałam, ciągle brakuje standardów przygotowanych 
z myślą o wszystkich bibliotekach akademickich. Dla procesu kształ
cenia na poziomie szkolnictwa wyższego najistotniejsze są standardy 
wypracowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, jednak kwe
stie przygotowania informacyjnego zostały potraktowane w nich dość 
ogólnie” .Wraz z reformą szkolnictwa wyższego poszczególne uczel
nie będą mogły w większym stopniu wpływać na kształt programu 
nauczania w nich realizowanego. Nie wiadomo jednak, jak wpłynie 
to na możliwości realizowania edukacji informacyjnej. Odnośnie ko
nieczności wypracowania stosownych standardów bardzo ważne jest 
też stanowisko stowarzyszeń bibUotekarskich funkcjonujących w Pol
sce.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwróciło uwagę na potrzebę 
standaryzacji w bibliotekarstwie. Problemy te zostały przedstawione 
m.in. w Strategii SBP na lata 2010-2021. Jako jeden z celów szczegóło
wych organizacji uznajio inicjowanie opracowania i upowszechnianie 
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa (cel 1.3). Zwró
cono też uwagę na konieczność współpracy z uczelniami i szkołami 
w zakresie kształcenia bibliotekarzy^^ Czas pokaże, czy uda się SBP 
wypracować standardy z zakresu edukacji informacyjnej dla konkret
nych typów bibliotek.

Jeśli chodzi o biblioteki szkolne pracują one w szczególnych wa
runkach. Icli prace do pewnego stopnia reguluje Podstawa programo
wa przygotowywana przez ministerstwo odpowiedzialne za system 
oświaty. Jest ona normą prawną. Jednak tylko częściowo dotyczy kwe
stii edukacji informacyjnej oddając odpowiedzialność za jej reahzację 
wszystkim nauczycielom. Obecne uregulowania dotyczące kształcenia 
w zakresie kompetencji informacyjnych w szkolnictwie polskim zo
stały przedstawione m.in. przez R. Piotrowską w książce pt. Edukacja 
informacyjna w polskiej szkole '̂ .̂

E. Kurkowska, Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkol
nictwie wyższym Cz. 2: Wybrane modele i standardy europejskie. Toruńskie Studia Bibliolo- 
giczne 2011, nr 1 (6), s. 44-46.

Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 [online] s. 15. Do
stępny w WWW: hltp;//w\v'w.sbp.pl/rcposłtory/SBP/ZarzadGlowny/stratcgia2010-2021a. 
pdl'; Sprawozdanie Zarządu Głównego SBP za 2011 r. -  dokum ent w posiadaniu autorki.

R. Piotrowska, dz. cyt., s. 110-125.
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2  przytoczonych powyżej przykładów standardów dotyczących 
edukacji informacyjnej opracowywanych w różnych krajach jasno 
wynika, że kwestia właściwego przygotowania użytkowników jest 
bardzo ważna dla bibliotekarzy. Jednocześnie standardy te ukazu
ją, że do problemu kształtowania kompetencji informacyjnych i roli 
bibliotek w tym zakresie można podejść w różny sposób. Niektóre 
spośród nich próbują objąć wszystkie umiejętności, wiedzę i postawy
-  bez względu na to, w jaki sposób i jak bardzo mogą być uwzględ
niane w pracach bibliotek. Edukacja informacyjna jest w nich trak
towana jako proces, w który musi zaangażować się całe środowisko 
edukacyjne, a biblioteki są tylko jednym z jego elementów. Tak zostały 
sformułowane standardy ACRL czy model SCONUL. Z drugiej strony 
istnieją standardy, które odzwierciedlając skomplikowaną naturę edu
kacji informacyjnej, skupiają się na tych działaniach, które pozostają 
w kompetencjach bibliotekarzy. Takie podejście prezentują zwłaszcza 
biblioteki niemieckie. W każdym przy]^adku jednak standardy stano
wią nieocenioną wprost pomoc przy projektowaniu programów nau
czania, wypracowywaniu wskaźników osiągnięć, metod oceny kom
petencji informacyjnych uczących się. Stanowią rodzaj drogowskazu 
dla wszelkich działań związanych z rozwojem edukacji informacyjnej.
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Analizując różnego rodzaju programy i projekty oraz wszelkie ini
cjatywy związane z edukacją informacyjną podejmowane przez biblio
tekarzy na całym świecie zauważyć można, że współczesne jej modele 
dotyczą nie tylko przygotowywania w zakresie pewnych umiejętności 
narzędziowych, częściej utożsamianych z tzw. Computer literacy, nie 
ograniczają jej też jedynie do wyszukiwania informacji. Edukacja in
formacyjna w społeczeństwie wiedzy to całokształt działań związanych 
z efektywnym wykorzystaniem informacji, a więc również z tworze
niem nowej informacji. W społeczeństwie nowej jakości jest to niesły
chanie ważne, tak jak umieszczenie wspomnianych działań w odpo
wiednim kontekście kulturowym, społecznym, ekonomicznym, itp. 
W związku z tym, przygotowanie do posługiwania się informacją nie 
może obejmować tylko bibliotek, chociaż, jak wykazałam w pracy, in
stytucje te mogą pełnić kluczową rolę w tym zakresie.

Aby edukacja informacyjna była prowadzona rzeczywiście na mia
rę XXI w. jej elementy muszą znaleźć się w całym programie naucza
nia, muszą być z nim zintegrowane i to począwszy od szkół podstawo
wych, a na szkołach wyższycli skończywszy. Uczniowie na kolejnych 
etapach swej edukacji mają do czynienia z różnymi formami infor
macji dostępnej poprzez różne media. Każdy z tych etapów wymaga 
więc odpowiedniego przygotowania: poziom elementarny kształcenia 
to wyrabianie podstawowych umiejętności potrzebnych do wykorzy
stania informacji, szkolnictwo średnie ma przygotować młodych ludzi 
do obcowania z innego t)'pu literaturą i źródłami informacji, a także 
dać podstawy samokształcenia, na etapie studiów w szkole wyższej 
do całej gamy źródeł informacji już znanych dochodzą te o charak
terze stricte naukowym, przybliżające dokonania światowe na kon
kretnym polu. Kształtowanie kompetencji informacyjnych powinno 
być kontynuowane także poza systemem szkolnym, ale już w formie 
samodoskonalenia. Wzbogacać je powinny liczne programy, kursy, 
które można realizować podnosząc swoje kwalifikacje. Obecność edu
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kacji informacyjnej na każdym etapie kształcenia pozwala uczącym się 
bardziej elastycznie traktować swoją naukę na przestrzeni całego ży
cia; niezależnie od momentu w jakim ją przerwali, zawsze są w jakimś 
stopniu przygotowani do kontynuacji, gdyż mają ogólne pojęcie o tym, 
w jaki sposób wykorzystać informację do celów edukacyjnych, wiedzę
o tym, jak się uczyć.

W nowoczesnym społeczeństwie kształtowanie kompetencji infor
macyjnych w bibliotekach to, jak wspomniano, edukacja wykraczająca 
poza tradycyjnie pojmowane przysposobienie informacyjne, czy ra
czej przysposobienie biblioteczne, także z innego względu: coraz bar
dziej zwraca się uwagę na wykorzystywanie własnego umysłu w trak
cie procesów informacyjnych, zwłaszcza na tzw. krytyczne myślenie, 
które w obecnej dobie jest nieodzowne do właściwego funkcjonowania 
w świecie informacji.

Edukacja informacyjna ma wychodzić poza biblioteki, ale nadal 
instytucje te są z nią bardzo związane. Jednak, żeby można było m ó
wić o realizacji edukacji informacyjnej, biblioteki muszą spełnić od
powiednie warunki -  muszą to być dzisiaj centra informacyjne, centra 
medialne, miejsca, w których można się spotkać z każdym rodzajem 
informacji i w którym istnieje możliwość prowadzenia szkoleń z wy
korzystaniem wszelkich możliwych środków. Dotyczy to w'^szystkich 
typów bibliotek. Drugim niezwykle ważnym elementem jest zaanga
żowanie bibliotekarzy, ich przygotowanie, kreatywna postawa i zmia
na nastawienia do zawodu. Bibliotekarz prawdopodobnie będzie coraz 
częściej pełnił rolę nauczyciela, konsultanta, doradcy, niż tylko pośred
nika w dotarciu do informacji.

Biblioteki różnego typu aktywnie włączają się w proces kształce
nia swoich użytkowników. Ich oferta jest różna -  zależy od możliwości 
organizacyjnych, wsparcia ze strony organizatora lub instytucji macie
rzystej, a także od tradycji. Przygotowywanie materiałów standaryza
cyjnych ma wspomóc wszelkie tego typu działania. Także organizo
wanie się bibliotekarzy w ramach różnych stowarzyszeń umacnia ideę 
kształtowania kompetencji informacyjnych w bibliotekach. Wydaje 
się, że wraz z rozwojem edukacji permanentnej i samokształcenia, któ
re są charakterystyczne dla powstającego społeczeństwa określanego 
mianem: społeczeństwo wiedzy, dydaktyczna funkcja bibliotek będzie 
wzrastać. Ze względu na fakt, że spora grupa osób będzie kształcić się
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poza sformalizowanym systemem kształcenia, szczególne wyzwania 
w zakresie edukacji informacyjnej stoją także przed bibliotekami pub
licznymi.

Społeczeństwo wiedzy czyli społeczeństwo ciągle uczące się będzie 
potrzebowało każdej formy wspomagania tego procesu. Jeśli chodzi
o możliwości korzystania z informacji, to biblioteki są instytucjami 
szczególnie predysponowanymi do niesienia pomocy w tym zakresie.
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Ewa Jadwiga Kurkowska urodziła się 24 grudnia 1972 r. w Pucku. 
Jest absolwentką studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę 
doktorską obroniła w marcu 2005 r, na Wydziale Historycznym Uni
wersytetu Warszawskiego. Jest pracownikiem Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe 
skupiają się wokół problemów społeczeństwa wiedzy, przygotowania 
użytkowników informacji -  zwłaszcza idei Information literacy, możli
wości zastosowania e-learningu w działalności dydaktycznej bibliotek. 
Pracowała przy realizacji kursu e-learningowego dla bibliotekarzy 
Bibweb, wcłiodzi w skład zespołu twórców kursu Login: BIBLIOTEKA.

Przedmiotem niniejszej publikacji jest edukacja informacyjna umieszczona w kontekście rozwoju 
społeczeństwa wiedzy. Autorka krótko chiarakteryzuje niektóre cechy nowo powstającej formacji 
społecznej. Zalicza do nich wzrost znaczenia edukacji -  w tym permanentnej i samodzielnej. 
Edukacja informacyjna została potraktowana jako element konieczny nie tylko do realizowania 
kształcenia ustawicznego, ale -  zwłaszcza -  samokształcenia. Edukacja informacyjna zmienia 
się na przestrzeni lat i dziś jest ona najbliższa idei Information literacy. Autorka przedstawia 
wybrane próby zdefiniowania Information literacy oraz trzy koncepcje, które w znaczącym 
stopniu wpłynęły na sposób postrzegania tego zjawiska. Jednocześnie zwraca uwagę, że dziś 
za edukację nie są odpowiedzialne tylko szkoły, ale i inne instytucje -  w tym biblioteki. Bibliote
karze dostrzegają nowe wyzwania przed nimi stojące. Zainteresowanie tematyką kształtowania 
kompetencji informacyjnych przejawia się m.in. w działaniach stowarzyszeń bibliotekarskich, 
które propagują ideę edukacji informacyjnej, wspierają działania bibliotek w tym zakresie, przy
gotowują bibliotekarzy do pełnienia nowych funkcji. Bardzo ważnym elementem działań jest 
także wypracowywanie standardów kształcenia kompetencji informacyjnych, które stanowią 
olbrzymią pomoc przy wprowadzaniu elementów Information literacy do działań tak bibliotek, 
jak i całego środowiska edukacyjnego.
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