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B ardziej rea lne j e s t  n iebezpieczeństw o, 
ze  za to n iem y  «' inform acji, 

niż t e  um rzem y z  g ło d u  w iedzy  
Rutherford D. Rogers'

Wstęp

Kultura informacyjna jest tą sferądziałalności człowieka, która towarzyszy mu od 
najwcześniejszych lat życia, gdy tylko zaczyna zdawać sobie sprawę z istnienia infor
macji i możliwości jej rozmyślnego wykorzystania, bez względu w jakich czasach hi
storycznych przyszło mu funkcjonować^. Wbrew coraz powszechniejszym opiniom 
jakoby była ona domeną wyłącznie społeczeństwa informacyjnego, stwierdzić można, 
że odnosiła się do różnych społeczności, także w epoce agramej i industrialnej. Obszar 
i jej znaczenie powiększało się wraz z rozwojem technologii informacyjnej rozumianej 
jako zorganizowany zbiór metod, środków i działań celowych nakierowanych na re
alizacje wszystkich procesów informacyjnych (gromadzenia, przechowywania, orga
nizowania, wyszukiwania, opracowania, przetwarzania, udostępniania, dystrybucji, 
wdrażania itp.), a osiągnął swoje apogeum w czasach rozwoju technologii informacyj- 
no-komunikacyjnych (TIK) i medialnych wykorzystujących narzędzia informatyczne.

Jej poziom zawsze był uzależniony od świadomości informacyjnej człowieka. 
Można przyjąć za Agnieszką Pawłowską, iż to właśnie „świadomość informacyjna 
wyprzedza rzeczywistość i kształtuje jąoraz kulturę informacyjną społeczeństwa” .̂ 
To świadomość informacyjna pozwala dostrzec luki informacyjne i konkretyzować 
potrzeby indywidualnych osób lub całychzbiorowości. To ona kształtuje postawy ludz
kie woł)ec informacji i motywuje do rozwiązywania problemów informacyjnych. Za 
pomocąjakich narzędzi? Na pewno nie tylko elektronicznych. Środki techniczne 
mogąmieć wprawdzie dodatkowy pozytywny wpływ na efektywność realizacji więk
szości etapów procesu informacyjnego, ale tylko wtedy, jak pisze Jadwiga Woźniak, 
gdy inne elementy systemu, zwłaszcza te o charakterze intelektualnym, mająodpo- 
wiednio wysokąjakość'*. To znajomość technologii intelektualnych stwarza profesjo
nalistów informacji.

A zatem jeżeli kultura informacyjna nie jest tożsama z informatyczną, to jak moż
na zdefiniować to pojęcie. Ustalenie nie jest zadaniem łatwym ze względu na wielo
wymiarowość inteфretacj i takich terminów, jak „kultura”, „informacja”, „technologia 
informacyjna”. Starano się wskazać na uniwersalne cechy kultury informacyjnej, 
które upoważniająwykorzystywanie tej nazwy nie koniecznie jako desygnatu społe
czeństwa cyfrowego. Tym bardziej że pojęcie „kultury informacyjnej” nawiązuje do 
innych pojęć funkcjonujących nie tylko w polskim piśmiennictwie, które częściowo 
mająz nim wspólne pole badawcze, a niejednokrotnie znacznie poza to pole wykra
czają. Należą do nich: „kultura informatyczna”, „kultura społeczeństwa informacyj
nego”, „kultura wiedzy”, „kultura sieciowa”, „cyberkultura”, „kultura dostępu”, „kul
tura uczestnictwa”, „kultura konwergencj i”, „kultura techniczna”, „kultura pracy”.



„kultura prakseologiczna”, „kultura ekonomiczna”, „kultura organizacyjna”, „kultura 
czytelnicza”, „kultura czytania”, „kultura lektuiy”, „kultura książki”, „kultura biblio
teczna”, „kultura bibliograficzna”, „kultura medialna”, „kultura czytelnicza i informa
cyjna”, , Jcultura biblioteczno-informacyjna”, „kultura czytelnicza i medialna”, a także 
„kultura edytorska”,, Jcultura pisma”, „kultura piśmiennicza”, „kultura druku”, , J<ultura 
typograficzna” a nawet „kultura osobista”. W pracy odniesiono się do większości 
przytoczonych określeń, wskazując na ich pokrewieństwo z kulturą informacyjną.

Najogólniej ujmując, obszar badań nad kulturą informacyjną koncentruje się 
wokół teoretycznych zagadnień związanych z kompetencjami informacyjnymi i ich 
systematyką oraz działań związanych z wypracowaniem metod zmierzających do 
efektywnego propagowania kultury informacji {information culture, information 
literacy) w społeczeństwie. Carla Basili, profesor Consilio Nazionale delle Ricerche 
we Włoszech, wprowadza do nauki dziesięć propozycji tez wynikających z analizy 
zjawiska kompetencji informacyjnych^. Opiera je z jednej strony na perspektywie 
dyscypliny, w ramach której kompetencje informacyjne traktowane sąjako przejaw 
kultuiy informacyjnej i jako przedmiot badań nad informacją. Z drugiej strony zwra
ca uwagę na perspek^^ę społeczno-polityczną, zgodnie z którą kompetencje infor
macyjne postrzegane sąjako swoisty cel polityki edukacyjnej oraz dodatkowo na 
perspektywę kognitywną, w której kompetencje informacyjne traktowane sąjako 
specyficzny rodzaj indywidualnych kompetencji®. Takie podejście umożliwiło wy
odrębnienie czterech obszarów zagadnień dotyczących badań nad tymi kompeten
cjami, tj, obszaru przyczyn i uwarunkowań kompetencji informacyjnych, obszaru 
świadomości polityki, obszaru planowania i implementacji oraz obszaru rozwoju 
indywidualnego.

Information //terac>/traktowana jest przez Carlę Basili w dwojaki sposób, jako 
proces, który utożsamianyjest z czynnością kształcenia umiejętności informacyjnych 
oraz rozpowszechniania ich znaczenia w społeczeństwie, aby osiągnęło ono minimalny 
poziom sprawności w zakresie wyszukiwania, ewaluacj i i wykorzystywania informa- 
cji pochodzących z różnych źródeł. Postrzegana jest też jako status, czyli stan bycia 
kompetentnym informacyjnie, tj, posiadania kompetencji do wyszukiwania, ewaluacji 
i wykorzystywania informacj i, któiy jest rezultatem tego procesu.

Wprowadzone do nauki tezy, wynikające z analizy zjawiska kompetencji informa
cyjnych, Carla Basili sformułowała w formie następujących ustaleń: kultura informa
cyjna wywodzi się z pola badawczego dokumentacji i nauki o informacji; kultura infor
macyjna łączy zagadnienia technologiczne i technikę z teorią; kultura informacyjna 
jest wiedzą, która obejmuje pola badań różnych dziedzin nauki i różne obszary życia; 
kultura informacyjna nie jest ani kulturą informatyczną ani komputerową gdyż inte
resuje się doborem źródeł informacji potrzebnych do rozwiązywania problemów, np. 
w zakresie procesów decyzyjnych, ma ścisły związek z tymi procesami; kultura infor
macyjna jest podstawą istnienia społeczeństwa informacyjnego; kultura informacyjna 
to przedmiot i cel polityki edukacyjnej a zarazem polityki informacyjnej państwa; in
formation literacy io standard minimum kompetencji informacyjnych; kultura infor
macyjna wymaga wprowadzania zmian w systemie edukacyjnym. Tezy te wskazują 
że obszar badań information literacy ]es\. bardzo szeroki i ma wiele wspólnych za
kresów z różnymi dyscyplinami wied:^.



w  świadomości społeczeństwa polskiego termin information literacy zbyt czę
sto utożsamiany jest wyłącznie z elementarnymi umiejętnościami wyszukiwania infor- 
macji lub ze szkoleniem łych umiejętności, gdy w literaturze światowej, głównie ame- 
lykańskiej, angielskiej, australijskiej, już dawno zyskał rangę dyscypliny wywodzącej 
swój obszar badawczy z bibliotekoznawstwa, a konkretniej z dokumentacji 
i nauki o informacji’, z bibliografii, archiwistyki, nauki o bibliotece, ale także z metodo
logii badań naukowych, informatyki itp. Szczególnie silny związek łączy jąz  dokumen
tacją, skąd information literacy zaczeфnęła trzy fundamentalne elementy: wiedzę
0 różnorodnych źródłach informacji, ewaluację i krytykę źródeł oraz ich typologię*. 
Teoretyczne komponenty information literacy oparte sąjednak na zasadach, struk
turze, metodologii wywodzącej się z nauki o informacji, a zwłaszcza z takich jej dzia
łów jak architektura systemów informacyjno-wyszukiwawczych, indeksowanie
1 analizowanie dokumentów, metodologia i ewaluacjaźródeł, prawa informacji, etyka 
korzystania z informacj i, zagadnienia aksjologiczne w pracy z informacją itd. Nic więc 
dziwnego, źe Fritz Machlup i Una Mansfield akcentujązwiązek kultury informacyjnej 
z polami badawczymi takich dyscyplin jak nauki kognitywne, nauka o informacji 
i komputerach, sztuczna inteligencja, lingwistyka, bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa, cybernetyka, teoria informacji, teoria matematyki, teoria system ów N ie 
ograniczajązatem kultury informacyjnej do zagadnień użycia narzędzi informacji 
i szkolenia użytkowników w zakresie praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł 
informacji. Jeremy J. Shapiro i Shelley K. Hughespodążajądalej, zaliczając informa
tion literacy do sztuk wyzwolonych, które dostarczająwiedzy nie tylko na temat co 
i jak stosować, ale też dlaczego? Kulturę informacyjnąłączą zatem z wiedząo infor
macji i korzystaniu z niej, z umiejętnością dostrzegania społecznych, kulturowych 
i filozoficznych kontekstów korzystania z informacji, z refleksjąnajej temat, z refleksją 
nad information literacy ]sko całością i wielowymiarową filozofią. Takie podejście 
do information literacy gwarantuje według nich przygotowanie ludzi do funkcjono
wania w społeczeństwie informacyjnym i jest podstawą ich humanistycznego wycho
wania. Służy także postępowi społecznemu i przeciwdziała procesowi wykluczenia 
społecznego'®.

Kompetencje informacyjne przyczyniają się bowiem do pobudzenia społecznej 
aktywności ludzi, rozumienia idei kształcenia przez całe życie, uczenia się, aby wie
dzieć", walkizwykluczeniem informacyjnym, przeciążeniem informacyjnym, smogiem 
itd. Zagraniczni teoretycy i praktycy problemów kultuiy informacyjnej sązgodni, że od
powiedzialność za rozwój świadomości informacyjnej obywateli ponosi tząd i to on in
formation /йегасу winien uznać za priorytetowy cel polityki edukacyjnej i komponent 
polityki informacyjnej państwa. Wprowadzenie wymogu przejścia przez obywateli szko
lenia w zakresie information literacy łączy się z realizacjąpolityki edukacyjnej na róż
nych szczeblach: prowincjonalnym, regionalnym, miejskim, uniwersyteckim, szkolnym 
itd. Bez względu na jego typ, jak pisze Carla Basili, wypracowane zostały minima kom
petencji informacyjnych, które realizowane sąna poziomie podstawowym, zaawanso
wanym lub specjalistycznym'^. Różnice pomiędzy nimi polegająnapoziomie konfigura
cji treści i wprowadzaniu coraz wyższego stopnia szczegółowości i trudności przy 
zachowaniu stałego programu szkolenia. Na poziomie podstawowym użytkownik powi
nien opanować sprawności w zakresie wartościowania i oceny informacji, jej wyszuki



wania i ewaluacji oraz mieć ukształtowane ogólne wyobrażenie o świecie informacji. 
Na poziomie zaawansowanym do tycii zagadnień musi dołączyć umiejętność analizy 
źródeł informacji, rozumienie procesu wyszukiwawczego, zasad reprezentacji wiedzy 
w dokumentach (np. kategoryzacji, klasyfikacji, indeksowania), opanowanie zasad na
ukowego pisania (opracowania źródeł informacji). Poziom specjalistyczny obejmuje do
datkową wiedzę specjalistyczną na terhat źródeł informacji zdanej ̂ iedziny i umiejęt
ności ich doboru oraz dostosowania narzędzi wyszukiwawczych, a także znajomość 
systemu pojęciowego dyscypliny i słownictwa specjalistycznego, umiejętność pisania 
tekstów specjalistycznych z zastosowaniem terminów z danej dziedziny itd.

Obecnie jako zasadę przyjmuje się łączenie umiejętności korzystania z nowocze
snych technologii informacyjnych z uczeniem się i nauczaniem tych technologii 
w kontekście, w celu rozw iew ania konkretnych problemów. Takie stanowisko re- 
prezentująMichael B. Eisenberg (dyrektor Clearinghouse on Information & Techno
logy, profesor Information Studies Syracuse University), Doug Johnson i Robert 
E. Berkowitz. Swoje tezy przedstawili jako model wielkich sześciu sprawności cha- 
rakteiyzujących podejście do informacyjnego rozwiązywania problemów {The Big 
Six Skills approach to information problem-solving)'^.

Powszechne kształcenie kompetencji informacyjnych nie jest jednak możliwe bez 
wprowadzenia zmian w systemie edukacji. Carla Basili podkreśla zatem, że potrzeb
ne są standardy wymogów stawianych w zakresie information literacy, istnieje ko
nieczność opracowania podręczników do nauczania kultury informacyjnej, opracowa
nia samouczków do indywidualnego doskonalenia sprawności w zakresie 
podstawowych umiejętności informacyjnych i opracowania jednolitego programu 
szkoleń w zakresie information literacy prowadzonych przez wszystkie biblioteki, jak 
również wprowadzenia certyfikatu kompetencji informacyjnych zarówno na pozio
mie wyższym, jak i na poziomach niższych, np. w formie Informacyjnego Prawa 
Jazdy, analogicznie do funkcjonującego już Prawa Jazdy'"*. Naj
ważniejsze jest jednak wypracowanie spójnej polityki systemu edukacyjnego państwa, 
w którym kultura informacyjna zajmie znaczące miejsce. Służyć temu przesłaniu miały 
wytyczne zawarte w raporcie końcowym opracowanym przez ALA {American Li
brary Asociacion) w 1998 r. oraz w jego aktualizacji powstałej dziesięć lat później. 
W obu raportach wyeksponowana jest konieczność zapewnienia warunków rozwoju 
information literacy przez państwo, odpowiednie ministerstwa, wydziały edukacji, 
szkolnictwo wyższe, oraz podkreśla się, że jakość edukacj i zależy nie tylko od inwesty- 
cji w technologie, ale głównie w programy edukacji informacyjnej’’.

Information culture i information literacy w latach osiemdziesiątych zeszłego 
stulecia zyskały wśród zagranicznych naukowców i praktyków zajmujących się pro
blemami nauki o informacji, dokumentacji i bibliotekoznawstwa status ważkiego te
matu wymagającego podjęcia kompleksowych badań'®. Już wówczas zwrócono 
uwagę, że nie można traktować kultuiy informacyjnej tylko jako sprawności posługi
wania się narzędziami informacyjnymi, ale powinno się jąłączyć z dynamicznym pro
cesem umożliwiającym doskonalenie intelektualnych zdolności użytkowników infor- 
macj i, z działaniami, których celem jest wyposażenie ich w narzędzia i kompetencje 
konieczne do tworzenia wiedzy, a także umożliwienie im zwiększonej aktywności we 
wszystkich sferach życia (socjalizacja informacji) poprzez rozwój świadomości infor



macyjnej jednostki i całych społeczności. W taki sposób kulturę informacyjnąpojmuje 
Elsa Ramirez z Library Science Researcłi Center of the National University of Me
xico, Judith Licea oraz Jose López Yepes z Madrytu'^.

Kierunki badań nad information literacy prowadzone w krajach europejskich 
zostały szczegółowo omówione przez SirjeVirkusaz Departament of Information & 
Communications Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii 
w oparciu o analizę światowej literatury z lat 1983-2003'*. Autor przytacza poglądy 
najważniejszych badaczy, którzy w poszczególnych krajach przyczynili się do rozwoju 
kultury informacyjnej. Znacząca dla tematu jest też publikacja Alana Bundy’ego 
z University of South Australia a zarazem członka ANZl IL i CAUL, w której scharak
teryzowano organizację i problematykę badań nad information //tera<^ w Australii 
i Nowej Zelandii w latach 1965-2000’’. Uzupełniająpraca przygotowana przez zespół 
specjalistów zajmujących się kulturąinformacyjnąw składzie: Hilary Hughes, Michael 
Middleton, Christie Susan Bruce, Lynn McAllister, Sylvia Edwards z Queensland 
University ofTechnology, w której zanalizowano powyższe zagadnienie odnoszące się 
do działań podejmowanych w Australii i opisanych w artykułach z lat 2000-2005^®. 
Istotna dla tej tematyki jest niewątpliwie także publikacja dotyczące problemów defi
nicyjnych information literacy podejmowanych przez autorów w Wielkiej Brytanii 
w latach 1996-2004, przygotowana przez zespół ekspertów, głównie przez Chrisa 
Armstronga, Debbi Boden, Stephena Towna, Marcusa Woolleya, Sheilę Webber 
i Angelę AbelP*. Z obszemych opracowań przeglądowych poświęconych kompeten
cjom informacyjnym wymienić należy także publikację pt.: School as Information 
Literate Learning Communities zamieszczoną na stronie internetowej Warrior Li
brarian, odnoszącą się do światowej literatury z lat 1976-2003 (główniejednakz lat 
dziewięćdziesiątych XX w.)̂ .̂

Na podstawie wymienionych dokumentów ustalono, że podwaliny pod rozwój 
information ///erac>’ w Australii położyli^^: Ch.S. Bruce, A. Bundy, P.C. Candy, 
R. Catts, I. Doskatsch, S. Edwards. С. McGurk, D. Harrison, М. Hepworth, Н. Hu
ghes, В. Johnson, R Mitchell, A. Muir, Ch. Oppenheim, N. Radomski, S. Webber, 
L. Wright i inni.

W Stanach Zjednoczonych liczące okazały się prace takich autorów jak: S.J. 
Behrens, R.E. Berkowitz, RS. Breivik, M. McCartin, Ch.S. Doyle, M.B. Eisenberg, 
R Feid, C. Lowe, A.M. Riedling,N.H. Seaman, L. Snavely, K.L. Spitzer, R Wilson, 
R Zurkowski.

W Wielkiej Brytanii rozwój tej nowej dyscypliny umożliwiły prace autorstwa:
A. Atjell, Ch. Armstronga, D. Boden, M. Burkę, G. Cheetham. G. Chiversa. S. Corrall, 
R Heeks, J.E. Herringa, D. Hopkinsa, C.C. Kuhlthau, M. Marland, B. Nisena, 
R. Rogersa, S. Towna, M. Woolleya i innych.

W krajach europejskich, głównie w Danii, Szwecji, Niemczech, Francji, Włoszech, 
Norwegii i Słowenii badania nad p r o b l e m a t y k ą Шегасу]ако dyscypliny 
lub jako kompetencji informacyjnych prowadzą tacy badacze jak: C. Basili, D. Boc- 
cardi, R. Zappa z Włoch; R. Audunson, N. Fjallbrant, I. Malley, R. Nordlie z Norwe
gii; A.K. Boekhorst z Holandii; B. Kuhne ze Szwecji; B. Homann z Niemiec; 
L. Jarvelainen, R. Savolainen, К. Sinikara, S. Ungern-Stemberg z Finlandii; A. Skov,
H. Sk^rbakz Danii; H. B. Rader z Irlandii; M. Steinbuch, F. Zumer ze Słowenii,



V.T. Borovansky z Czech; J. Licea, E. Ramirez z Meksyku; F.J. Bemal, H. Gomez, 
U. Pasadasz Hiszpanii. W światowej literaturze poświęconej problemom terminolo
gicznym, teoretycznym, historycznym, organizacyjnym, edukacyjnym information li
teracy, a szczególnie zagadnieniom kompetencji i standardów w zakresie IL, wystę
pują nazwiska autorów, których prace wnoszą istotny wkład do rozwoju idei 
information culture. Należą do nich: S. Behrens, A. Bleakley, E. Burmaster, 
J.L. Carrigan, K. McDonald, N. 0 ’Hanlon, S.A. Henley, D. Hopkins, S. Hannesdottir, 
J. Harding, A. Houston, B. Johnston, R. Koper, L. Limbeig, B.G. Lindauer, D. Loert- 
scher, J. Maloney, R Moore, A. Mutch, C. Oberman, E. Roe, Ch. Sturt, H. Thompson, 
R. Tood, B. Wilson, B. Wools i inni.

W porównaniu z dorobkiem światowym, literatura polska poświęcona zagadnie
niom teoretycznym kultury informacyjnej jest dość uboga. Tematyka ta dostrzeżona 
została przede wszystkim przez badaczy interesujących się problematyką biblioteko- 
znawczą (głównie naukąo informacji), ekonomiczną, informatyczną i pedagogiczną. 
Zaobserwowano, że IL coraz częściej staje się wspólnym polem badawczym przed
stawicieli nauk ekonomicznych i informatycznych lub informatycznych i pedagogicz
nych, ale niestety nie w powiązaniu z dorobkiem specjalistów zajmujących się nauką
0 informacji. Ta ostatnia grupa szczególnie wyraźnie akcentuje konieczność zmiany 
kultury życia w świecie informacj i i kształtowanie tego świata w sposób „przejrzysty
1 przyjazny dla otoczenia, aby ludzie wiedzieli, czego mogą się spodziewać i jak mają 
się zachowywać w świecie informacj i” '̂*. Dorobek polskich autorów w zakresie oma
wianej problematyki został szczegółowo omówiony w dwóch pierwszych rozdziałach. 
Uwagę skoncentrowano na pracach z zakresu procesów zarządzania, takich autorów 
jak: S. Bagieński, T. Bal, A. Binsztok, R. Borowiecki, U. Grześkowiak, K. Kolego- 
wicz, A. Kowalczyk, M. Kuraś, M. Kwieciński, B. Lukasik-Makowska, B. Nogalski, 
J. Oleński, A. Pawłowska, K. Perechuda, Z. Ryznar, Ł. Sułkowski, E. Tabaszewska, 
L. W. Zacher i inni. Wśród autorów częściowo nawiązujących do tych zagadnień, 
którzy jednak koncentrująswoje zainteresowania głównie w obszarze nauk informa
tycznych (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu humanistycznego technologii in- 
formacyjno-komunikacyjnych), wyróżniono prace: P. Adamczewskiego, D. Bazuń, 
J. W. Bobera, A. Dmowskiej, W. Furmanka, M. Frankowicz, S. Juszczyka, B. Kę
dzierskiej, M. Krakowskiej, J. Morbitzera, E. Perzyckiej, T. Piątka, K. Polańskiej, 
P. Popek, B. Stachowiak, A. Szewczyk, M.M. Sysło, B. Stefanowicza, R. Tadeusie
wicza, M. Tanaś, B. Trzop, A. Wąsińskiego, K. Wenty i innych. Bardzo silny związek 
występuje także pomiędzy problematykąporuszanąprzez autorów zajmujących się 
teoriądydaktyki informatyki i edukacjąmedialnąa rozważaniami z zakresu pedagogiki, 
psychologii, etyki. Ustosunkowano się do zagadnień omawianych przez J. Dałka,
S. Dylaka, J. Gajdę, T. Gobana-Klasa, W. Godzica, M. Kaniewską, M. Kąkolewicza, 
M. Ledzińską, A. Lepę, E. Lubinę, A. Ogonowską, J. Pielachowskiego, Z. Sareło,
B. Siemienieckiego, W. Strykowskiego, K. Święcickiego, A. Zwolińskiego i innych. 
Natomiast wśród autorów reprezentujących bibliotekoznawstwo lub zainteresowa
nych tądyscypliną, zajmujących się szeroko pojętymi kompetencjami informacyjnymi 
i nawiązującymi w swoich tekstach do kultury informacyjnej, wymienić należy m.in.: 
J. Andrzejewską, W. Babika, H. Batorowską, B. Bednarek-Michalską, L. Derfert- 
-Wolf, J. Długosz, M. Drzewieckiego, B. Jaskowską, B. Kamińską-Czubałę, J. Ko



łodziejską, J. Kropiwnickiego, S. Kurek-Kokocińską, K. Materską, W. Pindlową, 
A. Potockiego, M. Próchnicką, A. Radziejowską-Hilchen, A. Sitarską, I. Sochę, B. Sta- 
niów, K. Szczechurę, B. Torlińską, M. Walczaka, J. Wojciechowskiego, E.B. Zybert 
i innych. I^ace wszystkich wymienionych autorów mają w wielu przypadkach charak
ter interdyscyplinamy (nawią^jądo problematyki ekonomicznej, informatycznej, peda
gogicznej, socjologicznej, psychologicznej, aksjologicznej, bibliologicznej), co potwierdza 
konieczność prowadzenia badań nad kulturą informacyjnąw tak szerokim kontekście.

W literaturze polskiej potrzebę prowadzenia badań pedagogicznych nad kulturą 
informacyjnąpropaguje między innymi Tadeusz Piątek. Opowiada się za definicją 
kultury informacyjnej w rozumieniu Waldemara Furmanka, jako systemu postaw 
wobec technologii informacyjnych. Konstruuje definicję w oparciu o wyróżnienie 
w pojęciu „postawa” trzech jej składników, takich jak: komponent poznawczy (wie
dza), komponent behawioralny (umiejętności i ich samoocena), komponent afekty wny 
(przekonania i motywacje). Zatem kulturę informacyjnąrozumie jako „ogół względnie 
trwałych dyspozycji do oceniania technologii informacyjnych i emocjonalnego nań 
reagowania oraz trwałych przekonań o naturze i właściwościach tychże technologii, 
prowadzących do zachowań wobec technologii informacyjnych”^  ̂Kultura informa
cyjna jest określana przez Tadeusza Piątka także jako „sposób życia danej zbiorowo
ści, system wyuczonych wzorów zachowania się; całokształt dorobku ludzkości będą
cy efektem stosowania szeroko rozumianych technologii informacyjnych”^̂ . Łączy ją 
z cywilizacją informacyjną, społeczeństwem informacyjnym i procesami globalizacji^’. 
Przyjmując tę konwencję, formułuje cele poznawcze, metodologiczne i prakseologicz- 
ne badań nad kulturą informacyjną. Za cel zasadniczy uznaje zbadanie: poziomu roz
woju kultuty informacyjnej użytkowników informacjî ® oraz zw itk u  kultury informa
cyjnej z motywacjami i kwalifikacjami prozawodowymi oraz etycznymi; stopnia 
przygotowania użytkowników do racjonalnego korzystania z wyników współczesnej 
technikî ®; determinantów rozwoju kultuiy informacyjnej użytkowników informacji^®. 
Do celów poznawczych zalicza: określenie teoretycznego sensu pojęcia „kultura in
formacyjna”, w kontekście cech etycznych użytkownika^'; umiejscowienie proble
matyki kultury informacyjnej w funkcjach teleologicznych dydaktyki szkoły wyższej^ ;̂ 
określenie determinantów rozwoju kultury informacyjnej i ich wpływu na stopień roz
woju postaw wobec technologii informacyjnych. Do celów metodologicznych włącza: 
określenie sensu empiiycznego pojęcia „kultura informacyjna” ujmowanego jako sys
tem postaw wobec technologii informacyjnych; zaprojektowanie proceduiy badań 
i narzędzi do badania kultuiy informacyjnej; określenie przydatności wymagań stan
dardu ECDL^  ̂do badania poziomu kultury informacyjnej użytkowników; usystema
tyzowanie wymagań stawianych użytkownikom w zakresie kultury informacyjnej '̂*. 
Natomiast wśród celów praktycznych umieszcza: określenie empiiycznego sensu po
jęcia „kultura informacyjna” jako koniecznego warunku racjonalizacji prac nad dobo
rem treści kształcenia; dokonanie analizy realizowanych programów kształcenia 
w zakresie technologii informacyjnych; określenie niezbędnego poziomu wiedzy 
i umiejętności technicznych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie użytkownika 
w globalnym społeczeństwie informacyjnym^^.

Mając świadomość trudności zadania, podjęto próbę uściślenia pojęcia będącego 
przedmiotem rozprawy, określając kulturę informacyjnąjako sferę aktywności czło



wieka kształtowaną przez jego świadomość informacyjną, wartości wspierające po
trzebę alfabetyzacji infonnacyjnej, postawy, któiych konsekwencjąsązachowania 
charakterystyczne dla dojrzałych informacyjnie użytkowników, wynikające równo
cześnie z oddziaływania na siebie trzech wymienionych komponentów. Zachowania 
te powstająpod wpływem bodźców motywacyjnych i uzależnione są od poziomu 
kompetencji informacyjnych użytkownika. Odnoszą się do przedmiotów i innych 
wytworów związanych z działalnością informacyjną lub uczestnictwem w procesie 
informacyjnym. Kultura informacyjna charakteryzuje osoby racjonalnie korzystające 
z informacji i narzędzi informacyjnych, potrafiące wykorzystywać je do rozwiązywa
nia problemów, podejmowania decyzji, budowania wiedzy, mające świadomość, że 
uzyskane dzięki nim wyniki służą nie tylko celom osobistym, lecz mogą być uznane za 
dobro dla innych.

Zachowania informacyjne, które towarzysząużytkownikom podczas transforma
cji informacji w wiedzę a następnie w działanie, oceniane sąpozytywnie, ponieważ są 
zgodne z podstawowymi kategoriami aksjologicznymi wyzwalającymi zjednej strony 
siły motywujące do poznania obiektywnej rzeczywistości, a z drugiej chroniącymi 
użytkownika przed niepożądanymi skutkami zniekształceń informacji (manipulacją, 
dezinformacjąitp.), ale także stanowiącymi autozaporę przed inklinacjami do niemo
ralnych zachowań w przestrzeni informacyjnej. Kultura informacyjna jest zatem kul
turą opartą na etyce obcowania z informacją^ .̂ Jej aspekt wartościujący świadczy, że 
ma to być „dobra kultura”, która cechuje dojrzałych, myślących, twórczych, uznają
cych uniwersalne wartości użytkowników informacji. Zarówno wartości osobowe, jak 
i społeczne stanowiąpodstawę aksjologicznądziałalności informacyjnej.

W pracy starano się uchwycić relacje jakie mogą występować pomiędzy dekla
rowanymi przez uczniów wartościami określanymi przez Krystynę Chałas jako war
tości życia codziennego (odpowiedzialność, prawdomówność, szacunek, sumienność, 
uczciwość, tolerancja itp.) a ich zachowaniami informacyjnymi. Wprawdzie autorka 
nie wymienia wszystkich wartości, które mogłyby być podstawą aksjologiczną wy
chowania informacyjnego młodzieży, ale podkreśla możliwość włączenia do programu 
wychowawczego innych wartości szczegółowych^’. Wartości takie jak zgodność 
z prawdą, wiarygodność, odpowiedzialność, krytycyzm, rzetelność, obiektywność, 
własne zdanie, przywiązanie do tradycji, mobilność, twórczość, spontaniczność decy- 
dująo sposobie i jakości funkcjonowania człowieka w świecie informacji, równocze
śnie wywierając wpływ na relacje pomiędzy użytkownikami informacji. Kształtują 
także pozytywne postawy wobec informacji, które z kolei oddziałują na kulturę infor- 
macyjnąjednostki, społeczności lokalnych, w których żyje, oraz społeczności global
nej, której jest cząstką. Dlatego tak ważne jest wychowanie ku wartościom, gdyż jak 
już zauważyło wielu badaczy jedynie w wychowaniu młodzieży upatrywać można sku
tecznego środka zapobiegawczego wszelkim patologiom społeczeństwa ponowocze- 
snego i zagrożeniom wynikającym z bezrefleksyjnego zanurzenia się w fascynującym 
świecie cywilizacji medialnej. Stąd też konieczność edukacji medialnej (o mediach, dla 
mediów, przez media, ku mediom), która objąć powinna nie tylko młodzież, ale także 
osoby odpowiedzialne za wychowanie młodego człowieka.

Ustalając obszar zainteresowań kultury informacyjnej, oparto się na sformułowa
nych przez środowisko bibliotekarskie tzw. siedmiu filarach i aspektach alfabetyzacj i



informacyjnej^*. Posłużyły one badaczom zajmującym się humanistycznymi aspekta
mi edukacji wspieranej komputerowo do konstruowania programów nauczania z za
kresu edukacji informatycznej i do tworzenia standardów kompetencji informacyjnych 
dla potrzeb edukacji. Struktura information literacy opracowana przez Christine Su
san Bruce umożliwiła wyszczególnienie trzech kategorii zadań edukacyjnych 
z zakresu kultury informacyjnej, które zostały szczegółowo omówione w publikacji. 
Odnosząsię one do realizacji procesu informacyjnego, do funkcjonowania ucznia 
w różnych obszarach kultuiy informacyjnej i do aspektu kulturowego alfabetyzacji in
formacyjnej.

Dlatego też wiele miejsca poświęcono zagadnieniom edukacji informacyjnej mło
dzieży na różnych poziomach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponad- 
gimnazjalna), starając się zdiagnozować charakter braków w tym obszarze oraz ich 
zasięg, źródła i otoczenie’’. Zaproponowano także terapię przeciwdziałającązaobser- 
wowanym trudnościom.

W tym celu w pracy wykorzystano kilka metod badawczych umożliwiających 
postawienie diagnozy. Wybrano badania praktyczne o charakterze rozpoznawczym 
i na ich postawie zdecydowano się na uogólnienie wniosków. Oparto się na typologii 
badań oświatowych Krzysztofa Konarzewskiego"*®. Przyjęto dla badań ilościowych 
schemat badania porównawczego i przeglądowego. Dane pochodzące z badania 
porównawczego zestawiono w zbiorczej tabeli przedstawiającej wartości zmiennych 
dla trzech oddzielnych populacji, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i szkół ponadgimnazjalnych. Zmienne opisano w sposób statystyczny określając ich 
rozkład procentowy i rozkład liczebności. W badaniach przeglądowych wyniki przed
stawiono za pomocączynników kategotyzacyjnych. Zdecydowano się także na bada
nie istnienia zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi metodąTestu (Chi-kwa
drat) i obliczenie standaiyzowanego współczynnika kontyngencji i współczynnika 
Yule’a będących, opartą na wartościach statystyki Chi-kwadrat, miarą zależności 
między dwoma zmiennymi. Dzięki zastosowaniu tych metod upewniono się, czy istnie
jący między zmiennymi związek był istotny statystycznie, natomiast standaryzowany 
współczynnik kontyngencji pozwolił ustalić siłę tego związku, a współczynnik Yule’a 
stopień zależności pomiędzy dwoma zmiennymi. Podstawą obliczeń statystycznych 
były dane zebrane podczas badań ankietowych, w których wzięło udział 2568 respon
dentów reprezentujących uczniów, ich rodziców, nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy 
zamieszkałych w powiecie suskim'". Zebrane dane umieszczono w bazie danych 
opracowanej w programie Microsoft Access, co umożliwiło utworzenie kwerend, 
w których za pomocą operatorów logicznych Boole’a połączono wybrane zmienne 
(spośród 120 zmiennych będących przedmiotem badań ankietowych), uzyskując 195 
nowych zmiennych kategoryzacyjnych. W pracy zastosowano również inne techniki 
badawcze takie, jak: ilościowa analiza zawartości podręczników z zakresu technologii 
informacyjnej oraz analiza treści dokumentów, analiza porównawcza, analiza indywi
dualnych przypadków, wywiad, obserwacja itp.

Praca nad książką dotyczącą kultury informacyjnej w środowisku edukacyjnym 
jest wynikiem wieloletnich zainteresowań badawczych skoncentrowanych wokół 
edukacji informacyjnej,czytelniczej,medialnej rtechnologii informacyjnejAV.\Vyfńie-^:\ 
nionych powyżej typach szkół, a także wokół zagadnień tworzenia i rozy i'^  kultury
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informacyjnej w tychże placówkach'* .̂ Zwrócono w nich uwagę na marginalne trak
towanie roli bibliotek szkolnych w systemie edukacji i incydentalne odwoływanie się 
do tej tematyki przy realizacji większości eksperymentów i programów oświatowych, 
któiych celem ma być tworzenie „szkółjakości”, „szkół-uczących się organizacji”, 
„szkół- centrów oświatowych środowiska lokalnego”, mających swojąegzemplifi- 
kację w projektach „szkół z klasą”, „szkół marzeń” „superszkół”, „szkół na szóstkę”, 
„przyjaznych szkół”, „multimedialnych szkół”, „szkół skutecznych” itd. Sytuacja ta, 
a także zjawisko niewykorzystywania potencjału twórczego tkwiącego w nauczycie
lach bibliotekarzach lub wręcz przeciwnie, brak odpowiednich kompetencji kadry 
(wynikających z nieprzemyślanej obsady stanowiska), bez których niemożliwy jest 
proces zmiany, skłoniło autorkę do wnikliwszego zajęcia się tą kwestią. Wprawdzie 
środowisko oświatowe nie neguje celowości istnienia bibliotek (bo skoro promuje się 
wysoką jakość kształcenia, to nie wypada w tym procesie negować rangi książki 
i instytucji zapewniających do niej dostęp), ale nie stara się poświęcić temu zagadnie
niu tyle samo uwago co ewaluacji procesu nauczania, profilaktyce, wychowaniu ku 
wanościom, zmianie edukacyjnej, awansowi zawodowemu, audytowi, rozwojowi pla
cówki itp. Równocześnie we wszystkich materiałach programowych, projektach edu
kacyjnych, programach rządowych i pozarządowych mających wprowadzać jakość 
do edukacji i integrować technologię informacyjnąz procesem uczenia się i nauczania, 
a przede wszystkim w wypowiedziach osób, które zapoczątkowały i realizująreformę 
oświaty, aż do znudzenia, jak czytamy na łamach „Bił l̂ioteki w Szkole”, powtarzająsię 
hasła typu „samokształcenie”, „pozyskiwanie i selekcja informacji”, „kształcenie ge- 
neratywne”'*̂. Coraz więcej szkół i instytucji oświatowych w konstruowanych przez 
siebie wizjach i formułowanych misjach odwołuje się także do potrzeby rozwijania 
kultuiy informacyjnej i przygotowywania młodzieży do uczestnictwa w tworzeniu 
społeczeństwa informacyjnego. Temat ten jest więc nie tylko ważny, ale i bardzo ak
tualny.

Logika wskazuje, że w takiej sytuacji znaczenie biblioteki w środowisku szkolnym 
powinno wzrastać wraz z propagowaniem idei jakości, otwartości, użyteczności, 
uczenia się przez całe życie. Niestety, nie traci na znaczeniu konstatacja wieloletniego 
redaktora naczelnego zacytowanego miesięcznika, że to, co na pierwszy rzut oka wy
dawałoby się tak oczywiste, okazuje się pomijane w konkretnych działaniach a wszel
kie wizje i misje przepełnione sloganami cy wilizacj i informacyjnej i społeczeństwa wie
dzy nie są realizowane w odniesieniu do bibliotek szkolnych'*'*. Dlatego też 
w zmieniającej się szkole polskiej, w której przeobrażeniom podlega jej organizacja, 
modyfikowane są wciąż podstawy programowe, rozwój zawodowy kadry obejmuje 
coraz to nowe obszary, zmienia się infrastruktura, głównie technologiczna, stosuje się 
coraz bardziej wyrafinowane narzędzia pomiaru dydaktycznego, nie dostrzega się roli 
biblioteki w systematycznym rozwijaniu kultury informacyjnej młodzieży. Zadanie to 
powierza się całemu gronu nauczycielskiemu, a więc w praktyce nie jest wyczeфu- 
jąco realizowane przez nikogo.

Podobnie ma się rzecz z wprowadzaniem do praktyki pedagogicznej programu 
ścieżki międzyprzedmiotowej; edukacja czytelnicza i medialna. To miały być zajęcia, 
których cel koncentrowałby się na rozwijaniu kultury informacyjnej. Jednak najczę
ściej wspomniane lekcje'*’ stanowiązbiór oderwanych od siebie tematów realizowa



nych okazjonalnie przez różnych nauczycieli. Ponadto projekty^* wyeliminowania 
z podstawy programowej edukacji czytelniczej, połączenia edukacji medialnej 
z edukacją informatyczną, czy propozycje przeniesienia z niej większości tematów do 
programu języka polskiego i technologii informacyjnej oraz sprowadzenia jej do zajęć
0 kulturze masowej, utrudnią realizację dotychczasowych form kształcenia kompeten
cji informacyjnych.

Działaniom tym towarzyszą różne centralne i lokalne decyzje pozytywnie opiniu
jące projekty łączenia bibliotek szkolnych z bibliotekami pedagogicznymi lub publicz
nymi, przekształcania ich w punkty dostępu do Internetu, prowadzenia ich przez wo
lontariat, a nawet likwidacji. Nieobce też w naszym kraju były projekty łączenia 
bibliotek szkolnych z urzędami pocztowymi, przeniesione wprost z kanadyjskiej rze
czywistości. Pisał o nich Derrick de Kerckhove, jako o tanich lub całkowicie bezpłat
nych centrach dostępu do sieci zlokalizowanych w takich miejscach jak szkoły, biblio
teki, galerie sklepów, lotniska i inne stacje transportowe. Przeciwstawiając się 
wrzucaniu do jednego worka owych komercyjnych instytucji wraz ze szkołami i biblio
tekami, wskazuje na utożsamianie przez władze centralne placówek dostępu do infor
macji z „punktami handlu’* zorientowanymi na biznes, a nie na szerzenie kultury inte
lektualnej i informacyjnej. Pojęcie konsumpcji zostało zatem współcześnie poszerzone
1 oznacza coraz częściej także proces zdobywania wiedzy. Azamiłowania niezwią^ne 
bezpośrednio z konsumpcją, np. czytelnictwo, zostały zepchnięte na margines życia 
społecznego'*’. Derrick de Kerckhove krytykuje zdecydowanie poglądy negujące po
trzebę istnienia bibliotek poparte argumentacją, że większość czytelników potrzebuje 
informacji, a nie książek. Tak więc projekty ukazujące „łączenie bibliotek, np. z pla
cówkami pocztowymi, które mogłoby być ratunkiem dla tych pierwszych, oraz szansą 
na zaoferowanie czytelnikom dostępu do komputerów, informacji i innych osiągnięć 
cywilizacyjnych, któiymi posługuje się poczta” należy traktować jako poważne ostrze- 
żenie'**.

Niebezpieczne dla rozwoju, ale i istnienia bibliotek szkolnych okazująsię także 
projekty przekształcania ich w biblioteki wirtualne, biblioteczne laboratoria kompute
rowe, telecentra, internetowe punkty informacji multimedialnej itp. Zastępowanie 
zbiorów tradycyjnych dostępem do Internetu, a nauczycieli bibliotekarzy administra
torami MCI (Multimedialnych Centrów Informacj i) oraz towarzyszący temu zjawi
sku „bezkrytyczny stosunek bibliotekarzy do elektroniki, może spowodować”, jak pisze 
Jacek Wojciechowski, że komputeiyzacja „zeżre biblioteki od środka”"*’. Zdaniem 
badacza, najskuteczniejszą formą samoobrony przed takim „wewnętrznym pożar
ciem” może być implementacja programów pracy z użytkownikiem. Na to samo 
zjawisko zwraca uwagę Dzierżymir Jankowski, przestrzegając przed krótkowzrocz
nym spojrzeniem na unowocześnianie szkoły tylko w jej technicznym aspekcie. Postęp 
szkoły wiąże z koniecznością wykrystalizowania jej nowego oblicza przedstawia
jącego się jako kompleksowe centrum edukacji całych społeczności lokalnych, w któ
rych podmiotem działania są wszyscy beneficjenci szkoły. To właśnie społeczeń
stwo informacyjne tworzy możliwości i stawia szkole wyzwanie do przekształceń 
w tym kierunku’®. A nieodzownym komponentem tych przeobrażeń jest rozwój kultu
ry informacyjnej zarówno szkoty jako organizacji, jak i każdego członka społeczności 
szkolnej.



Główny motor tych przemian umieszczony w szkolnym centrum kuituiy informa
cyjnej uruchomić powinien mechanizmy promocji kultury uczenia się, autoedukacji 
i wspierania edukacyjnej aktywności pozaszkolnej. Parafrazujęc łacińskie powiedze
nie monasterium sine armario est quasi castrum sine armamentario '̂, należy nie 
lekceważyć jego przesłania i uświadomić sobie, że „szkoła bez bibliotekijest jak twier
dza bez zbrojowni”. To tu szkolone sązastępy użytkowników informacji stanowią
cych oręż w walce z patologiami, jakie niesie ze sobą cywilizacja medialna i życie 
w informacjonalizmie^^ czy w kulturze hiperkapitalizmu” .

A więc jakby dla ironii mówi się o wymogu przygotowania młodzieży do funkcjo
nowania w społeczeństwie informacyjnym, o konieczności dążenia w kierunku społe
czeństwa wiedzy, mając nadzieję, że mądrość sama spłynie na to pokolenie a techno
logia informacyjna i ułatwienia, jakie ze sobą niesie, nie przyczyniąsię do promowania 
„filozofii łatwości”. Nie wystarczy zatem zagwarantować uczniom powszechnego, 
wolnego dostępu do informacji i narzędzi technologii informacyjnej, zapewniających 
sprawne niązarządzanie, aby można było powiedzieć, że zostały spełnione warunki 
umożliwiające rozwój wiedzy i pielęgnowanie wartości humanistycznych. Jak słusznie 
konkluduje Zdzisław Dobrowolski „stawianie wyżej wiedzy niż pracy jest chwytem 
retoiycznym -  wiedzy i pracy niezbędnej do jej wytworzenia nie można oddzielić”*''. 
Także poziom kultury informacyjnej ucznia nie jest wyłącznie efektem zapewnienia 
mu dostępu do sieci. Wynika z posiadanej kultury pracy intelektualnej, umiejętności ro
zumienia relacji, wzorców i zasad występujących w procesach organizacji danych, 
syntezy informacji, osądu wiedzy oraz w procesach decyzyjnych uaktywniających 
się na poziomie kształtowania mądrości*’. Kulturę tę trzeba zakorzenić i rozwijać, 
a dobre wzoiy uczeń musi znaleźć w szkole. Edwin Bendyk we wstępie do Manifestu 
netokracji wyraźme akcentuje niebezpieczeństwo ulokowania polskiego społeczeń
stwa na poziomie konsumptariatu, czyli podklasy bez szans na przyszłość i rozwój, 
jeżeli reprezentowany przez elity „antyintelektualizm, pogarda dla wiedzy, brak zrozu
mienia dla roli nauki i nowych technologii” pozostanie podstawowym wyznacznikiem 
polskiej rzeczywistości**. Stanowisko to reprezentuje również Barbara Bieńkowska, 
twierdząc, że dopóki nie wymrą bibliotekarze pracujący dla idei „i dopóki nie nadejdzie 
prawdziwa katastrofa kulturalna, nie wymusi się na władzy zmiany ich stosunku, zro
zumienia dla kultury, książki”*’, bo przecież „kiedy umierająbiblioteki, nie umierają 
same i bez przyczyny. Zamiera uprzednio rozum i instynkt samozachowawczy elit 
kulturalnych”**.

Książka dotyczy problemów zarysowanych powyżej w dużym uproszczeniu 
i zawiera odpowiedź na pytania: jak należy rozumieć kulturę informacyjnąw edukacji, 
czy faktycznie istnieje zapotrzebowanie na jej rozwój w środowisku szkolnym, jakie 
należy podejmować działania praktyczne, aby szkoła kształciła dojrzałych informacyj
nie członków społeczności lokalnej, w jakim kierunku powinny rozwijać się biblioteki 
szkolne, by wspierać szkołę w krzewieniu kultury informacyjnej?

Całość zagadnień została przedstawiona w trzech częściach. Pierwsząz nich 
poświęcono eksplikacji pojęcia „kultura informacyjna". Analizującjej szerokie i wą
skie rozumienie, starano się opisać relacje występujące pomiędzy nim a definicjami 
kultury w ogóle orazjej różnymi kategoriami. Kulturę informacyjną umiejscowiono 
w kontekście takich pojęć kluczowych dla tematu, jak alfabetyzacja informacyjna,



alfabetyzacja komputerowa, technologia informacyjna, technologia informatyczna, 
kultura techniczna, kultura pracy, kultura organizacyjna itd.. dostrzegając tal^e ich 
związekz kompetencjami, sprawnościami i umiejętnościami informacyjnymi. Przyjęto 
nadrzędność pojęcia „kultura informacyjna” w stosunku do kultury informatycznej 
i określenia alfabetyzacji informacyjnej w stosunku do alfabetyzacji komputerowej. 
Szczególną uwagę zwrócono na rozumienie kultury informacyjnej przez autorów re
prezentujących nauki ekonomiczne, informatyczne i pedagogiczne. O ich odrębności 
podejścia do tematu stanowią odmienne spojrzenia na wagę elementów łączących 
dwa podstawowe komponenty tej kultury, za które większość badaczy uznaje wiedzę 
i infrastrukturę informacyjną. Włączenie do definicji trzeciego komponentu, którym, 
w zależności od koncepcji autora, może być świadomość informacyjna, etyka, system 
postaw, inteligencja, organizacja, zarządzanie, system motywacyjny, efektywność, 
wychowanie, wartości, zachowania informacyjne, umiejętności, sprawności, kompe
tencje informacyjne, wskazuje na odmienne podejście do kultury informacyjnej, np. 
technokratyczne lub prakseologiczne, czy też psychologiczne, socjologiczne, aksjolo
giczne, pedagogiczne itp.

Kolejną kwestiąw tej części pracy jest określenie miejsca i roli kultury informacyj
nej w systemie edukacji. W tym celu poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy szkoła 
winna zajmować się wyłącznie edukacją informatyczną ucznia, czy również powinna 
wziąć odpowiedzialność za kształtowanie jego kultury informacyjnej. Ajeżeli tak, to 
jakie działania praktyczne należało by podjąć w pierwszej kolejności. Zgodnie z kon
statacją Janusza Morbitzera, że proces wykorzystywania komputerów w edukacji 
należy opisywać z perspektywy dyscypliny, której to narzędzie służy, plan pracy MCI 
także powinien być opracowany przez profesjonalistów w zakresie informacji nauko
wej i bibliotekoznawstwa, gdyż internetowe stanowiska multimedialne w bibliotece 
mająsłużyć głównie procesowi kształcenia kompetencji informacyjnych uczniów. 
Natomiast pomysł połączenia w ramach jednego przedmiotu alfabetyzacj i informa
tycznej i medialnej, oparty na założeniu, że technologia medialna z racji wykorzysty
wania narzędzi informatycznych jest nierozerwalnie związana z informatyką i ko
niecznością dysponowania sprawnościami komputerowymi, nie do końca wydaje się 
uzasadniony. Aspekty intelektualne alfabetyzacji medialnej, zwłaszcza zagadnienie 
rozumieniajęzyka mediów oraz jej kontekst kulturowy sązwiązane z edukacjączytel- 
niczą i medialną (głównie z niefunkcjonującą w programach szkolnych pedagogiką 
medialną) i z problemami szeroko pojętej mediosfery człowieka, obejmującej logosfe- 
rę, ikonosferę, sonosferę i galenosferę’’. Zastąpienie alfabetyzacji komputerowej al- 
fabetyzacjąmedialną, lub odwrotnie, nie jest do końca dobrym pomysłem. Natomiast 
integracja obu edukacji, z punktu widzenia badaczy zajmujących się problemami pe
dagogiki medialnej, pozwoliłaby na połączenie aspektu kulturowego tej edukacji 
z celami technicznymi wynikającymi z nieodzowności sprawnego posługiwania się 
urządzeniami medialnymi jako narzędziami pracy intelektualnej. W dokonującym się 
obecnie procesie integracji edukacji informatycznej z medialną nie można całkowicie 
zrezygnować z wypracowanych metod i technik edukacji czytelniczej i traktować jej 
jako edukację o treściach z innej epoki. Zagadnienie to jest świadomie przemilczane 
przez przedstawicieli nauk informatycznych. Nie podlega jednak zakwestionowaniu 
konieczność wprowadzenia do edukacji tzw. zasady zrównoważenia celów kształce



nia informatycznego, aby młodzież była zarówno przygotowana do korzystania 
z narzędzi technologii informacyjnej i jednocześnie posiadała zrozumienie dla świata 
wartości^. Powyższą zasadę realizować można umieszczając w szkolnych progra
mach nauczania, jako obligatoryjny, przedmiot o nazwie pedagogika medialna lub 
kultura informacyjna. Punktem wyjścia dla rozważań nad uzasadnieniem celowości 
integracji obu edukacji były dla niektórych badaczy ustalenia ekspertów z 33 krajów, 
dotyczące założeń programowych edukacji medialnej w epoce globalizacji i społe
czeństwa informacyjnego. Ustalono wówczas, że powinna ona obejmować słowo 
drukowane, grafikę i dźwięk oraz ruchome obrazy, dostarczane za pośrednictwem 
każdego rodzaju techniki*'. Ustalenie to wyraźnie wskazuje na możliwość łączenia 
edukacji medialnej z technologią informacyjną i edukacjączytelnicząwrazz informa
cyjną. Pozostaje też w zgodzie z założeniami kultuiy konwergencj i mediów, w której 
zaciera się różnica pomiędzy książkądrukowanąa e-bookiem, ]X)między czasopismem 
ajego wersjąsieciową, pomiędzy bibliografiami a bazami bibliograficznymi, kataloga
mi bibliotecznymi i OPAC-ami, wydawnictwami informacyjnymi a serwisami inteme- 
towymi, osobistymi księgozbiorami a elektronicznymi bibliotekami domowymi, czytel
nią w bibliotece a techniką Open Access, biblioteką stacjonarną a cyfrową czy 
hybrydową itd. Skoro zatem podstawowe zadania edukacj i czytelniczej i medialnej 
oraz edukacj i informatycznej -  polegające na przygotowaniu uczących się do życia 
w społeczeństwie informacyjnym i w świecie mediów, prawidłowego odczytywania 
i rozumienia przekazów medialnych oraz wykorzystywania mediów do komunikowa
nia się i tworzenia własnych komunikatów -  są, jak podkreśla Janusz Morbitzer, 
w pełni zbieżne“ , to nie może być mowy o integracji edukacji medialnej z informa
tyczną, z pominięciem czytelniczej. Upatrując w integracji edukacji informatycznej 
i medialnej szansy na wyrównywanie dysproporcj i w realizacji celu technologicznego 
i kulturowego, cytowany autor wyraża obawę, że proces ten może napotkać na duże 
trudności związane z brakiem odpowiednio przygotowanych nauczycieli^. Połączenie 
obu edukacji wiąże się bowiem z koniecznościądysponowania wiedzą interdyscypli- 
namąobejmującąnauki techniczne, informatyczne, ekonomiczne, pedagogiczne, psy
chologiczne, socjologiczne, bibliologiczne, a także wiedzę o kulturze, o literaturze, 
aksjologię, informatologię, medioznawstwo itd. Wprowadzenie do edukacji informa
tycznej zagadnień z zakresu nauk humanistycznych przekształci ten przedmiot naj
prawdopodobniej w kolejną ścieżkę edukacyjną. Ajak rzeczywistość szkolna pokaza
ła, ta forma dydaktyczna nie sprawdziła się w praktyce. Niepotrzebne jest także 
mnożenie różnych propo^ycj i terminologicznych, z których ani „edukacja informatycz
na i medialna”, ani „edukacja medialno-informatyczna”, „edukacja informacyjna”, 
„wychowanie informacyjne”, „edukacja medialna i informacyjna” czy „edukacja in- 
formacyjno-medialna”, nie oddaje w pełni zakresu przedmiotu łączącego w sobie 
wszystkie omawiane cele edukacyjne. Uzasadnienie może znaleźć jedynie nazwa 
„pedagogika medialna”^  ewentualnie „edukacja medialna” lub zaproponowany w tej 
książce „kultura informacyjna”. Badania prowadzone przez Janusza Morbitzera 
w środowisku nauczycielskim potwierdziły szczególnąobawę przed rozległością ma
teriału, który wchodziłby w zakres zintegrowanej edukacji informatycznej i medialnej. 
Wyjątkowo dużo wątpliwości w tej kwestii mieli nauczyciele zajmujący się edukacją 
informatyczną^. Opinie na ten temat zbierane były z pominięciem absolwentów stu



diów akademickich z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa^. Aprzecież 
zostali oni wyposażeni w wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającąpodjęcie pracy w 
placówkach informacji obsługujących różne gałęzie gospodarki narodowej czy dzie
dziny wiedzy (doskonale sprawdzający się jako tzw. bibliotekarze dziedzinowi). Upa
trywanie problemu w braku odpowiedniej kadry nie jest zatem uzasadnione. Problem 
tkwi natomiast w braku wykorzystania możliwości intelektualnych specjalistów z tej 
dziedziny w strukturze organizacyjnej szkoły. Najzdolniejsi absolwenci nie łączą swo
jej przyszłości zawodowej z biblioteką szkolnąpostrzeganą nadal jako „rezerwuar lek
tur”. Część z nich oczekuje na przekształcenia w kierunku Multimedialnych Centrów 
Informacj i, ale entuzjazm zaczyna opadać, gdy okazuje się, że poza nazwą i czterema 
stanowiskami multimedialnymi, biblioteka postrzeganajest nadal zaledwie jako wypo
życzalnia lektur z dostępem do Internetu.

Dlatego w drugiej części książki skoncentrowano uwagę na kierunkach ewolucji 
szkoły, które mogłyby przyczynić się do zdecydowanego rozwoju kultury informacyj
nej młodzieży. Zaliczono do nich głównie placówki realizujące model „szkół jakości”, 
„uczących się organizacji” i „centrów oświatowych środowiska lokalnego”. Każda 
z nich charaktetyzuje się odmiennym typem kultury organizacyjnej oddziałującym na 
kulturę biblioteki.

Planowanie kierunku rozwoju bibliotek szkolnych, w obecnej sytuacji nie sprzyja
jącej jej przeobrażeniom w nowoczesne placówki oświatowe, można rozpocząć od 
wypracowania jej wizji przyszłościowej. Uznano, że takim idealnym typem biblioteki 
mogłaby być placówka pełniąca funkcje centrum oświatowego środowiska lokalnego 
azarazem centrum kultury informacyjnej społeczności lokalnej. Typem proponowa
nym jest szkolny ośrodek biblioteczno-informacyjny (szkolne centrum informacji -  
SCI) wzorujący się na organizacji „biblioteki jakości”, „biblioteki uczącej się” i „biblio
teki inteligentnej”” . Natomiast typ, który jawi się w obecnej praktyce szkolnej jako 
„ulepszony”, łączonyjest z wizją internetowego centrum informacji multimedialnej. 
Każdej z tych bibliotek można przypisać określony typ kultuiy organizacyjnej oraz 
określić typ propagowanej przez nie kultury informacyjnej. Wyodrębniono cztery 
podstawowe typy kultury organizacyjnej; zachowawczy, pragmatyczny, kulturowego 
współdziałania i technokratyczny oraz cztery odpowiadające im typy kultury informa
cyjnej : stereotypowy, aktywny, innowacyjny i prognostyczny. Żaden z nich nie jest ani 
doskonały ani zły. Każdy z nich opiera się na odmiennych założeniach, preferuje inne 
postawy, a także specyficzne zachowania informacyjne.

Bez względu na to jaki typ zostanie wybrany, nowoczesna biblioteka stanowić 
powinna podstawowy komponent generujący kulturę informacyjnąw szkole. Nieste
ty, ta nowoczesność budowana jest najczęściej tylko w sferze terminologii. Opis pro
cesu przekształcania biblioteki w centrum informacji Juliusz Wasilewski przedstawił 
w dwóch zdaniach: „stawiamy jakiś komputer i wideo, zmieniamy szyld i jużjest. 
Przecież i tak nigdzie nie jest napisane, jak takie centrum powinno wyglądać i co po
winno robić”“ . Tak więc sprawąpierwszoplanowąstaje się opracowanie standardów 
dla centrów biblioteczno-informacyjnych najpierw w zakresie funkcji jakie powinny 
pełnić, a następnie wyposażenia, lokalu, kadry, organizacji, zarządzania, finansowania, 
ewaluacj i. W standardach, odnoszących się do zadań wynikających z misji placówki 
oraz form i metod pracy skonkretyzowanych w planie pracy i programach wycho



wawczych szkoły, musi być zawarta odpowiedź na pytanie o sens istnienia biblioteki 
i jej udział w tworzeniu kultuiy informacyjnej. Standardy zatrudnienia, sprzętowe, 
dotyczące zbioru informacyjnego, wielkości pomieszczeń wynikająbezpośrednio ze 
standardów opisującycli zadania centrum. Niestety, te ostatnie najczęściej traktowa
ne sąw sposób marginalny lub są powtórzeniem kanonu podstawowych zadań każ
dej biblioteki. Ograniczająsię one najczęściej do ustalenia zależności pomiędzy wiel
kością księgozbioru, liczbą uczniów i liczbą etatów dla personelu biblioteki. Jako 
standard należy przyjąć obligatoiyjność tworzenia centrów informacyjno-bibliotecz- 
nych w każdej szkole, podobnie jak zrealizowano wymóg posiadania przez niąpra- 
cowni internetowej. Ponieważ podstawa programowa określa zadania i cele edukacji 
informatycznej, więc laboratorium komputerowe uznaje się za kluczowe miejsce pra
cy nauczyciela informatyki. Uzależnienie wyposażenia szkoły w pracownię kompu- 
terowąod liczby uczniów do niej uczęszczających byłoby co najmniej nieuzasadnione. 
Tak samo zgoda na prowadzenie lekcj i z informatyki przez wolontariuszy lub nauczy
cieli jedynie po kursach kwalifikacyjnych z tego zakresu negowałaby obowiązujące 
wymogi. Szkolne centra informacyjno-biblioteczne (połączenie biblioteki z MCI) są 
podobnymi pracowniami realizującymi zadania edukacji informacyjnej, a zatrudnieni 
w nich nauczyciele są odpowiedzialni za wychowanie informacyjne młodzieży. 
W związku z tym nie można likwidować bibliotek tylko z przyczyn niedostatecznej licz
by czytelników lub woluminów przypadających na jeden etat nauczyciela biblioteka
rza. Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia do kilku godzin tygodniowo nie jest żadnym 
rozwiązaniem, tylko zgodą na przekształcenie biblioteki co najwyżej w składnicę ksią
żek. Niestety, dotychczasowe standardy przyczyniająsię do postrzegania biblioteki 
szkolnej jako punktu udostępniania materiałów dydaktycznych. W związku z tym im 
większy księgozbiór i liczba użytkowników, tym liczniejsza kadra obsługująca proces 
wypożyczeń. Im mniej książek i uczniów, tym mniejsze uzasadnienie potrzeby istnienia 
biblioteki i zatrudniania fachowej kadry. A zatem trzeba ustalić najpierw standardy, 
które skonkretyzujązadania centrum i obowiązki jego pracowników, a potem wypły
wające z tych funkcj i standardy dotyczące lokalu, wyposażenia, sprzętu, oprogramo
wania, zbioru informacyjnego, kwalifikacji i liczebności kadry, godzin pracy, ewaluacji 
pracy centrum. Celowość podjęcia działań standaryzacyjnych przedstawiono w ko
lejnych rozdziałach.

W trzeciej części książki starano się stworzyć wiarygodne podstawy empiryczne 
umożliwiające podjęcie kompleksowych działań w kierunku rozwoju kultury informa
cyjnej w praktyce szkolnej. Oczekuje się, że będą one impulsem do angażowania się 
środowiska edukacyjnego m.in. w działania na rzecz tworzenia szkolnych centrów 
informacji. Analiza danych uzyskanych podczas prowadzania badań ilościowych 
w szkołach państwowycli powiatu suskiego (województwo małopolskie) pozwoliła na 
postawienie diagnozy poziomu kultury informacyjnej w tym środowisku oraz zapropo
nowanie form terapii umożliwiających wyeliminowanie niektórych zjawisk nieko
rzystnych dla jej rozwoju.

Założono, że sposób wykorzystywania umiejętności informacyjnych przez ucznia 
ma wpływ na osiągnięcie przez niego sukcesu edukacyjnego, a zatem umiejętności te 
należy traktować jako fundament praktyki pedagogicznej. Formy i metody przetwa
rzania informacji oraz jej ocena, inteфretacja itd. są ściśle związane z procesem prze



kształcania informacj i w wiedzę. Ponieważ szkoła promuje określone wzorce i normy 
odnoszące się do wychowania informacyjnego, w związku z tym automatycznie od
powiedzialna jest za wykształcenie u uczniów odpowiednicłi zachowań informacyj
nych. Wyznacza tym samym pewne granice rozwoju kompetencji informacyjnych 
u uczniów, tworząc wzór ucznia o określonym poziomie kultury informacyjnej.

Wyniki badań trudno będzie wykorzystać jako poparcie celowości roszczeń szkoły 
wobec lokalnych władz oświatowych w zakresie dokonywania tych przeobrażeń, 
jeżeli w samym środowisku szkolnym nie będzie dla nich zrozumienia. Zatem koniecz
na jest rewizja kultury organizacyjnej szkoły (a szczególnie organizacji jej pracy dy
daktyczno-wychowawczej) umożliwiająca wprowadzenie takich metod i form dzia
łalności, które rozwijałyby świadomość informacyjną całej społeczności szkolnej. 
Podstawowym problemem staje się więc zmiana dotychczasowych funkcji i miejsca 
biblioteki w procesie edukacyjnym oraz konieczność wypracowania uniwersalnego 
systemu wychowania informacyjnego młodzieży.

Natomiast stworzenie wzorcowego modelu szkolnego centrum informacji służyłoby 
zarówno celom praktycznym związanym z budowaniem takich placówek, jak 
i pozwoliłoby na przełamanie stereotypowych wyobrażeń o bibliotece i jej znaczeniu 
w intelektualnym życiu społeczeństwa. Zaproponowana w tej części pracy terapia polegać 
miałaby na wykreowaniu takiego modelu centrum, które w warunkach polskiej oświaty 
mogłoby stać się miejscem propagowania i rozwoju kultuiy informacyjnej ucznia.

Konstatacje oraz propozycje działań edukacyjnych przedstawione w publikacji 
powinny, w intencji autorki, pozwolić na dostrzeżenie niedowartościowanych stron 
procesu kształcenia i przyczynić się do zainicjowania zmian umożliwiających podnie
sienie poziomu kultuiy informacyjnej w szkole i w jej otoczeniu.

Pracy towarzyszy obszerna bibliografia®’oraz indeksy osobowy™ i obejmujący 
zagadnienia, terminy, pojęcia i nazwy. Umożliwiająone swobodne poruszanie się po 
zawartości książki i łączenie tekstów opisujących ten sam fragment rzeczywistości 
przedstawiony w różnych kontekstach. Bibliografia nie stanowi wyłącznie przeglądu 
publikacji specjalistów z rożnych dziedzin, dopełniających przedmiot rozważań. 
Wszystkie pozycje bibliograficzne zamieszczone w wykazie „Literatura cytowana” 
zostały wykorzystane” , ponieważ w szczególny sposób zainspirowały autorkę do in
terdyscyplinarnego potraktowania tematu. Pracę uzupełnia Щкаг tabel i rysunków 
orsz Aneks zawierający zestawienie danych uzyskanych w trakcie badań ankieto
wych {zestawienie zbiorcze rozkładu liczebności i rozkładu procentowego war
tości 120 zmiennych i 195 zmiennych kategoryzacyjnych). Na uwagę zasługuje 
wykaz Zależność i siła związku pomiędzy zmiennymi obliczone metodą Testu y} 
, któiy można wykorzystać jako materiał badawczy do opracowania odrębnej publi
kacji na temat świadomości informacyjnej młodzieży.

W pracy nad książką szczególnie przydatne i wartościowe okazały się wieloletnie 
kontal^ autorki ze środowiskiem reprezentującym nauki informatyczne i pedagogicz
ne, wynikające z aktywnego uczestnictwa w cyklicznych konferencjach takich, jak 
Informatyka w szkole (Wrocław), Informatyczne przygotowanie nauczycieli 
(Kraków), Komputer w edukacji (Kraków), Technologia informacyjna w zmie
niającej się edukacji (Toruń), Media a edukacja (Poznań), Edukacja XXI w. (Po
znań). Pozwoliły one spojrzeć na problemy bibliotekarstwa szkolnego z innej perspek-



tywy. UświadomHy także istnienie zjawiska odkiy wania przez bibliologów zagadnień 
już opracowanych i dobrze znanych w obszarze informatyki. Ale dostrzeżono także 
sytuację odwrotną. Fascynacja niektórych badaczy problemów ICT (Information 
and Communication Technology) nowością tematów odnoszących się do kompe
tencji informacyjnych i szeroko pojętej kultuiy informacyjnej, a będących od lat do- 
menąnauki o informacji, dokumentacji, bibliotekarstwa, archiwistyki i innych specjal
ności bibliotekoznawczych, sprawia wrażenie wyważania otwartych drzwi. Jednak 
nie o przewagę jednej dyscypliny nad drugą chodzi. Wszak obie kształcą specjalistów, 
którzy znajdując zatrudnienie w szkolnictwie pełnią funkcje usługowe: bibliotekarze 
wobec wszystkich potencjalnych czytelników i użytkowników informacji, informaty
cy wobec wszystkich potencjalnych użytkowników technologii informatyczno-komu
nikacyjnych. Już w latach siedemdziesiątych dostrzeżono przenikanie się obu nauk, co 
zaowocowało burzliwądyskusjąnad nową nazwą dla „automatyzującego się” biblio
tekoznawstwa i próbą włączenia do słownika terminologicznego takich wyrazów jak 
bibliotronika, informattyka, infotronika, informatoiyka anawet propozycjązaanekto- 
wania dla informacji naukowej nazwy informatyka’̂ . Skoro tak wiele nas łączy, to 
może nadszedł czas na wspólne rozwiązywanie problemów, a także na integrację 
międzyprżedmiotową.

Autorka pragnie szczególnie podziękować prof, dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert 
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. prof UJ Wiesławowi Babikowi za cen
ne uwagi kiytyczne i merytoiycznąocenę, dzięki którym książka uzyskała ostateczny 
kształt.

Wyrazy wdzięczności autorka kiemje także pod adresem: dr Beaty Basiuty, adiunkta 
Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za konsultacje 
i pomoc podczas analizy statystycznej danych; mgr inż. RomanaNiemczewskiego, eme
rytowanego pracownika AGH a zarazem profesjonalisty w zakresie dydaktyki informaty
ki, za pomoc i nadzór przy przetwarzaniu danych oraz konsultacje w inteфretacj i wyni
ków; mgr Ewy Kawończy^ dyrektora ZS im. W. Goetla w Suchej Beskid^ej, za uwagi 
merytoryczne dotyczące prawa oświatowego i polityki oświatowej, oraz mgr Izabeli lx)ś, 
wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, za pomoc w sprawnym prze
prowadzeniu badań ankietowych w szkołach powiatu suskiego.

Przypisy

' Cytat pochodzi z publikacji R.D. Rogersa wydanej w 1985 r. w Monachium, zatytułowanej 
A decalogue fo r  Librarian and information scientists zamieszczonej w księdze pamiątkowej poświę
conej W.J. Welshowi (wicedyrektorowi Biblioteki Kongresu w USA) i przetłumaczony został przez 
Z. Żmigrodzkiego. ŻMIGRODZKI, Z., Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej, s. 46.

 ̂W całej książce, zamiast przypisów bibliograficznych, zastosowano tzw. powołania, opracowa
ne na podstawie normy PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne -zaw artość , form a  
i struktura  z 2002 r. N orm a la podczas redagowania powiadomień dopuszcza zastosowanie jednej 
z trzech metod: „metodę podawania pierwszego elementu i daty” w tekście (wykorzystywaną często 
w publikacjach naukowych, ale poprzez obfite dokumentowanie źródeł w formie nazwisk i dat lub dat 
i stron przeplatających się w jednym zdaniu wraz z tekstem zasadniczym, utrudnia skupienie uwagi



nad głównym sensem lektury), metodę numerowania przypisów (często stosow aną w materiałach 
Iconferencyjnych, lecz wymaga jącą ciągłego wertowania stron Icsiążlci i rów noczesnego sicupienia 
uwagi na treści publiłcacji oraz na wylcazic bibliograficznym umieszczonym na Icońcu dokumentu. 
Ponadto sam numer przypisu umieszczony w  tekście w niczym nie dopełnia kontekstu czytanego 
fragmentu. M etoda trzecia, którą zastosowano w niniejszej książce, nazwana m etodą powołań 
w formie uwag w tekście, nawiązuje do najbardziej popularnej formy przypisów bibłiograficznycłi, 
a poprzez umieszczenie w powiadomieniu także nazwiska autora i tytułu publikacji, wzbogaca cyto
wany fragment tekstu o dodatkowe informacje wynikające z analizy tych elementów. Zastosowanie 
powołań zamiast pełnych przypisów bibliograficznych podyktowane było chęciąrezygnacji z w ie
lokrotnego powtarzania tych samych danych. Związane jest też z dołączeniem do książki obszernego 
wykazu bibliograficznego „Literatura cytowana' zawierającego szczegółowe opisy 713 pozycji. Zob. 
też: przypis 71.

 ̂PAWLOWSłCA, A., Świadomość informatyczna elit politycznych i administracyjnych, [online].
WOZNIAK, J., Kategoryzacja. Studium z  teoriijęzyków informacyjno-wyszukiwawczych, s. 51.

’ BASILI, C., Theorems o f  information literacy. A mathematical-like approach to the discourse o f  
Information Literacy, s. 15.

'’Tamże, s. 28.
’ B. Sosińska-Kałata wyróżnia 13 kategorii tematycznych we współczesnych badaniach prowa

dzonych w zakresie nauki o informacji, zaliczając do nich: użytkowników informacji, zachowania in
formacyjne, użytkowanie informacji, socjologię informacji; metody organizacji i reprezentacji wiedzy; 
komunikację, zarządzanie sieciami informacyjnymi, współpracę, transfer wiedzy; modele i metody 
wyszukiwania informacji; teorię informacji, zagadnienia ogólne; projektowanie systemów informacyj
nych; zarządzanie informacją i wiedzą; politykę inform acyjną prawo informacyjne; przetwarzanie 
informacji, generowanie, zapisywanie, archiwizowanie, dystrybucję; przetwarzanie języka naturalne
go, lingwistykę komputerową; bibłiometrię, informetrię, webometrię, naukometrię; biznes infonnacyj- 
ny, ekonomię informacji; systemy inteligentne. M AJERSKA, K., Modelowe koncepcje informacji 
naukowej (information science) na początku XX I wieku, s. 22-23.

" BASILI, C., Theorems o f  information literacy. A mathematical-like approach to the discourse o f  
Information Literacy, s. 18.

''Tamże, s. 17-18.
SHAPIRO. J.. HUGHES, S. K., Information Literacy as a Liberal Art. Enlightenment propo

salsfor a new curriculum, [online]. R. Tood w swych pracach poświęca także dużo uwagi problemom 
filozofii information literacy oraz teorii i zagadnieniom prakseologicznym z nią związanym.

"  Jest to jeden z czterech filarów edukacji opisanych w Raporcie dla UNESCO  w kolejności: 
uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się współżycia 
z innymi; uczuć się, aby być. E dukacja-jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodo
wej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod  przewodnictwem Jacques 'a Delorsa, s. 85-98.

BASILI, C., Theorems o f  information literacy A mathematical-like approach to the discourse o f  
Information Literacy, s. 24.

"  EISENBERG, M.B., JOHNSON, D., Computer Skills fo r  Information Problem  -  Solving: Le
arning and Teaching Technology in Context. [online]. Porównaj z Modelem Big6SA:;7fa(rozdz. 1.2.1.2. 
„Umiejętności informacyjne a kompetencje informacyjne", s. 43).

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL) wprowadzone przez Unię Europejskąjest 
certyfikatem, poświadczającym zdanie egzaminu teoretycznego w zakresie podstawowych pojęć 
technologii informacyjnej i sześciu egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi 
komputera. Idea ECDL zyskała ostatnio rangę Międzynarodowego Komputerowego Prawa Jazdy.

A Progress Report on Information Literacy: An Update on the American Library Association 
Presidential Committee on Information Literacy: Final Report, [online].

“  Ch.S. Bruce podaje, że idea information literacy sięga swymi korzeniami lat siedemdziesiątych 
XX w. BRUCE, Ch.S., Information Literacy as a Catalyst fo r  Educational Change, s. 1. [online]. Termin 
information lite race po raz pierwszy użył amerykański edukator P. Zurkowski w 1974 roku w rapor
cie pt.: The information service environment, relationships and priorities. BUNDY, A., Australian and  
New Zealand Information Literacy Framework principles, standards and practice, s. 51 [online]. Na
tomiast idea information literacy w edukacji sięga lat osiemdziesiątych, a w kolejnych latach wypra
cowano popularne programy edukacyjne z tego zakresu autorstwa D. W. Farmer i T.F. M ech (1992), 
P. B reiv ik(I998), K.L. Spitzer i M.B. Eisenberg i C. Low e(1998), J. Henri i K. Bonnano ( 1999),



Ch.s. Bruce i P. Candy (2000). BRUCE, Ch.S.. Information Literacy as a Catalyst fo r  Educational 
Change, s. 6. [online].

'^RAMIREZ, E., Reading. Information Literacy and Information Culture, s. 5-6, 10-11. [online]; 
VIRKUS, S., Information literacy in Europe: a literature review, s. 36. [online].

"* VIRKUS, S., Information literacy in Europe: a literature review. 48 s. [online], Zob. też: Infor
mation Literacy. A Literature Review, [online].

”  BUNDY, A., Australian and New Zealand Information Literacy Framework principles, stan
dards and practice, [56 s.] [online].

“  HUGHES, H., MIDDLETON, M„ EDWARDS, S., BRUCE, Ch. S., McALLlSTER, L., Infor
mation Literacy Research in Australia 2000-2005, [23 s.], [online].

ARMSTRONG, Ch., BODEN, D„ TOWN, S., WOOLLEY, М., WEBBER. S., ABELL, A., 
C l LIP defines Information Literacy fo r  the UK, [8 s.]. [online].

School as Information Literate Learning Communities, [online].
“  W literaturze przedmiotu oraz w przypisach bibliograficznych cytowanych opracowań prze

glądowych sporadycznie podawano pełne brzmienie imion autorów prezentowanych publikacji. Dla 
jednolitego zapisu zdecydowano zamieścić w tym miejscu wyłącznie inicjały imion.

PINDLOWA, W., Czy dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnychjest wystarczają
cym warunkiem przynależności do społeczeństwa informacyjnego?, s. 14.

“  PIĄTEK, Т., Determinanty rozwoju kultury informacyjnej studentów, s. 175.
“  PIĄTEK, T , Potrzeba badań kultury informacyjnej, s. 282.
”  PIĄTEK, T , Kultura informacyjna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego -  zarys teoretyczny, 

s. 246. Wszystkie te definicje zawężająpojęcie „kultury informacyjnej" wyłącznie do jej aspektu tech
nologicznego i koncentrują się na analizie postaw jej uczestników wobec technologii informatycz
no-komunikacyjnych.

“  T  Piątek badania prowadził wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale w swoich tek
stach odnosi się także do młodszej grupy wiekowej, tj. do uczniów różnych typów szkól.

”  Szczególnie technologii informacyjnych, przez które rozumie technologie informatyczne, tele
komunikacyjne, teleinformatyczne itp.

Do tych determinantów zalicza wybrane postawy człowieka wobec technologii informacyj
nych oraz wszystkie kategorie umiejętności wymienione w certyfikacie ECDL. PIĄTEK, T , Determi
nanty rozwoju kultury informacyjnej studentów, s. 177.

Także w kontekście eutyfroniki, czyli nauki zajmującej się problem atyką psychologicznych 
skutków cyw ilizacji i tzw. uzależnień technicznych. J. Bańka zwraca uwagę na fakt, że chociaż TI 
ułatwia człowiekowi życie, ale równocześnie odbiera mu te wartości, które swą siłę czerpią z wysiłku 
pokonywania przeszkód. Kultura informacyjna przeciwstawia się „filozofii łatwości” i kultywuje 
wartości humanistyczne w kontakcie człowieka z informacją. BAŃKA, J„ Filozofia techniki. Człowiek 
wobec odkrycia naukowego i technicznego, s. 30,412.

Teleologia edukacji informacyjnej dotyczy refleksji na temat praktycznych celów wychowania 
informacyjnego. Równocześnie stanowi komponent edukacji ogólnej. Dlatego też W. Furmanek ustala, 
że „cele kształcenia ogólnego powinny być przyjęte za odniesienie merytoryczne i metodologiczne dla 
analizy celów edukacji informacyjnej, a procedury teleologiczne, które stosuje się w analizie tełeologii 
wychowania, powinny być w' pełni wykorzystywane w tełeologii edukacji informacyjnej”. FURMA
NEK, W., Щ/Ьгапеproblemy tełeologii edukacji informacyjnej, s. 143-144.

“  PIĄTEK, T . Kultura informacyjna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego—zarys teoretyczny, 
s. 238-239.

T. Piątek opracował w tym celu tzw. psychogram kwalifikacji informacyjnych studenta, wyko
rzystany we własnej pracy doktorskiej: Kultura informacyjna studentów Rzeszowa, napisanej pod kier. 
prof. dr. hab. W. Furmanka.

PIĄTEK, Т., Potrzeba badań kultury informacyjnej, s. 284-285.
“ A. Sitarska, przywołując „teorioinformacyjną” refleksję K. Szaniawskiego nad nauką, zwraca 

uwagę szczególnie na jeden z kierunków refleksji dotyczący łączenia procesów informacyjnych 
z systemami wartości, głównie na gruncie teorii decyzji, wskazując w ten sposób na etyczną perspek
tywę zjawiska przekształcania informacji w wiedzę i uczynienia z tej problematyki ważnego przed
miotu badań. SITARSKA, A., Problemy przekształcania informacji w wiedzę, s. 200.

CHAŁAS, K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, s. 63. N a szczególną 
uwagę w aspekcie kultury informacyjnej zasługująprzykłady programów wychowawczych szkoły



odnoszące się do takich wartości jak odpowiedzialność człowieka za kulturę (Tamże. s. 321), odpo
wiedzialność społeczna (Tamże, s. 336), tolerancja-granice tolerancji poglądów (Tamże, s. 367), wol
ność -  wskaźniki i granice wolności (Tamże, s. 290-291) itd.

Omówione zostały one w pracy Ch. S. Bruce, Seven Faces o f  Information Literacy  Adelaide: 
AULSIB Press, 1997.

W pytaniach о rodzaj, zasięg, źródła i otoczenie trudności w yraża się cel badań rozpoznaw
czych. K. iĆonarzewski rozpoznanie charakteru konkretnej trudności praktycznej łączy zjej cechami 
obiektywnymi lub subiektywnymi; rozpoznanie zasięgu występującej trudności odnosi do ustalenia 
gdzie i kiedy trudność (lub poczucie trudności) występuje częściej, a gdzie i kiedy rzadziej; rozpozna
nie źródeł trudności musi przynieść odpowiedź na pytanie, co je  wywołuje; rozpoznanie otoczenia 
trudności łączy z u.staleniem kto lub co może pomagać lub przeszkadzać w próbach usunięcia trudno
ści. Ustalenia te były podstawą konstruowania narzędzi badawczych oraz ustalenia kolejności oma
wiania wyników badań. KONARZEWSKI, K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia prak
tyczna, s. 90-91.

■"’Tamże. s. 13.
Zob. rozdz. 3, tab. \ Ъ Liczebność grup respondentów biorących udział w badaniach ankietowych.
Tematyka zainteresowań autorki uwidoczniona jest w zamieszczonych w Literaturze cytowa

nej wybranych pozycjach bibliograficznych.
”  WASILEWSKI, J., Ktoś majstruje przy bibliotekach?, s. 6.

Tamże, s. 6.
Zgodnie z zapisem w Projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 wrze

śnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólne
go w poszczególnych typach szkól (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
społecznych). [Załącznik nr 2 ,4 ,5 ,6] ścieżka edukacyjna z tego zakresu zostaje wycofana z programu 
nauczania.

'“ Prace Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN nad połączeniem edukacji in
formatycznej z edukacją medialna.

DOBROWOLSKI, Z., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Danieła Bełla, s. 94-95.
KERCKHOVE, D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, s. 137; В ATO- 

ROWSKA, H., Centrum informacyjne i telecentnim w środowisku lokalnym, s. 3-5.
WOJCIECHOWSKI, J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, s. 182.
JANKOWSKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 53.
GWIOŹDZIK, J., Biblioteka benedyktyńska w Regule i praktyce a wizja Umberla Eco, s. 68.

“  BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po  kapitalizmie, s. 241 -251.
”  RIFKIN, J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której p łaci się za każdą chwilą 

życia, s. 197-198.
^  DOBROWOLSKI, Z., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Danieła Bełła, s. 99.
”  MATERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 53.

BENDYK, E., Manifest netokratyczny, s. 20.
Kształtowanie wizerunku biblioteki, s. 15.
Gdy umierają biblioteki, [dokument elektroniczny]. Forum Tygodnika „N ie” [dostęp 8.06. 

2008]. Tryb dostępu; http://forum.nie.com.pl/archive/index.php/t251 .html.
LEPA, A., Funkcja łogosfery w wychowaniu do mediów, s. 104.
MORBITZER, J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki,

s. 163.
KANIEWSKA, М., STRYKOWSKI, W., Roła edukacji medialnej w społeczeństwie demokra

tycznym, s. 27. Eksperci ci spotkali się w kwietniu 1999 roku na konferencji poświeconej edukacji 
medialnej w epoce cyfrowej, zorganizowanej w Wiedniu pod auspicjami U N ESCO .

“  MORBITZER, J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, 
s. 168.

“  PINDLOWA, W., Czy dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych je s t  wystarczają
cym warunkiem przynależności do społeczeństwa informacyjnego?, s. 14. W artykule zamieszczono 
odpowiedź na to pytanie: „istnieje vv kraju grupa odpowiednio przygotowanych i w yszkolonych ab
solwentów informacji naukowej”. Niedostrzeganie jej to „marnotrawienie sił roboczych i intelektu”.

“  WĄSIŃSKI, A., Społeczeństwo informacyjne -  wyzwanie dłapedagogiki mediów, s. 2 11. Autor 
tej publikacji przedstawia pedagogikę m edialną jako  now ąsubdyseyplinę pedagogiczną, która

http://forum.nie.com.pl/archive/index.php/t251


w węższym znaczeniu ujmuje media wyłącznie w kontekście wpływu na efektywność procesu dydak
tycznego realizowanego w ramach systemu oświaty, a w szerszym znaczeniu uwidacznia perspekty
wę wkładu mediów w szeroko rozumiane oddziaływanie wychowawcze oraz socjalizacyjne, a więc 
wpływów wykraczających poza realia edukacji instytucjonalnej i w dużej mierze do nich niesprowa- 
dzalnych.

“  M ORBITZER. .1.. Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, 
s. 176.

“  Takie badania pilotażowe prowadziła autorka wśród pracowników bibliotek szkolnych i peda
gogicznych oraz wśród studentów zaocznych na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
AP w Krakowie w 2004 r.

KUBÓW. s.. Bibliotekajako organizacja ucząca się, s. 61. W artykule czytamy, że kadra kie
rownicza takiej biblioteki musi przyjąć jako jeden z  celów strategicznych podnoszenie jakości pracy 
i usług oraz otwartość na innowacje, a także tworzyć klimat wspólnego dążenia do sukcesu i dbać 
o stały rozwój jakościowy zasobów ludzkich.

WASILEWSKI, J., Znikające biblioteki, s. 1.
Wykaz bibliograficzny zatytułowany Literatura cytowana  zawiera 713 opisów bibliograficz

nych dokumentów zacytowanych w tekście, do których autorka dotarła. Nieliczne publikacje, z któ
rych wykorzystano cytaty użyte wcześniej przez innych autorów, nie zostały wprowadzone do tego 
wykazu, ponieważ podstaw ą przejęcia takiego fragmentu była publikacja już zacytowana i umiesz
czona w wykazie Literatura cytowana. Informację o przejęciu cytatu od innego autora podano tylko 
w przypisach umieszczonych na końcu każdego rozdziału.

™ Indeks osobowy zawiera nazwiska osób mających dla tematu pracy istotne znaczenie. Obejmuje 
nazwiska występujące w tekście głównym książki, w wykazie Literatura cytowana  oraz w przypi
sach. W nielicznych przypadkach nie udało się rozwiązać inicjałów imion osób do których odnosi się 
tekst książki.

”  Informację o ich wykorzystaniu podano w tzw. powołaniach umieszczonych na końcu każdej 
z części książki, opracowanych zgodnie z  „metodą powołań w formie uwag”. Powołania te pozwalają 
na identyfikację pozycji bibliograficznej na podstawie nazwiska autora, inicjału jego imienia i tytułu 
publikacji oraz numerów stronnic w obrębie publikacji, dlatego też pierwszym elementem opisu 
w powiadomieniu jest nazwisko autora, a nie inicjał imienia. W tekście, we frakcji górnej umieszczono 
numery, które kierujądo uwag w przypisach. W powołaniach do dokumentu elektronicznego, gdy było 
to tylko możliwe, zamieszczono także numer strony w obrębie publikacji źródłowej oraz informację 
o formie nośnika, stosując sformułowanie: [online]. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawar
tość, fo rm a  i struktura PN-ISO 690, s. 20-23. Zob. też: ANTCZAK, М., NOWACKA, A., Przypisy. 
Powołania. Bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, s. 71-76; SANETRA, K., 
Przypisy bibliograficzne po  nowemu, s. 5.

”  BATOROWSKA, H., CZUBAŁA, B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii 
informacyjnej, s. 12.



Rozdział 1 

OD АЬЕАВЕТУгАСЛ INFORMACYJNEJ 
DO KULTURY INFORMACYJNEJ

1.1. KULTURA INFORMACYJNA W KONTEKŚCIE 
ROZWAŻAŃ NAD DEFINICJĄ KULTURY

Eksplikacja pojęcia kultury stanowi punkt wyjścia dla wszystkich badaczy zajmu
jących się problemami z niązwiązanymi. W odniesieniu do kultuiy informacyjnej trud
no w sposób jednoznaczny opowiedzieć się zajakimś konkretnym podejściem do jej 
fenomenu, np. antropologicznym czy socjologicznym.

Niewątpliwie wywodzi się ona z kultury rozumianej w jej klasycznej postaci jako 
proces zmierzający do przekształcenia sfery ludzkiego myślenia, jako proces stałego 
doskonalenia czy kształtowania w człowieku ideału człowieczeństwa. Tak szerokie uję
cie nie pozwala jednak określić sposobu podejścia do problemów badawczych związa
nych z kulturąinformacyjną. Dlatego w pierwszej kolejności należy ustalić relacje pomię
dzy kulturąa przedmiotem badań stanowiących temat niniejszej rozprawy.

W podejściu antropologicznym kultura rozumiana jest bardzo szeroko, jako 
„względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według 
wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswojonych 
wtoku interakcji orazzawierająca wytwory takich zachowań” '. W dużym uprosz
czeniu można powiedzieć, że kultura obejmuje dwie klasy zjawisk, którymi sązacho- 
wania ludzkie podporządkowane wspólnym społecznym wzorom i modelom, oraz 
przedmioty i inne wytwory stanowiące rezultat tych zachowań. Jednak wartość tych 
zachowań i wytworów nie ma w antropologicznym ujęciu znaczenia, ponieważ bez 
względu na ich pozytywną czy negatywną ocenę stanowiąprzedmiot badań kultury 
wjej najszerszym rozumieniu.

Przedmiotem badań kultury informacyjnej będąjednak tylko te dobra kultury, 
które w procesie edukacji oceniane będąpozytywnie i zalecane do stosowania oraz 
propagowania^. Pojęcie „kultura informacyjna” będzie więc stosowane w ujęciu war
tościującym, a więc selektywnym. Zachowania użytkowników nieetyczne lub nie
zgodne z uznanymi normami nie wykluczają ich z zakresu kultury, ale nie stanowią 
przedmiotu badań kultury informacyjnej. Tak więc analizie podlegać będą tylko te 
dobra kultury, którym użytkownik informacji przypisuje ważnąrolę, dąży do ich osią
gnięcia, odnosi się do nich z szacunkiem.

W potocznym użyciu określenie bez kultury informacyjnej stosuje się zazwyczaj 
do osób, których zachowanie odbiega od przyjętych zasad, a więc oceniane jest nega



tywnie. Sąoni postrzegani w sposób pejoratywny i określa się ich jako osoby słabe, 
bezbronne, niezaradne, niedostrzegające luki informacyjnej, niepotrafiące realizować 
zadań informacyjnych, nieświadome i niedojrzałe infonnacyjnie. Przypominająpostać 
lycerza bez zbroi. Brak pancerza, czyli kultury informacyjnej, naraża ich na szkodliwe 
wpływy różnych przekazów medialnych, pozwala nimi manipulować, pozbawia tar
czy zasad moralnych i etyki, stawia na spalonych pozycjach woh)ec zalewu informacji, 
uniemożliwia walkę o uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie i odparcie ataków 
technopolu, a nawet możliwość dostrzeżenia lub uświadomienia sobie istniejących z tej 
strony niebezpieczeństw. Kulturę informacyjnąpostrzega się zatem jako tarczę zabez- 
pieczającąspołeczeństwo przed zagrożeniami czyhającymi nań zarówno z zewnątrz, jak 
i grożącymi mu od wewnątrz. Ale cz^j można mechanicznie dzielić ludzi na tych co mają 
kulturę informacyjną lub jej nie mają? Czy danajest ona nam od urodzenia, gdy po raz 
pierwszy próbujemy poznać otaczającąrzeczywistość, a może jest wyłącznie efektem 
oddziaływania środowiska wychowawczego i uczestnictwa w procesie edukacj i? Czy 
z tego powodu dla potrzeb systemu oświaty nie będzie bardziej przydatne mówienie ojej 
poziomie, niż wchodzenie w dyskurs nad jej posiadaniem lub brakiem?

Przejdźmy jednak do spojrzenia na kulturę, tym razem w ujęciu socjologicznym. 
Definiowana jest ona jako pewien wydzielony obszar życia i działalności określonej 
zbiorowości ludzkiej. Stanowi zarazem jej własność, wyznaczając sposób myślenia 
i zachowania jej członków. Ponieważ socjologia i antropologia mająobecnie wspólny 
przedmiot badań, to, jak pisze Marian Filipiak, „różnicy należy szukać w formalnym 
przedmiocie badań” i uznaniu, że socjologia bada zjawiska kultury w ścisłym powią
zaniu z podłożem społecznym^.

W nawiązaniu do tej optyki przyjąć można, że przedmiotem badań kultury infor
macyjnej są użytkownicy informacji. Odnosi się ona nie do konkretnej grupy społecz
nej, zawodowej, religijnej itp., lecz do grupy osób korzystających z informacji. Przy 
czym informacje rozumiane sąjako wszystkie wiadomości będące odbiciem rzeczy
wistości lubjązastępujące'*. Użytkownikami informacji są więc nadawcy i odbiorcy 
komunikatu, a czasami tylko sami jego odbiorcy. Czyli są to osoby, które świadomie 
posługująsię nośnikami infonnacji w celu skierowania komunikatu do określonego 
odbiorcy, lub osoby, które odbierają informację o rzeczywistości bezpośrednio ze źró
dła informacji lub sąodbiorcami komunikatu^ W tym znaczeniu użytkownikiem infor
macji może być zespół osób lub osoba fizyczna, względnie prawna, wykorzystująca 
informację w pracy naukowej lub w praktyce, przy czym przez praktykę należy rozu
mieć zarówno działania zawodowe, jak i zmierzające do przygotowania do zawodu 
(edukacja)*. A zatem należy zgodzić się z KatarzynąMaterską, że kultura informacyj
na kształtowana jest przez osoby, które są użytkownikami informacji i przez otoczenie, 
w którym jest usytuowana. Jej zadaniem jest sprzyjanie, a nade wszystko rozwijanie 
pożądanych zachowań informacyjnych osób korzystających z informacji. Dlatego 
cytowana autorka podkreśla, że można jedynie mówić o kulturze infonnacyjnej jed
nostki lub grupy społecznej, natomiast trudno jest zdefiniować tzw. optymalnąkulturę 
informacyjną^.

W niniejszym opracowaniu kulturę informacyjną odnosić się będzie do określonej 
zbiorowości, a konkretnie do użytkowników informacji, któiymi są uczniowie, ich ro
dzice, nauc^ciele i bibliotekarze wybranych szkół polskich w sposób celowy posługu



jący się informacjami pochodzącymi z różnych źródeł. Starano się, aby nie powstał 
obraz kultury danej grupy posiadającej własne specyficzne tylko dla niej wzoiy, posta
wy i wartości, które odbiegać mogłyby od ogólnego, preferowanego w edukacji mo
delu kultuiy informacyjnej społeczności szkolnej*.

Z punktu widzenia socjologii kultury ważne jest nie tylko określenie grupy osób, 
któiych kulturę się bada, ale także wybór określonych aspektów tej kultuty poddawa
nych badaniom. Kładąc nacisk na wartości, Stanisław Kowalczyk sformułował defi
nicję kultury, określając jąjako „całokształt wartości, które człowiek jako osoba roz
poznaje, ceni, pragnie i realizuje”, wartości, które są realizowane przez człowieka i dla 
człowieka' .̂ W pt^padku kultury informacyjnej obszarem tym jest świadomość infor
macyjna grupy, wartości, postawy wobec informacji, etyka korzystania z informacji, 
a także zachowania użytkowników i wytwory wynikające z uczestnictwa w procesie 
informacyjnym'®. Zatem, przyjmując za Andrzejem L. Zachariaszem, szerokie spojrze
nie na istotę kultury, definiowanej jako „sfera działalności cywilizacyjnej człowieka, jak 
i te dziedziny, które bywająokreślane mianem kultury duchowej”", można traktować 
kulturę informacyjnąjako sferę działalności informacyjnej człowieka konstytuującą się 
w oparciu o wartości charakteryzujące dojrzałych użytkowników informacji.

Kultura może więc być definiowana w sposób opisowo-wyliczający, ale także 
normatywny, psychologiczny, strukturalistycznyW stosunku do kultury informacyj
nej praktyczne wydaje się zastosowanie sposobu definiowania polegającego na wy
liczaniu jej części składowych (głównie zachowań informacyjnych i czynników oddzia
ływujących na te zachowania) oraz na ujmowaniu jej jako zespołu norm 
obowiązujących użytkowników informacji. Wprawdzie istnieje niebezpieczeństwo 
pominięcia jakiegoś aspektu tej kultury oraz subiektywizmu i przypadkowości przy 
doborze jej części składowych, ale jest bardzo użyteczna, bo jednoznacznie przedsta
wia perspektywę badawczą.

Definicje normatywne,jak pisze Antonina Kłoskowska, akcentująpodporządko- 
wanie normom jako właściwości zachowań kulturalnych'^. Użytkownicy informacji 
sązobligowani do przyjęcia ustalonych norm i ich przestrzegania, aby nie zostać wy
kluczonymi z grupy lub pozbawionymi pewnych przywilejów, praw, ale przede wszyst
kim po to, aby móc w pełni korzystać z informacji.

Zastosowanie też mogąznaleźć defmicje psychologiczne, w których proces przy
swajania kultuty polega na uczeniu się i naśladownictwie (wytwarzaniu nawyków). 
Zdobywanie umiejętności informacyjnych odbywa się bardzo często w sytuacji „pod
glądania” realizacji działań informacyjnych podejmowanych przez innych użytkowni
ków. Owo wzorowanie się jest szczególnie ważne w sytuacji przechodzenia od doraź
nych zachowań informacyjnych użytkowników informacji do ich zachowań 
nawykowych.

Nie można pominąć również pewnych elementów definicji o charakterze struktu- 
ralistycznym, ponieważ w kulturze informacyjnej występująróżne kategorie elemen
tów tej kultury, takie jak: materialno-techniczne (infrastruktura informacyjna), spo
łeczne (relacje pomiędzy użytkownikami informacji), ideologiczne (informacja jako 
towar, wartość) i psychiczne (procesy percepcji informacji, przyswajania umiejętno
ści informacyjnych, świadomość informacyjna) oraz powiązania występujące pomię
dzy tymi elementami. Dlatego kulturę informacyjną rozpatrywać należy w znaczeniu



dystrybutywnym, tj. jako zbiór cech kultuiy określonej zbiorowości a zarazem typolo
gicznym, czyli typu tej zbiorowości, w tym przypadku użytkowników informacji. Ce
chy te sąpowtarzane przez członków tej zbiorowości, ponieważ w ich świadomości 
wytworzyły się normy nakazujące działania prowadzące do powielania tych cech.

Ponadto kultura informacyjna jest zbiorem zachowań wyuczonych, przekazywa
nych na drodze wychowania i uczenia się. Na tym polu edukacja informacyjna 
w kształceniu szkolnym i równoległym oraz pozytywne wzoiy funkcjonujące w środo
wisku wychowawczym młodzieży odgrywajądecydujący wpływ na rozwój kultuiy in
formacyjnej.

Zanim podjęta zostanie próba uściślenia pojęcia „kultura informacyjna”, należy 
również określić do jakiego rodzaju kategorii kultuiy ona należy. Antonina Kłoskow- 
ska wymienia trzy takie działy, tj. kulturę bytu, kulturę społeczną i kulturę symbo
liczną''*. Kultura informacyjna nawiązuje do wszystkich tych kategorii.

Z kulturą bytu, w której akceptuje się głównie jej materialną i techniczną stronę, 
kultura informacyjna ma wiele wspólnych cech. Obejmuje bowiem sferę środków 
niezbędnych dla użytkownika informacj i, takich jak technika, technologia informacyj
na oraz wiedza i jego umiejętności informacyjne.

Kulturę społeczną Bronisław Gołębiowski definiuje jako „kulturę społecznego 
współżycia ludzi między sobą i społecznych struktur normujących stosunki między 
grupami ludzi w procesach pracy, konsumpcji i zabawy”'^ W tym znaczeniu kultura 
informacyjna nawiązuje do kultury zachowania w cybeфrzestrzeni, do kultury korzy
stania z informacji w bibliotekach, centrach informacyjnych, pracowniach kompute
rowych, ale też w szerszym znaczeniu do kultury zachowania związanej z korzysta
niem z informacji i wiedzy wytworzonej przez innych i przestrzeganiem określonych 
norm podczas tworzenia własnych komunikatów i ich upowszechniania.

W kulturze symbolicznej, nazywanej też kulturą niematerialną lub duchową, 
a odnoszącej się do sfery wartości niezwiązanych z zaspakajaniem potrzeb człowieka 
jako istoty biologicznej i członka społeczeństwa, kultura informacyjna nawiązuje do 
aspektów poznawczych nauki. Nauka jako wynik potrzeby poznania nie zawsze ma 
jednak charakter autoteliczny, gdyż łączy się zazwyczaj z możliwościąjej praktyczne
go zastosowania. Niemniej kultura informacyjna kształtuje się i uwypukla w trakcie 
realizacji potrzeby informacyjnej użytkownika motywowanej nie zawsze względami 
praktycznymi, np. poszukiwanie odpowiedniej lektury w celach rekreacyjnych. Kata
rzyna Materska skłania się do uznania zbioru modeli zachowań i sposobów myślenia 
związanych z informacjąjako fragmentu kultury niematerialnej. Ta niematerialna 
kultura, wpływa według niej „na komunikowanie pomiędzy członkami danej społecz
ności, oddziałuje na postawy człowieka, jego osobowość i jego środowisko”'̂ .

Czym więc jest kultura informacyjna? Przypisuje się jej różne znaczenie, a jej za
kres w różnych dyscyplinach wyznaczany jest przedmiotem badań danej nauki. Sys
tematycznie powiększa się także zakres użycia tego pojęcia. Stosuje się go m.in. 
w naukach ekonomicznych, informatycznych, w nauce o informacji, pedagogice, ję
zykoznawstwie, a także w znaczeniu potocznym. W użyciu potocznym kultura infor
macyjna traktowana jest w sposób instrumentalny i najczęściej utożsamiana jest 
z umiejętnościami korzystania z informacji i stosowania nowoczesnych środków 
technicznych służących do posługiwania się nią. Ludzi określa się, że posiadająlub nie



kulturę informacyjną, ale sąto określenia bardzo subiektywne i niekonkretne. Dlatego 
w kolejnych rozdziałach przedstawiono pochodzenie oraz problem wieloznaczności 
tego pojęcia.

1.2. KULTURA INFORMACYJNA -  
RÓŻNORODNOŚĆ DEFINICYJNA

Funkcjonowanie w piśmiennictwie polskim wielu różnych określeń kultuiy infor
macyjnej wymaga uporządkowania stosowanej terminologii oraz ukazania wzajem
nych relacji pomiędzy stosowanymi pojęciami i terminami. Do najczęściej wymiennie 
używanych terminów należą: „alfabetyzacja informacyjna”, „alfabetyzacja kompute
rowa”, „umiejętności informacyjne”, „sprawności informacyjne”, „kompetencje 
informacyjne”, ale także stosowane są terminy: ,,aifabetyzmu cyfrowego”, „alfabe- 
tyzacji cyfrowej”, „alfabetyzacji technicznej”, „alfabetyzmu informacyjnego”, „alfa- 
betyzmu medialnego”, „umiejętności technologii informacyjnych”. Pojęcie „kultura 
informacyjna”, które autorka stara się w pracy doprecyzować, doczekało się swoich 
definicji w naukach ekonomicznych, informatycznych, pedagogicznych. Często 
w piśmiennictwie z tego zakresu jest ono mylone z obszarem kultury informatycznej 
i zestawiane z określeniami takimi, jak: kultura pracy, kultura techniczna, kultura eko
nomiczna. Pojawia się też określenie kultuiy wiedzy, jako charakteryzującej społe
czeństwo wiedzy, powstałe na bazie społeczeństwa informacyjnego. W rozdziale tym 
przedstawiono modelową koncepcję kultuiy informatycznej i informacyjnej, zaiyso- 
wano granice pojęcia „kultura informacyjna” i omówiono jej strukturę, aby w końcu 
podjąć próbę uściślenia pojęcia. Przedstawione w pracy definicje kultury informacyjnej 
funkcjonujące w literaturze ekonomicznej, informatycznej, pedagogicznej', a także biblio- 
logicznej majązobrazować zastane znaczenie tego terminu. Natomiast celem ich analizy 
jest uściślenie i dostosowanie pojęcia do zadań jakie autorka przypisuje kulturze informa
cyjnej wpraktyce edukacyjnej. Zatem podjęta zostanie próba uogólnienia empiiycznego 
pojęcia podstawowego i nadania mu char^teru regulującego.

1 .2 .1 .  K u l t u r a  in f o r m a c y jn a  w  h ie r a r c h ii

POJĘĆ TOKREWNYCH

1.2.1.1. A lfa bety za o a  inform acyjna  a  alfabetyzacja  kom puterow a

z  pojęciem „kultura informacyjna” ściśle zwią^ne sąterminy „alfabetyzacji infor
macyjnej” i „alfabetyzacji informatycznej”. Znaczenie pierwszego z nich information 
literacy (IL) przybliżone zostało przez Barbarę Torlińską, Lidię D erfert-W olfChri
stine Irwing i Johna Crawforda'® na podstawie dokumentów definiujących IL,



przedstawiających alfabetyzację w formie modelowej lub w formie standardów, 
wydanych w latach 1989-2004. Na uwagę zasługujądokumenty opracowane przez 
American Library Association (ALA), Association of College and Research Libra
ries (AC RL), American Association of School Librarians (AASL), Aspen Institute 
(Waszyngton), Departament of Education (Waszyngton), National Research Coun
cil (Waszyngton), Society of College, National and University Libraries (SCO- 
NUL)” , Chartered Institute of Library and Information Professionales (CILIP), In
ternational Adult Literacy Survey (lALS), Australian and New Zeland Institute for 
Information Literacy (ANZIIL), Council of Australian University Librarians 
(CAUL), Australian Library and Information Association (ALIA), European Uni
versity Association (EUA)^®.

Termin information literacy nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, ale 
proponuje się przyjąć jeden z poniżej wymienionych, tj. piśmienność, sprawność infor
macyjna, świadomość informacyjna, alfabetyzm informacyjny, umiejętności informa
cyjne, edukacja informacyjna, umiejętność korzystania z informacji, biegłość w użyt
kowaniu informacji lub kompetencja informacyjna.Najczęściej jednak w literaturze 
przedmiotu możemy się spotkać z określeniem alfabetyzacji informacyjnej^'.

Znamiennym jest fakt, że to właśnie ze środowiska bibliotekarzy i badaczy w za
kresie bibliotekoznawstwa wywodząsię pierwsze próby określenia terminu informa
tion literacy. Katarzyna Materska podkreśla, że chociaż pojęcie to funkcjonuje od 
ponad trzydziestu lat na gruncie bibliotekarstwa naukowego i łączone jest ze szkole
niem użytkowników informacji, to poza tądyscyplinątermin ten był do niedawna nie- 
znany^ .̂ Najczęściej przytaczana jest definicja sformułowana przez Stowarzyszenie 
Bibliotek Amerykańskich (ALA) w 1989 r., w której information literacy oznacza 
,^espół umiejętności, umożliwiających rozpoznanie zapotrzebowania na informację 
oraz jej lokalizowanie, ocenę i efektywne wykorzystanie”^̂  Rune Petterson w arty
kule na temat alfabetyzacj i w nowym tysiącleciu, powołując się na to samo źródło, 
przytacza inne jej określenie: „aby być kompetentnym informacyjnie {information 
literate), człowiek musi być w stanie rozpoznać potrzebę informacyjną oraz wykazać 
sięzdolnościąumiejscowienia, oceny i efektywnego wykorzystania potrzebnej infor- 
macj Powołuje się także na tekst raportu końcowego (Final report to National
Forum on Information Literacy, Chicago 1989) opracowanego przez Christine 
Susan Doyle, w któiym alfabetyzację informacyjnązdefiniowano w dużym uprosz- 
czeniujako umiejętność dotarcia do informacji, umiejętnośćjej oceny i wykorzystania 
informacji z różnych źródeF\ Christine Susan Doyle uzupełniła jąopisem osoby dys
ponującej kompetencjami informacyjnymi. Uznała, że jest nią użytkownik, dla którego 
„dokładna i kompletna informacja jest podstawą sprawnego decydowania; rozpoznaje 
potrzebę informacyjną; formułuje pytania na podstawie potrzeb informacyjnych; iden
tyfikuje potencjalne źródła informacji; rozwija skuteczne strategie poszukiwawcze; 
dociera do źródeł informacji, włączając technologie komputerowe i inne; kompetent
nie odczytuje informację, ocenia i wartościuje ją, ustala jej trafność i adekwatność; 
rozróżnia punkty widzenia i opinie od wiedzy faktograficznej; odrzuca informację nie- 
dokładnąi błędną; integruje nową informację z istniejącymjuż systemem wiedzy; 
wykorzystuje informację do kiytycznego myślenia i rozwiązywania problemów”^ 
Czyli osobami sprawnie korzystającymi z informacji są te, które „wiedzą, jak się



uczyć, ponieważ znająorganizację wiedzy, potrafiąodnaleźć i wykorzystać informację 
tak, by inni mogli jej używać. Są też przygotowane do ustawicznego samokształcenia, 
ponieważ wiedzą, jak znaleźć informację potrzebną do rozw ian ia  problemu lub pod
jęcia decyzji” ’̂. Definicja information literacy sformułowana przez Christine Susan 
Doyle stała się dla wielu autorów podstawą do konstruowania programów i standar
dów w zakresie alfabetyzacj i informacyjnej. A jej konstatacja, oparta na analizie roz
woju społeczeństwa przemysłowego, które przeszło w fazę społeczeństwa informa
cyjnego, wskazuje na konieczność przeobrażenia edukacji tradycyjnej w edukację 
opartą na koncepcji information literacy^^. W tym miejscu należy zgodzić się 
z KatarzynąMaterską, że niesłusznie utożsamia się kształcenie w zakresie informa
tion literacy z tzw. „przysposobieniem bibliotecznym” lub z podstawowym szkole
niem dla uĄlkowników informacji prowadzonym pizez różnego typu biblioteki. Gdyby 
tak było, to nie znalazłaby uzasadnienia definicja alfabetyzacji informacyjnej zamiesz
czona w standardacłi Rady Bibliotekarzy Uniwersytetów w Australii (CAUL) wyda
nych w 2001 r. Przedstawiana jest ona w powyższym dokumencie jako „zespół umie
jętności niezbędnych w związku z powiększającym się dostępem do informacji i jej 
źródeł” oraz wynikających z konieczności oceny jej prawdziwości, ważności, rzetel
ności, a także zrozumienia i użycia zgodnie z prawem i etyką. Jest też niezbędnym 
elementem kształcenia ustawicznego, wspólnym dla wszystkich dyscyplin, środowisk 
i poziomów kształcenia^’. Na uwagę zasługująprowadzone na poziomie narodowym 
w Wielkiej Brytanii prace nad stworzeniem uniwersalnej definicji information litera
cy, którą mogłyby posługiwać się wszystkie środowiska (oświatowe, naukowe, bizne
sowe itp.). Dyskusję na ten temat zainicjowała profesor Sheila Corrall, prezydent 
CILIP. W wyniku prac nad ujednoliceniem terminologii ustalono, że information lite
racy \sfzyć należy z uświadomieniem potrzeby informacyjnej, z umiejętnością dotar
cia do źródeł informacji i odszukania w nich potrzebnych informacji z potrzebąoceny 
wyników tego poszukiwania, wiedząjak wykorzystać uzyskane wyniki, odpowiedzial
nością i etyką w pracy z informacją, umiejętnością komunikowania się i dzielenia 
pozyskaną informacją i wiedzą, a także umiejętnościązarządzania informacją i pozy
skaną wiedzą^®.

Próh)ę określenia zakresu terminu information literacy i pojęcia „kultura informacyj
na” podj^atakże ElsaRamirezzbiblioteki naukowej Uniwersytetu w Meksyku. W swoich 
rozważaniach opierasię na definicji alfabetyzacji informacyjnej sformułowanej przez Jose 
l^pez Yepesa, w której eksponuje umiejętność zdobywania, organizowania, dokumento
wania i wykorzystywania informacji w celu zastosowania jej dla potrzeb społeczeństwa 
wiedzy. Nowoczesne technologie informacyjne, chociaż odsuwająna dalszy plan umiejęt
ność pisania i czytania, jednak według wspomnianej autorki przyczyniająsię do tworzenia 
społeczeństwa informacyjnego. Dzięki temu rozwijająsprawność w zakresie alfabetyzacji 
informacyjnej, umożliwiając przetrwanie i funkcjonowanie we współczesnym świecie . 
Poglądy Elsy Ramirez korespondująz ustaleniami tzw. Deklaracjipraskiej ogłoszonej 
we wrześniu 2003 r., według której umiejętność posługiwania się informacją należy do 
strategicznych umiejętności dla „społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju na
rodów i społeczności, instytucji ijednostekwXXI w. oraz w wiekach następnych”^̂ .

Odmienne spojrzenie na information tóerai^reprezentująautorzy artykułu pt.: 
Information Literacy as a Liberal Art: Enlighment proposals fo r  a New curricu



lu m -  Jeremy J. Shapiro i Shelley К. Hughes. Stanowi ona według badaczy nową 
dziedzinę nauk humanistycznych obejmującąobszar „od umiejętności użycia kompu
tera i odnalezienia informacji do krytycznej refleksji nad naturą informacji samej 
w sobie, jej techniczną infrastrukturąoraz kontekstem i oddziaływaniem społecznym, 
kulturowym, a nawet filozoficznym”

Podobnie information tóeracy postrzegająBill Johnston i Sheila Webber, którzy 
uznająjąjako samodzielnądyscyplinę naukowąi wliczająw obszar jej zainteresowań 
m.in.: modele information literacy, modele zachowań informacyjnych, typologię 
źródeł informacji, procesy tworzenia strategii wyszukiwawczych i wyszukiwania in
formacji, ekonomikę informacji oraz procesy kr^cznego myślenia, również w odnie
sieniu do źródeł i usług informacyjnych^. Dlatego też d e f i n i u j ą literacy 
jako zespół odpowiednich zachowań informacyjnych prowadzących do uzyskania, 
poprzez jakikolwiek kanał lub medium, informacj i dopasowanej do potrzeb użytkow
nika, w celu etycznego i mądrego ich wykorzystania w społeczeństwie. Powyższe 
rozumienie, sformułowane przez badaczy w 2003 r., stanowi fijndamentalne znacze
nie w studiach nad ustaleniem przedmiotu badań kultury informacyjnej i uściśleniajej 
pojęcia.

Wcześniejsza chronologicznie definicja przytoczona przez Barbarę Torlińskąopar- 
ta jest na sformułowaniach pochodzących z raportu Aspen Institute przygotowanego 
w 1999 r. Alfabetyzacja informacyjna jest tam traktowana jako suma określeń: com
puter literacy, technical literacy i digital literacy {Ха ostatnia, jako umiejętność czy
tania i rozumienia tekstów multimedialnych i hipertekstu). W tej konwencji informa
tion literacy zbliżona jest bardziej do kultuiy informatycznej lub węższego od niej 
terminu, tj. umiejętności technologii informacyjnych^’.

W zakończeniu rozważań nad prezentowanymi problemami definicyjnymi Barba
ra Torlińska stwierdza, że w związku z lawinowym rozwojem technologii informacyj
nej powodującym fundamentalne zmiany w tym co może oznaczać information lite
racy, nie ma sensu podejmowania prób stworzeniajednoznacznej definicji. Proponuje 
natomiast uznać za PatriciąBreivik Senn, praktykiem i teoretykiem koncepcji alfabe- 
tyzacji informacyjnej, że „information literacy koncentruje się na umożliwieniu lu
dziom osiągnięcia sukcesu w bogatym w informację dzisiejszym społeczeństwie”, 
równocześnie zgadzając się z nią, że w procesie kształcenia IL najistotniejszą rolę 
powinna pełnić biblioteka. Pracownicy bibliotek każdego typu nie powinni czekać, aż 
organ nadrzędny zleci im realizację tej funkcji. Musząpropagować koncepcję infor
mation literacy wj swoim środowisku, likwidować barieiy utrudniające jej rozwój, 
prezentować swoje dokonania w tym zakresie. W przeciwnym razie nadal w doku
mentach rządowych, jak sygnalizuje Lidia Derfert-Wolf, bibliotekarze nie będą wy
mieniani jako współodpowiedzialni za wdrażanie idei IL w społeczeństwie dostępu do 
informacji i wiedzy.

Podsumowując, należy odwołać się do zaproponowanego przez Alberta K. Bo- 
ekhorsta jeszcze innego podziału definicji information literacy. Wyodrębnia on trzy 
zasadnicze grupy definicji, z których każda skupia się wokół realizacji odmiennych 
koncepcji związanych bądź z wykorzystywaniem alfabetyzacji komunikacyjnej 
i technologicznej (głównie technologii cyfrowej i telekomunikacyjnej) do wyszukiwa
nia i rozpowszecłiniania informacji, bądź z wykorzystywaniem alfabetyzacji informa



cyjnej do wyszukiwania i wykorzystywania informacji samodzielnie lub przy pomocy 
pośredników, bądź z traktowaniem information literacy jako procesu przetwarzania 
informacji nastawionego na zdobywanie wiedzy, poszerzanie jego zasobu i podejmo
wanie decyzji w oparciu o zdobytąwiedzę^*’.

Zatem information //teracy nie jest tylko praktyczną umiejętnością stosowania 
narzędzi informacyjnych i nie może być utożsamiana z określeniem computer literacy 
lub pokrewnymi (alfabetyzacja komputerowa, e-literacy^’’, alfabetyzacja cyfrowa, 
kultura informatyczna itp.). Na problem ten zwrócił uwagę w 1983 r. F. Woody Hor
ton (junior) podkreślając, że computer literacy skupia się na problemach związanych 
z tym, co maszyna potrafi, a czego nie może zrobić oraz zajmuje się oprogramowaniem 
i sprzętem. W opozycji do computer literacy stawia więc information literacy jako 
dziedzinę mającą bliski związek z procesami rozwiązywania problemów^*. Azatem 
krzewienie kultuiy informacyjnej winno stać się społecznym celem, gwarantującym 
istnienie i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, a także społeczeństwa, którego 
postawy względem informacji i technologii informacyjnej cechować będzie roztropność, 
racjonalność, refleksyjność, umiarkowanie, szacunek, godność, etyka itd ” .

Konkludując, można stwierdzić, że alfabetyzacja informacyjna jest terminem nad
rzędnym, np. w stosunku do alfabetyzacji informatycznej, nazywanej także alfabetyzacją 
komputerową'*®. Za takim ujęciem przemawia także stanowisko amerykańskiej Naro
dowej Komisji ds. Badań w sprawie relacji pomiędzy information literacy a szerszą 
wiedzątechnologiczną. W raporcie tej komisji określono, że information literacy]ako 
kompetencja informacyjna skupia się na zawartości informacji, komunikacji, analizie, 
wyszukiwaniu informacji i jej ocenie i jest terminem szerszym w stosunku do terminów 
computer literacy oraz technology literacy. Zatem umiejętność posługiwania się kom
puterem i oprogramowaniem oraz biegłość technologiczna skupiająca się na rozumieniu 
i wykor^stywaniu technologii do rozwiązywania problemów i tworzenia nowych jej za
stosowań, mieści się w pojęciu information literac^K Relację pomiędzy kulturąinfor- 
macyjnąa kulturą informatycznąobrazuje lys. 1.

Takie samo spojrzenie na hierarchię powyższych pojęć znaleźć można w standar
dach alfabetyzacji informacyjnej opublikowanych w 2000 r. przez Stowarzyszenie 
Bibliotek Akademickich i Naukowych (ACRL). Termin information literacy игхще 
się tam za nadrzędny, chociaż jak zaznaczono, bez umiejętności korzystania

KULTURA INFO RM A CY JN A

alfabetyzacja informacyjna

KULTURA INFORMATYCZNA

alfabeiyzacja komputerowa

Rys. 1. Relacja pomiędzy kulturą inform acyjnąa informatyczną
Źródło własne.



z komputerów, nie może być mowy o faktycznych kompetencjach informacyjnych'* .̂ 
Ponadto kompetencje informacyjne użytkowników związane sąz umiejętnościami 
krytycznej oceny informacji i jej źródeł, sprawnością włączania wybranych informacji 
do podstawy swojej wiedzy, efektywnością ich wykorzystania, a w szczególności 
z możliwością spojrzenia na informację w aspekcie ekonomicznym, prawnym, spo
łecznym, kulturowym, etycznym itp.

Nie można zapominać też, że alfabetyzacja informacyjna dotyczy w takim samym 
stopniu informacji sformalizowanej, jak i niesformalizowanej. Wiąże sięjąz realizacją 
zadań wynikających z gromadzenia, wyszukiwania, opracowywania, przetwarzania, 
udostępniania i wykorzystywania różnego typu informacji pochodzących z różnych 
źródeł i wymagających zastosowania różnorodnych technik i systemów. Zatem kul
tura informacyjna obejmuje alfabetyzację informacyjną rozumianą holistycznie, nato
miast kultura informatyczna zajmuje sięjej wydzielonym aspektem, czyli alfah>etyzacją 
komputerową. Czasami tę ostatnią zawęża się do umiejętności obsługi sprzętu kom
puterowego. Wprawdzie umiejętność wykorzystywania tego sprzętu do realizacji 
zadań informacyjnych zaliczyć można do umiejętności informatycznych o charakterze 
praktycznym lub praktyczno-intelektualnym, ale nie jest ona jedyną umiejętnością 
przypisanąalfabetyzacj i informacyjnej.

Mieszanie takich terminów i pojęć jak „kultura informacyjna” z kulturą informa
tyczną, technologia informacyjna z informatyką, technologie informacyjne z techno
logiami informatycznymi, alfabetyzację informacyjnąz alfabetyzacją informatyczną 
lub alfabetyzacją komputerową, umiejętności informacyjne z umiejętnościami techno
logii informacyjnych powoduje utożsamianie ich wszystkich z posiadaniem kompeten
cji w zakresie wszechstronnego posługiwania się informacjąw formie elektronicz
nej'' .̂ Niedostrzeganie różnic pomiędzy wyżej wymienionymi terminami i pojęciami 
wpływa m.in. na podejmowanie badań nad kulturą informacyjną wydzielonych popu
lacji, głównie w aspekcie stosowania przez nie narzędzi i systemów informatycznych, 
dostępu do infrastruktury informatycznej, korzystania z informacji wyłącznie w for
mie elektronicznej oraz kompetencji i kwalifikacji umożliwiających efektywne korzy
stanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych'*''.

1 .2 .1 .2 .  U m ie ję tn o ś c i in f o rm a c y jn e  a  k o m p e te n c je

INFORMACYJNE

W literaturze przedmiotu, jak i w języku potocznym, często utożsamia się umiejęt
ności ze sprawnościami lub kompetencjami. Jak zauważa Katarzyna Materska, umie
jętności informacyjne są fundamentalnym składnikiem wykształcenia, natomiast 
sprawność akcentuje wymiar wyższej biegłości, doskonalenia i profesjonalizmu'*^. 
Umiejętność, jak pisze Wacław Strykowski, będąca „wiedząproceduralną(wiedzieć 
jak) stanowi sedno kompetencji”. Dlatego optuje on za używaniem definicji, 
w której kompetencja to „harmonijna kompozycja wiedzy, sprawności, rozumienia 
oraz pragnienia”''*. Kompetencje stanowią więc kwalifikacje niezbędne do wykony
wania określonego zadania. W książce, z której pochodzi zacytowany fragment, przy



toczono różne definicje tego terminu'’’; jako: zdolność i gotowość do wykonywania 
zadań na określonym poziomie; jako wyuczalna umiejętność robienia rzeczy dobrze; 
jako sprawności niezbędne do radzenia sobie z problemami; jako szczególną właści
wość, wyrażającą się w demonstrowaniu na wyznaczonym przez społeczne standar
dy poziomie, umiejętności adekwatnego zachowania się, [wyrażające się także] 
w świadomości potrzeby i konsekwencji takiego właśnie zachowania oraz w przyjmo
waniu na siebie odpowiedzialności za nie'**. Do ostatniego z przytoczonych określeń 
nawiązuje definicja kompetencji informacyjnych skonstruowana przez Billa Johnstona 
i Sheilę Webber, w której przyrównuje się je do kompetencji typowych dla alfabetyza- 
cji informacyjnej. Traktuje się je jako umiejętności podejmowania określonych działań 
mających na celu otrzymanie informacji relewantnej w celu świadomego, mądrego 
i etycznego wykorzystania ich w społeczeństwie'*’. W ujęciu Billa Johnston’a i Sheili 
Webber kompetencje informacyjne to „przyjęcie odpowiedniego zachowania, polega
jącego na otrzymaniu za pomocąodpowiedniego kanału lub nośnika informacji dobrze 
odpowiadającej potrzebom informacyjnym oraz na krytycznej świadomości nadrzęd
nej roli mądrego i etycznego wykorzystania informacji w społeczeństwie”^®.Nato
miast Carrie Lowe, Michael В. Eisenberg i Kathleen L. Spitzer kompetencje informa
cyjne definiująjako „wiedzę i sprawność w zakresie rozpoznawania kiedy i jaka 
informacja jest potrzebna, zlokalizowania jej, krytycznej analizy, efektywnego pozy
skania i wykorzystania a także przekazywania jej w odpowiedniej formie przy pomocy 
właściwie dobranych nośników’”' .

Na kompetencje informacyjne można spojrzeć także pod kątem procesu samo
kształcenia informacyjnego, którego celem jest dążenie użytkownika do informacyj
nego „wykształcenia się”. Kazimierz Wenta wprowadza do literatury termin samouc- 
two informacyjne, przez które rozumie „udowodnienie sobie, że się wie i potrafi oraz 
ma poczucie zbliżania się do wartości świata nauki”. Samouk informacyjny, według 
tego autora, na pewnym etapie doświadczeń informacyjnych, gdy sam rozwiązuje 
problemy natury teoretycznej i praktycznej, po prostu chce być mądry pod względem 
informacyjnym, a szybko pozyskana i wiarygodna informacja naukowa jest właści
wym narzędziem intelektualnym w jego rozwoju^ .̂ Termin „samouctwo informacyj
ne” Kazimierz Wenta wyraźnie odróżnia od „samokształcenia informacyjnego” ma
jącego więcej wspólnego ze zdobywaniem umiejętności informacyjnych. Samouctwo 
informacyjne autor ten określa jako „drogę do wolności i e-humanizacji”, drogę, która 
prowadzi od samokształcenia i przez samokształcenie oparte na „samorzutnym roz
woju i samowychowaniu”” . Samokształcenie, jako samodzielne, celowe i poddane 
własnej kontroli zdobywanie i modernizowanie wiedzy ogólnej lub kwalifikacji zawo
dowych, jest też przedmiotem zainteresowania innych autorów. Paweł Popek propo
nuje wprowadzenie do metodyki samokształcenia informacyjnego zaleceń dla osób, 
które samodzielnie zdobywają wiedzę. Odnoszą się one między innymi do: przestrze
gania praw autorskich (legalność oprogramowania, wskazywanie źródeł informacj i, 
pr^pisy bibliograficzne itp.); budowy indywidualnej, ustrukturyzowanej, elektronicznej 
bazy wiedzy; uczenia prawidłowości wyszukiwania i selekcjonowania informacji; za
chęcania do indywidualnych lub grupowych wysiłków, np. w postaci budowy tema
tycznych stron WWW związanych z własnymi zainteresowaniami, pasjami itd.^". 
Autor ten eksponuje wartość samokształcenia informacyjnego w edukacj i, podkreśla



jąc, że nie jest ono Jakimś dodatkiem”, ale integralnym elementem nowoczesnego 
procesu kształcenia. Postuluje także, aby,zamiast wyposażać jednostkę w zamknięty 
zasób wiedzy, lepiej cały czas przygotowywać ucznia, potem studenta, do nowocze
snych sposobów jej zdobywania i wj'korzystania. W tym celu powinno się stosować 
cały system zabiegów zapewniających opanowanie umiejętności pracy umysłowej 
oraz wdrażać do systematycznego i efektywnego (z wykorzystaniem technologii in
formacyjnej) samokształcenia”” .

Information literacy']ako proces postrzega także Vicki E. Hancock i traktuje ją  
jako gwarancję realizacji idei „nauczania przez całe życie’̂ . Dlatego nauczanie nie 
może być gromadzeniem wiedzy lecz uczeniem w oparciu o źródła informacji. Wyma
ga to przemiany nauczyciela w pośrednika między uczniem a wiedzą i informacją. 
Information literacy została opisana przez niąw postaci 12 zasad uczenia się kogni
tywnego i scharakteryzowana poprzez metody pracy umysłowej w edukacji. Sama 
Patricka Breivik Senn podkreśla, że pomiędzy information literacy a lifelong lear
ning istnieje magiczne partnerstwo, które należy rozwijać, gdyż kompetencje infor
macyjne ułatwiają i wzbogacająproces uczenia, a nauka przez całe życie wymaga 
ciągłej aktualizacji tych kompetencji i ich doskonalenia. W tym wymiarze są to proce
sy komplementarne. Osoba pragnąca stale się doskonalić automatycznie musi być 
kompetentna informacyjnie a kompetencje te są motorem sprawczym podnoszenia 
kwalifikacji i zdobywania wiedzy. Zarówno „edukacja przez całe życie” jak i kultura 
informacyjna wpły wająna niezależność ekonomicznączłowieka, najakość jego życia 
i jak czytamy w raporcie dla UNESCO przygotowanym pod kierownictwem Jacqu- 
es’a Delorsa, pozwalajązwiększyć możliwość panowaniajednostki nad lytmem jej 
życia i czasem, którym dysponuje” .

Czy możliwe jest sporządzenie katalogu umiejętności i kompetencji informacyjnych 
przypisanych tak szeroko rozumianej alfabetyzacji informacyjnej?

Prół)ę zestawienia sposobów definiowania umiejętności informacyjnych przedsta
wił Waldemar Furmanek. Podkreślając ich intelektualno-praktyczny charakter, zaleca 
szersze rozumienie tego pojęcia, a nie zawężone tylko do umiejętności uczenia się. 
Umiejętności informacyjne w ujęciu podmiotowym określajako gotowość do podjęcia 
zadań informacyjnych i możliwość dostosowania ich do zmieniających się warunków, 
w jakich mająbyć wykonane. Zadaniami tymi sąprzede wszystkim ocena sytuacji 
wyjściowej, określenie braku lub nadmiaru informacji ze względu na cel, a następnie 
podejmowanie dalszych czynności prowadzących do realizacji celu zadanego-*. Do 
kluczowych umiejętności informacyjnych badacz ten zaliczył: efektywne korzystanie 
z narzędzi oferowanych przez technologie; korzystanie z nowoczesnych środków 
gromadzenia i przetwarzania informacji; skuteczne komunikowanie się w sposób 
pośredni z programem komputerowym przez urządzenia wejścia oraz pośrednie ko
munikowanie się z innymi użytkownikami systemu informacyjnego z wykorzystaniem 
specjalnego oprogramowania użytkowego; kiytyczny odbiór informacj i multimedial
nych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia lub pracy zawodowej; umiejętność 
pracy w zespole, pracę na rzecz sukcesu zespołu oraz umiejętność prezentacji 
wytworów działania zespołu; umiejętność samoprezentacji*®. Inaczej umiejętności in
formacyjne traktuje Bronisław Siemieniecki, odnosząc je do tych, które dotycząprzy- 
swajania wiedzy z różnorodnych źródeł. Według niego w procesie edukacji informa



tycznej kształci się: formułowanie i analizowanie potrzeb informacyjnych, lokalizację 
i określanie oraz ocenianie możliwych źródeł informacji, wyszukiwanie informacji, se
lekcję źródeł informacji, wykorzystanie źródeł, rejestrowanie i magazynowanie infor- 
macji, inteфretację, analizę, syntezę i ocenę zebranych informacji, prezentowanie 
przetworzonej informacji, ocenę uzyskanych wyników^.

Próbę usystematyzowania kompetencj i informacyjnych podjęła także Christine 
Susan Bruce opierając się na stworzonej przez siebie koncepcji siedmiu filarów 
i siedmiu aspektów information literace^K Ponieważ pomiędzy poszczególnymi 
aspektami postrzegania i korzystania z informacji zachodzi wiele zależności, model 
stworzony przez Christine Susan Bruce określić można jako relacyjny. Jego istotę 
stanowi założenie, że każdy użytkownik informacji dysponuje własnymi indywidualny
mi doświadczeniami w zakresie korzystania z informacji, w związku z czym model 
służyć mu powinien jako narzędzie do wypracowania własnej drogi podnoszenia 
kwalifikacj i informacyjnych, a nie tworzenia klasyfikacj i użytkowników o określonym 
poziomie alfabetyzacji informacyjnej. Model ten powszechnie wykorzystywany 
w angielskim systemie edukacji znalazł swoje odbicie w tzw. modelu SCONUL 
przedstawionym na rys. 2®̂.

Rys. 2. Model umiejętności informacyjnych SCONUL 
Źródło; Information skills Jn higher education. Prepared by the SCONUL. Advisory Committee on In

formation Literacy. October 1999.

L e g en d a :
1) uświadomienie potrzeby informacyjnej,
2) rozpoznawanie luki informacyjnej i sposobu jej wypełnienia,
3) konstruowanie strategii wyszukiwawczej,
4) lokalizacja i dostęp,
5) ocena i ewaluacja,
6) organizacja, zastosowanie i prezentowanie,
7) synteza i twórczość.



Poprzez powtarzający się proces alfabetyzacji użytkownicy informacji mogąroz- 
wijać wszystkie siedem umiejętności, poczynając od elementarnych, a kończąc na 
bardziej zaawansowanych.

Powracając do przedstawionego przez Christine Susan Bruce Information skills 
model, można w nim wydzielić filar obejmujący podstawowe umiejętności bibliotecz
ne oraz filar dotyczący znajomości technologii informacyjnej. Opis obu filarów i aspek
tów kompetencj i informacyj nych przytaczam w tłumaczeniu autorów artykułu poświę
conego kompetencjom informacyjnym w szkole®.

•  Christine Susan Bruce wymienia następujące filaiy alfabetyzacji informacyjnej: 
do grupy pierwszej obejmującej umiejętności biblioteczne (jak lokalizować i dotrzeć 
do informacji) zalicza:
1. rozpoznawanie potrzeb informacyjnych-wiedzieć, co jest znane, co nie jest znane, 

umieć zidentyfikować „lukę informacyjną”,
2. określenie sposobów uzupełnienia „luki informacyjnej” -wiedzieć, które źródła 

informacji mogązaspokoić potrzeby informacyjne,
3. kształtowanie strategii dotyczącej lokalizowania informacji-wiedzieć, jak rozwi

nąć i udoskonalić strategię poszukiwania informacji,
4. lokalizację i dostęp do informacji -  wiedzieć, jak dotrzeć do źródeł informacji 

i wydobyć potrzebne informacje.
W grupie drugiej obejmującej umiejętności z zakresu technologii informacyjnej (jak 

rozumieć i wykorzystywać informacje) wymienia:
5. porównywanie i ocenę informacji-wiedza, jak oceniać wagę i jakość uzyskanych 

informacji,
6. organizację, wykorzystanie i przekaz informacji -  wiedzieć, jak wykorzystywać 

nową wiedzę dla wypełnienia istniejących luk oraz być w stanie przekazywać w ra
zie potrzeby tę wiedzę innym,

7. syntezę i twórczość-wiedzieć, jak połączyć nowe wiadomości z już posiadanymi, 
aby uzyskać nowe spojrzenie i stworzyć nową wiedzę.

•  Do siedmiu aspektów kompetencji informacyjnych Christine Bruce zalicza:
1. znajomość technologii informacyjnych-TI pomagająużytkownikowi być poinfor

mowanym na bieżąco i komunikować się z innymi,
2. znajomość źródeł informacji, wiedza o źródłach-różnorodne źródła informacji, np. 

bibliograficzne, zasoby ludzkie, elektroniczne itp.,
3. wiedzę o procesach informacji-gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie 

informacji,
4. wiedzę o zarządzaniu informacją- rozpoznawanie wagi informacj i, umiejętność 

łączenia informacji z realizowanymi projektami, współdziałania z ludźmi itp.,
5. umiejętność kształtowania w ied^ -  uczenie się, umiejętność kiytycznego myślenia 

i analizy,
6. umiejętność poszerzania wiedzy-prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej, 

opracowywanie nowych ro z w ią ż  i metod zdobywania nowych doświadczeń,
7. budowanie mądrości na gruncie wiedzy skonstruowanej z pozyskanych informacji 

-  uwzględnienie aspektów etycznych, wykorzystanie wiedzy dla dobra innych.
Model wypracowany przez Christine Susan Bruce przyjęty został w niniejszej 

pracy jako podstawa analizy zawartości programów kształcenia oraz podręczników



i innych dokumentów pod kątem występowania w nich treści z zakresu information 
literacy, atakże jako podstawa analizy poziomu kultuiy informacyjnej użytkowników.

Nie jest on jednakjedynym stosowanym w sektorze edukacyjnym. Lidia Derfert- 
-Wolf zwraca szczególną uwagę na wdrożony w 1990 r. model Big6 Skills (The Big 
Six Skills), na podstawie którego opracowano popularną na świecie metodę naucza
nia umiejętności informacyjnych^. The Big Six Skills znalazło swoje miejsce głównie 
w programach nauczania information literacy w szkołach gdzie są powszechnie 
stosowane wśród bibliotekarzy szkolnych do realizacji, wraz z innymi nauczycielami, 
programów nauczania różnych przedmiotów. Doug Johnson (District Media Supervi
sor for Mankato School) opisuje przykłady rozwoju nowych i udoskonalonych bibliotek 
szkolnych oraz ich podejścia teoretycznego i praktycznego do nauczania information 
/йегасу oraz propagowania kultuiy informacyjnej w środowisku szkolnym^. Szkole
nie w zakresie information literacy]esl więc ściśle zintegrowane z określonym 
przedmiotem nauczania. W modelu Big6 Skills wyróżnia się sześć etapów kształcenia 
obejmujących: umiejętność definiowania problemu informacyjnego; umiejętność 
wyboru strategii szukania w różnych źródłach informacji; umiejętność lokalizacji 
źródeł i dokumentów; umiejętność selekcji w celu wyboru informacji relewantnej; 
umiejętność syntezy wyselekcjonowanych informacji, ich organizacji i prezentacji; 
umiejętność przeprowadzenia ewaluacji. Każdy z etapów kształcenia konkretnych 
umiejętności dzieli się na dwa bardziej szczegółowe^. Wszystkie dotyczą konkret
nych umiejętności informacyjnych i w stosunku do modelu Christine Susan Bruce 
pomijająproblematykę zarządzania wiedzą*’.

W edukacji wykorzystywane są także standardy umiejętności informacyj
nych opracowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych 
(AASL) z 1998 r., a także przez amerykańskie ACRL (Information literacy Compe
tency Standards for Higher Education) z 2000 r. i australijskie ANZIIL z 2004 r. Kon
cepcje te różniąsię między sobągłównie w podejściu do poszerzania lub ograniczania 
obszaru wiedzy i sprawności w zakresie zarządzania informacją i zarządzania wiedzą.

W oparciu o założenia modelu information literacy Christine Susan Bruce oraz 
wyniki badań sporządzono wykaz podstawowych kompetencji informacyjnych 
wymaganych od uczniów jako użytkowników informacji^. Zostaną one omówione 
w kolejnych rozdziałach.

Podsumowując, należy stwierdzić, że alfabetyzacja informacyjna rozumiana jako 
zespół kompetencji informacyjnych nieodzownych do racjonalnego i etycznego zarzą
dzania informacjąi wiedzą, stanowi podstawę wykształcenia ludzi twórczych, umie
jących dostosować się do zmian spowodowanych szybkim tempem rozwoju techno
logii informacyjno-komunikacyjnych. Uważa się je  za fundamentalny składnik 
wykształcenia, traktując na równi z  umiejętnościączytania i pisania. Brak kompetencj i 
informacyjnych uniemożliwia efektywne funkcjonowanie człowieka. Ich wagę doce
nili między innymi ekonomiści, uzależniając istnienie i rozwój przedsiębiorstw od pozio
mu kultury informacyjnej pracowników i obsługiwanych klientów.



1 .2 .2 .  K u l t u r a  in f o r m a c y jn a  w  l it e r a t u r z e  e k o n o m ic z n e j

Używanie tego samego pojęcia, jakim jest „kultura informacyjna” w tekstach 
z zakresu organizacji zarządz^ią informatyki, nauki o informacji, edukacji, pedagogiki 
może sugerować, że opisywane zjawiska są identyczne. Ale tak nie jest. Przykładem 
mogąbyć nauki ekonomiczne, w któiych omawiany termin już dawno włączony został 
do systemu pojęciowego dyscypliny.

Kulturę traktowanąjako „układ wyuczonych zachowań i rezultatów zachowań, 
któiych elementy składowe są wspólne dla członków danego społeczeństwa i przeka
zywane w jego obrębie” odniesiono do rozumienia kultury organizacyjnej przez auto
rów publikacji z zakresu ekonomii, a konkretnie z zarządzania®. Obejmuje ona proble
matykę wartości i postaw realizowanych w danej instytucji, norm i procedur 
postępowania oraz standardów relacj i pracowniczych. Lidia Zbiegień-Maciąg defi
niuje jąjako ,^wyczajowy, tradycyjny sposób myślenia i działania, który musząpoznać 
nowi członkowie, przynajmniej częściowo go zaakceptować, jeśli sami chcą być za
akceptowani jako pracownicy”™. Według Czesława Sikorskiego obejmuje ona „nor
my i wartości wyznaczające specyficzny sposób zachowania się uczestników danej 
organizacj i, różniące tę organizację od innych”^'. Powstaje w codziennym fiankcjono- 
waniu firmy i decyduje ojej tożsamości i niepowtarzalności. Kulturę organizacyjną 
definiuje się też jako unikalną, jednolitąpsychologię organizacji dostarczającą wspól
nie przyjętych wzorców percepcji, pozwalających członkom organizacji wiedzieć jak 
powinni działać i myśleć’ .̂ Według Edgara Scheina kulturę tę tworzą„przyjęte przez 
grupę założenia wypracowane podczas wspólnego rozwiązywania problemów, które 
są na tyle skuteczne, że warto nauczyć ich nowych członków organizacji”’ .̂ Założe
nia te stanowiązarazem pierwszy poziom kultury organizacyjnej we wzorcu tej kultu
ry. Cytowany autor wyodrębnia także poziom drugi, który tworzą zarówno deklaro
wane jak i przestrzegane normy i wartości. Mająone wymiar moralny i stanowią 
istotę tej kultury. Ostatni poziom tworzą artefakty, czyli symbole. Elżbieta Barbara 
Zybert przyjmuje za Edgarem Scheinem ich podział na językowe Oęzyk, mity, legen
dy), behawioralne (ceremonie, rytuały) i fizyczne (sztuka, technologia, produkty ma
terialne)’'*. Służąone głównie do budowania tożsamości i wizerunku organizacji oraz 
wpływają w zasadniczym stopniu na osiągnięcie przez nią sukcesu. Kultura organiza
cyjna zależna jest także od miejsca usytuowania czynnika kształtującego daną kulturę 
(na zewnątrz lub wewnątrz organizacji); od wartości i norm postępowania wpływają
cych w istotny sposób na członków danej organizacji; od wpfywu grupy lub cech indy
widualnych pracowników. Zawsze jednak zależy od kultury narodowej i środowiska 
lokalnego. Geert Hofstede, analizując różne definicje kultury organizacyjnej, nazywa
nej też kulturąkorporatywną lub kulturą firmy, dokonał pewnych uogólnień i określił ją  
jako „kulturę holistycznąobejmującącałość zjawiska; kulturę zdeterminowanąhisto- 
rycznie, czyli odzwierciedlającąhistorię organizacji; kulturę powiązanąz przedmiota- 
mi badań antropologicznych, takimi jak rytuały i symbole; będącą tworem 
społecznym, tj. powstającąi utrzymywaną przez grupę ludzi, którzy tworzą organi
zację; stanowiącąkoncepcję opartą na wiedzy (miękką) i będącą kulturą trudną do 
zmiany”’ .̂



Opierając się na takim rozumieniu icultury finny, Zygmunt Ryznar wyodrębnia w niej 
trzy podstawowe składniki, tj. kulturę komunikacyjną, kulturę informacyjnąi kulturę biz- 
nesową̂ *’. Usytuowanie kultury informacyjnej wśród innych terminów używanych do 
jej określenia przez autorów publikacji zzakresu ekonomii przedstawia tys. 3.

KULTURA PRACY

KULTURA EKONOMICZNA

Kultura komunikacyjn >
Kultura biznesowa

)
K ultura inform acyjna j

Rys. 3. Usytuowanie „kultury informacyjnej” wśród innych pojęć używanych do jej oicreślenia 
w tekstach ekonomicznych”

Źródło: Na podstawie: Z. Ryznar: Nieodzowny wstęp do informacji, s. [2].

Do kultury komunikacyjnej zalicza on kanały i formy kontaktowania się pracowni
ków ze sobą i z klientami, a także różne formy negocjacji i przekazywania informacji 
w obrębie firmy. Do jej zakresu wlicza również umiejętność współpracy z ludźmi po
chodzącymi z innych sfer kulturowych lub zawodowych, a także zdolność pracy 
w różnych środowiskach.

Aby zagwarantować w firmie sprawny przepływ informacji, nie wystarcządrożne 
kanały komunikacyjne. W proces ten musi być włączona kultura informacyjna definio
wana jako „dbałość o wysokąjakość danych źródłowych, zdolność pracy grupowej, 
w tym zdolność przekazywania rzeczowych, jednoznacznych informacji i dzielenia się 
wiedzą, umiejętność korzystania z komputerowych zasobów informacyjnych, umie
jętność wykorzystania informacji w procesach decyzyjnych, zdolność uczenia się 
poprzez kojarzenie interdyscyplinarnych informacji, zdolność myślenia wielowymia
rowego itp.’”*. Inteligencja traktowana jest tu jako zdolność pracownika do rozwią
zywania problemów, polegająca na angażowaniu wielu procesów myślowych, takich 
jak rozumienie, rozumowanie, wnioskowanie, myślenie abstrakcyjne itp̂ .̂ Dlatego też 
niektórzy autorzy uznają kulturę informacyjnąza najważniejszy ze składników kultury 
organizacyjnej*®.

Kultura informacyjna w ujęciu Barbaiy Łukasik-Makowskiej stanowi także waż
ny komponent kultury organizacyjnej. Autorka ta udowadnia, że wysoki poziom kultu
ry organizacyjnej implikuje dbałość o informacje i podziela pogląd, że kulturę tę cechu
je: traktowanie informacji jako dobra wspólnego, gotowość do dzielenia się informacją, 
otwarty system komunikacyjny, stymulowanie komunikacji bezpośredniej, szybkie



pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, niwelowanie chaosu informacyjnego, korzy
stanie z wielu źródeł wiedzy, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy*'. Kazimierz 
Perechuda i Aleksander Binsztok dostrzegająwe współczesnych koncepcjach zarzą
dzania eksponowanie otwartych systemów informacyjnych. Na liście zaleceń dla 
menedżerów, którzy chcieliby w swoich przedsiębiorstwach wprowadzać takie sys
temy, umieścili następujące instrukcje: pozwól krytykować obecne rozwiązania ko
munikacyjne oraz proponować nowe rozwiązania w tym zakresie pracownikom 
wszystkich szczebli; dziel się wiedząz wszystkimi członkami swojej organizacji; 
stwórz swoim pracownikom szeroki dostęp do informacji; wdrażaj nowoczesne roz- 
wią^nia komunikacyjne celem udrażniania kanałów informacyjnych; traktuj informa
cję jako dobro wspólne, należne wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa; wprowa
dzaj atmosferę sprzyjającą dialogowi (...). Tylko tak „wzmocnisz” motywację 
podwładnych do podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania nowych dróg kreatywnych 
rozwiązań”*̂ . Zakr 
przedstawia rys. 4.

inteligencja

Rys.4. Zakres pojęcia „kultura informacyjna” w literaturze ekonomicznej 
Źródło własne.

Kulturę informacyjną Utożsamia się też często z zespołem kompetencji wyma
ganych od pracownika i nieodzownych do zapewnienia firmie rozwoju. W tym kon
tekście traktuje się jąjako zespół zachowań kulturowych mających na celu „elimi
nowanie syndromu grupowego myślenia, opartego na zasadzie wzajemnego 
podtrzymywania jednej koncepcji, czyli tworzenia iluzoiycznej jednomyślności na
kazującej wstrzymanie się z wyrażaniem wątpliwości”^. Jak pisze Zygmunt Ryznar 
konsekwencjątego syndromu jest tendencyjność selekcji informacji, uproszczanie 
obrazu sytuacji oraz ograniczanie liczby pomysłów. Autor ten posługuje się także 
pojęciem „kultury informacyjnej firmy”. Organizacja charakteryzująca się taką 
kulturą dba w głównej mierze o szeroko rozumianąjakość danych, efektywność 
wykorzystywania systemów informatycznych i baz danych*'*. U podstaw kultury 
informacyjnej leży także kultura biznesowa związana z rozumieniem procesów



biznesowych w całej branży^’. W kulturze organizacyjnej firmy wyróżnia się nie tylko 
kulturę komunikacyjną, informacyjnąi biznesową. Donald A. Marchand biorąc pod 
uwagę czynniki wpływające na formę i jakość komunikowania organizacji zapropono
wał dokonanie podziału kultury informacyjnej na kulturę badawczą (w aspekcie anty
cypacji), w której menedżerowie i pracownicy poszukują informacji, aby lepiej prze
widzieć przyszłość oraz przystosować się do przyszłych trendów; kulturę odkrywczą 
(w aspekcie tworzenia), w której menedżerowie i pracownicy są otwarci na nowe, 
pozytywne postrzeganie kiyzysu i radykalnych zmian oraz szukają sposobów stwo
rzenia przewagi konkurencyjnej; kulturę funkcjonalną (w aspekcie kontroli), w której 
menedżerowie i pracownicy wykorzystują informacje jako sposób egzekwowania 
władzy lub wpływów; kulturę dzielenia się (w aspekcie adaptacyjnym), w której me
nedżerowie ipracownicyufająsobie na tyle, aby wykorzystywać informację do ada
ptacji i poprawy wyników*®. W typologii tej kultura informacyjna rozumiana jestjako 
system wartości, postaw i zachowań, które bezpośrednio oddziałująna procesy gro
madzenia, organizowania, przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania informacji 
w firmie. Kazimierz Wenta do tej typologii dołącza kulturę informacyjną, która może 
być „ewaluacjąwielokułturową”*’.

Dlaczego tak ważne miejsce w naukach ekonomicznych zajmuje obecnie kultura 
informacyjna? Na to pytanie odpowiadająautorzy artykułu o kulturowych uwarunko
waniach wywiadu gospodarczego. Ryszard Borowiecki i Mirosław Kwieciński zwra- 
cająuwagę na powstanie nieuniknionych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
w tzw. eize nowej ekonomii, charakteryzującej się dominacją informacj i i kapitału in
telektualnego w procesach gospodarczych. Te nowe warunki wymuszająkonieczność 
tworzenia podstaw informacyjnych podejmowania decyzj i strategicznych przez firmy. 
Zmiany te, jak piszą^ „wynikająz kształtowania nowej kultury organizacyjnej, 
wtym szczególnie kultuiy informacyjnej, która służyć powinna zapewnieniu sprawne
go obiegu i wymiany informacji wewnątrz firmy i zjego otoczeniem. Kultura informa
cyjna ma według nich do spełnienia istotną rolę także w procesie ochrony i zabezpie
czenia informacj i, wpływając w ten sposób na ochronę dorobku konkurencyjnego 
fumy”**. Aż 90% zagrożeń informacyjnych powodująwedług Konrada Kolegowicza 
pracownicy zatrudnieni w firmie, a tylko 10% stanowiąataki z zewnątrz. Brak kultury 
informacyjnej wśród pracowników łączy z problemem wycieku informacji strategicz
nych oraz dokumentacji technicznych i informacji rachunkowo-księgowych do kon
kurencji, co może spowodować kryzys w prawidłowym funkcjonowaniu przedsię
biorstwa*’.

Powyższe traktowanie kultuiy informacyjnej ukształtowane zostało w okresie 
transformacji sposobu działalności i organizacji współczesnego przedsiębiorstwa, 
opartej na informacji. Sukces przedsiębiorstwa zależy, jak konkluduje Barbara Torliń- 
ska, od sprawności operowania informacjąw warunkach szybkich zmian i globalizacji 
lynku. Dlatego informacja zyskuje w tej sytuacji nowe znaczenie. Postrzegana może 
być jako produkt, surowy materiał, a także czynnik niezbędny do właściwego funkcjo
nowania przedsiębiorstwa. Ale aby osiągnąć sukces zarówno pracownicy, jak i klienci 
muszą być wyposażeni w nowe umiejętności związane z wykorzystaniem i przetwa
rzaniem informacji. Dlatego coraz częściej zarządy firm przyjmująstrategię działania 
opartąna twierdzeniu, że „kompetencje informacyjne firmy, na poziomie oiganizacyj-



nym, mają wpływ na sukces tynkowy’”®. Zadaniem pracodawców staje się w tych 
warunkach rygorystyczne egzekwowanie od pracowników rozumienia znaczenia 
informacji dla rozwoju przedsiębiorstwa. Świadomość informacyjna ma więc decy
dujące znaczenie w  zapewnieniu skutecznego działania firmy i jej prosperity.

Podsumowując, przedmiotem badań prezentowanej tu kultury są zachowania 
i postawy pracowników, najczęściej konkretnej firmy, zgodne z informacyjnym wzor
cem działalności przedsiębiorstwa, umożliwiającym zachowanie jego ekspansywności 
i przetrwanie.

1 .2 .3 . K u l t u r a  in f o r m a c y jn a  w  u ję c iu  in f o r m a t y c z n y m

1 .2 .3 .1 . D y sk u sja  w o k ó ipo jęc ia  kultura  inform atyczna

Pojęcie „kultuiy informatycznej” wypracowane zostało głównie przez przedsta
wicieli nauk ekonomicznych, informatycznych i pedagogicznych. Rzadko jednak sto
sowane jest przez tych pierwszych w ujęciu zbliżonym do kultuiy informacyjnej, 
w której główny nacisk kładzie się na postawy użytkowników wobec informacji 
i związane z niąprocesy oraz na świadomość roli mądrego i etycznego wykorzystywa
nia informacji w  społeczeństwie, a szczególnie na krytyczną refleksję nad naturą in
formacji i jej oddziaływaniem społecznym, kulturowym i filozoficznym.

Urszula Grześkowiak, reprezentująca nauki ekonomiczne, określa kulturę infor- 
matycznąjako połączenie wiedzy informatycznej z umiejętnościami wykonywania 
pracy zawodowej w  sposób optymalny, czyli z kulturąpracy’’. Od niej i od kultuiy 
osobistej (utożsamianej z ogładąi obyciem) uzależnia poziom kultuiy informatycznej. 
Komponenty tej kultuiy przedstawia rys. 5.

wiedza informatyczna

kultura pracy kultura osobista

Rys. 5. Zakres pojęcia „kultura informatyczna” według Urszuli Grześkowiak 
Źródło własne.



Konieczność ciągłego doskonalenia narzędzi pracy, sposobów działania i zacho
wania się oraz walica z zakorzenionymi przyzwyczajeniami opóźniają, według niej, 
pełne wykorzystanie narzędzi informatycznych. Dlatego popularyzowanie wiedzy 
oraz kształcenie i wychowanie informatyczne majądecydujące znaczenie dla krzewie
nia kultury informatycznej, której poziom podnieść można tylko poprzez zintegrowany 
system szkoleń pracowników. W tym zawężonym ujęciu pojęcie kultuiy informatycz
nej sprowadza się do wymuszonej przez lynek pracy znajomości nowoczesnych tech
nologii informatycznych narzuconych pracownikom danej firmy lub jej potencjalnym 
klientom.

Inne spojrzenie na kulturę informatycznąreprezentuje Piotr Adamczewski (lys. 6), 
opisujący ją w kontekście problematyki ekonomicznej i łączący jąz  umiejętnościami 
użytkowników zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI) w zakresie opano
wania zawartych w nich metod, narzędzi i zasad eksploatacji przy wykorzystaniu 
dostępnej infrastruktuiy organizacyjno-technicznej’ .̂

dokształcanie w zakresie efektywnego 
korzystania z ZSI

Rys. 6. Zakres pojęcia „kultura informatyczna” według Piotra Adamczewskiego
Źródło własne.

Od użytkowników korzystających z usług systemów zintegrowanych (w tym też 
zintegrowanych systemów bibliotecznych czy informacyjno-wyszukiwawczych) 
wymaga się przygotowania i stałego dokształcania w zakresie efektywnego stosowa
nia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Poziom tego przygotowania oraz 
uwarunkowania organizacyjne wpływają, jak pisze autor, na „kształtowanie się kultu
ry informatycznej naszego społeczeństwa, które w ramach eiy informacyjnej musi 
podołać jej wszystkim wyzwaniom”” . Podkreśla też. że nie można mówić o spraw
nym i efektywnym użytkowaniu systemów informatycznych, także zintegrowanych 
(ZSI), jeżeli nie będzie temu towarzyszyć kultura informatyczna użytkowników.

Pojęcie „kultury informatycznej” sprowadzone zostało i w tym przypadku do ze
społu praktycznych umiejętności i wiedzy na temat korzystania z osiągnięć współcze



snych technologii informacyjno-komunikacyjnycii w działalności firmy. Zakłada się, że 
brakkultuiy informatycznej użytkowników może stać się głównąprzyczynąniepowo- 
dzeń i zahamowań w rozwoju zinformatyzowanych gałęzi gospodarki. Stanowisko to 
potwierdza Teresa Bal, eksponując wagę kultuiy informatycznej wyrażającej się 
w zaangażowaniu i motywacjach personelu jako elementu wpływającego na efek
tywność metod zarządzania przedsiębiorstwem’ .̂

Za prioiytetowąrolą, jakąprzypisuje się postawom osób uczestniczących w two
rzeniu kultuty informatycznej, przemawiająwyniki badań prowadzonych przez Kry
stynę Polańską. Autorka ta zakłada, że w generalnej populacji ludzi przygotowanych 
do udziału w społeczeństwie informacyjnym prawdopodobnie zawsze występować 
będzie grupa reprezentująca model oponenta, tj. człowieka negującego przydatność 
techniki komputerowej w swoim życiu. Charakteryzuje go brak wiedzy informatycznej 
i umiejętności obsługi komputera oraz, co najważniejsze, brak dostępu do sprzętu kom
puterowego i sieci’^ Cytowana autorka stworzyła tzw. modelową koncepcję kultury 
informatycznej społeczeństwa, wypracowując uniwersalne narzędzia do opisu stopnia 
przygotowania badanej populacji do funkcjonowania w tym społeczeństwie. Model 
ten szczegółowo omówiono w drugim rozdziale.

Według Krystyny Polańskiej o kulturze informatycznej danej grupy osób świadczą 
następujące elementy tej kultury: dostęp do komputera, wiedza informatyczna, umie
jętność algorytmicznego myślenia; zakres wykorzystania komputera; stosunek emo
cjonalny do zjawiska komputeryzacji ijego przejawów. A zatem kulturę informatyczną 
przedstawić można jako sumę trzech podstawowych wskaźników (rys. 7).

postawy

wiedza
informatyczna

Rys.7 Zakres pojęcia kultura informatyczna według Krystyny Polańskiej.

Źródło własne.

W literaturze przedmiotu fionkcjonuje też definicja kultuiy informatycznej opraco
wana na potrzeby raportu firmy VULCAN o edukacji informatycznej w polskiej 
oświacie*^. W dokumencie tym Feliks Sapiński i Jan Zięba ustalili priorytetowe dzia
łania, które należy podjąć w celu efektywnego wprowadzania informatyki do naszego 
szkolnictwa. Do podstawowych zaliczono konieczność kształtowania szeroko rozu



mianej kultuiy informatycznej, której nie powinno się utożsamiać z „umiejętnościami 
układania algorytmów lub znajomościązasad programowania”. Zwrócono też uwagę 
na konieczność wychowania uczniów zgodnie z zasadami etyki, poszanowania wła
sności intelektualnej i kultuiy funkcjonowania w sieci.

Kulturę informatycznązdefiniowano jako zespół umiejętności, wiedzy i nawyków, 
do któiych należy: przyswojenie sobie podstawowych terminów i pojęć informatyki 
w zakresie jakim powinien dysponować zwykły użytkownik; orientacja w nowych ten
dencjach i technikach informatycznych ze szczególnym naciskiem na filozofię syste
mów otwartych; umiejętność uczenia się i znajdowania źródeł informacji o nowych 
możliwościach wykorzystania komputera; nawyki prawidłowego obchodzenia się ze 
zbiorami danych; umiejętność takiego precyzowania problemów, aby dało się je roz
wiązywać narzędziami informatyki; umiejętność doboru właściwych narzędzi infor
matyki do rozwiązywania określonych zadań; wyrobienie u uczniów przekonanią że 
platforma sprzętowa i oprogramowanie muszą być traktowane łącznie; umiejętność 
używania klawiatury i posługiwania się myszką’’. Wymienione umiejętności 
i nawyki uznano za wskaźniki kultuiy informacyjnej.

W ten sam sposób kulturę informatyczną inteфretuje Agnieszka Szewczyk, przy
pisując jej przytoczone powyżej cechy. Definiuje ją  nie tylko jako sumę dwóch skład
ników, tj. wiedzy informatycznej i infrastruktury informatycznej^*. Sprzęt, oprogra
mowanie i umiejętności informatyczne nie są, według cytowanej autorki, wystarcza
jącymi elementami budowy kultuiy informatycznej w szkole. Towarzyszyć im musi 
konsekwentne dążenie do zmiany stanu zbiorowej świadomości informatycznej całej 
społeczności szkolnej. Dlatego też Agnieszka Szewczyk w sposobie informatyzacji 
polskich szkół upatruje jakość kultuiy informacyjnej zależnej bezpośrednio od przychyl
ności i racjonalnego nastawienia do innowacji ze strony kadry kierowniczej. Bez wie
dzy decydentów w zakresie stosowania tecłmik informatycznych we wszystkich prze
jawach życia szkoły, w tym też w zakresie nowej roli i funkcji biblioteki szkolnej, nie 
będzie możliwe rozwijanie kultuiy informatycznej’®. Opinię tę podtrzymuje Beata 
Stachowiak podkreślając, że diametralne zmiany mogązajść jedynie w sytuacj i, gdy 
większość osób odpowiedzialnych za stan oświaty w Polsce w planach komputeiyza- 
cji polskich szkół uwzględni biblioteki*®®. Zatem do opisu kultuiy informatycznej doda
no nowy element, tj. świadomość informacyjną. Agnieszka Szewczyk określa jąjako 
„zdolność umysłu do odzwierciedlania rzeczywistości związanej z funkcjonowaniem 
społeczeństwa informacyjnego”. Przypisuje jej także wymiar podmiotowy związany 
z osobami będącymi „nosicielami” tejże świadomości oraz wymiar przedmiotowy 
dotyczący obiektów w stosunku do któiych kształtuje się świadomość informacyj
na'®' . Zaló-es pojęcia „kultura informatyczna” w ujęciu Agnieszki Szewczyk przedsta
wiono na lys. 8.

Ze względu na różnorodność definiowania społeczeństwa informacyjnego i kon
trowersje wobec uznania, czy fijnkcjonujemy już w społeczeństwie informacyjnym.

saną wyłącznie społeczeństwu informacyjnemu, tak samo jak kultura informacyjna" 
Istnieje ona w każdym społeczeństwie, bez względu na stosowane technologie prze
twarzania informacji, chociaż wykształcona może być na różnym poziomie'” . Dlate-



wiedza informatyczna

Rys. 8. Zakres pojęcia „kultura informatyczna” według Agnieszki Szewczyk
Źródło własne.

go trafniejsze byłoby określenie świadomości informacyjnej jako zdolność umysłu do 
odzwierciedlenia rzeczywistości wymagającej korzystania z informacji i technologii 
informacyjnych w celu zapewnienia rozwoju zarówno jednostki, jak i całego społe
czeństwa we wszystkich dziedzinach życia.

Inny punkt widzenia na świadomość informacyjnąreprezentuje Małgorzata Abelite, 
definiując jąjako zdolność umysłu do celowej orientacj i stanowiącej podstawę do two
rzenia wiedzy i zapamiętywania**^. Świadomość informacyjna to w potocznym rozu
mieniu orientacja w tym, co się dzieje w społeczeństwie zdominowanym przez informa- 
cje i technologie informacyjne. Takie uproszczone spojrzenie na świadomość 
informacyjnąprzedstawia Barbara Kędzierska, proponując używanie tego określenia 
dla podkreślenia priorytetowego znaczenia kompetencji informacyjnych i uznania ich 
jako warunku ak^wności człowieka we współczesnej rzeczywistości'®^ Można mówić 
o świadomości indywidualnej i grupowej'®*. Świadomość informacyjna w połączeniu 
z wartościami jakie uznaje jednostka lub grupa wpływa na postawy wobec informacji 
kształtowane przez czynnik intelektualny (wiedza) i emocje (uczucia), czego konse- 
kwencjąsąokreślone zachowania informacyjne.

Bez względu na przyjętądefmicję można pr^jąć, że każda świadomość jest skie
rowana na jakiś materialny lub abstrakcyjny przedmiot. Ma też swój wymiar podmio
towy. Stąd też w świadomości informatycznej Agnieszka Pawłowska wymienia na
stępujące elementy jej wymiaru przedmiotowego: świadomość znaczenia zasobów 
informacyjnych dla wzrostu gospodarczego kraju, tj. uznanie, że zasoby te majązna- 
czenie strategiczne; świadomość znaczenia technik informacyjnych (środków groma
dzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji), tj. uznanie ich 
niezbędności, aby wykorzystać informacje do celów strategicznych; świadomość 
znaczenia sektora informacyjnego gospodarki, tj. produkcji informacji; świadomość 
funkcjonowania lynku dóbr i usług informacyjnych, tj. uznanie informacji za towar 
oraz dobro podlegające prawom własności'®’. Wymiar ten jest istotny, ponieważ 
bezpośrednio rzutuje na wymiar podmiotowy świadomości informacyjnej jednostki lub 
grupy. Zatem warto powtórzyć przytoczoną we Wstąpię, myśl cytowanej autorki, że



„świadomość informacyjna wyprzedza rzeczywistość i kształtuje jąoraz kulturę infor
macyjną społeczeństwa”'®*.

Zagadnieniem kultuty informatycznej, na marginesie swoich głównych rozważań, 
zajmuje się wielu badaczy. Jednak niewielu z nich prowadziło kompleksowe badania 
zwijane z tym zjawiskiem"”. Aricadiusz Wąsiński próbuje poszerzyć definicję kultuiy 
informatycznej o nowe elementy. W badaniach diagnostycznych skoncentrował 
uwagę na kulturze informatycznej nauczycieli szkół podstawowych. Podjął w nich 
próbę ustalenia, czy zjawisko kultury informatycznej występuje w postaci praktyki 
pedagogicznej. Założył, że pojęcie „kultura informatyczna” wyraża się w następują
cych obszarach rzeczywistości społecznej: przedmiotowym (baza informatyczna), 
podmiotowym (postawy społeczne wobec informatyki) i twórczym (piśmiennictwo in
formatyczne oraz strategia projektowania i stosowania)'Eksploracja objęła tema
tykę infrastruktury informatycznej szkół, zakresu wiedzy informatycznej nauczycieli 
i ich świadomości informatycznej, pedagogicznych aspeldiów stosowania komputerów 
w edukacj i, stanu zaopatr:zenia bibliotek w literaturę z zakresu informatyki i pedagogiki 
medialnej oraz tematykę zagadnień twórczego zaangażowania w upowszechnianiu 
idei edukacji medialnej w środowisku pedagogicznym"'. Ten wyliczający sposób 
określania kultury informatycznej prezentuje rys. 9.

pedagogiczny aspekt stosowania ti

infrastruktura  j |------ 7  wiedza
informatyczna I ' informatyczna

Rys. 9. Zakres pojęcia „kultura informatyczna” według Arkadiusz Wąsińskiego 
Źródło własne.

W ujęciu tym zwrócono uwagę na konieczność odniesienia kultury informatycznej 
do postaw nauczycieli wobec środków informatyki i ich roli w rozwoju dzieci i mło
dzieży. W ten sposób nawiązano do używanego przez Waldemara Furmanka pojęcia 
, Jcultury informatycznej” jako postawy człowieka wobec środków informatyki i ich roli 
w rozwoj u współczesności Wykorzystane zostało ono także przez Tadeusza Piąt
ka w badaniach nad efektami procesów rozwijania postaw studentów wobec tecłmo- 
logii informacyjnych'

Na zakończenie, należy odwołać się do pierwszych prób zdefiniowania pojęcia 
„kultura informatyczna” podejmowanych przez takich uczonych jak: Bolesław Jaskuła



oraz Marcin Paprocki i Stanisław Ubermanowicz. Reprezentująoni dwa odmienne 
stanowiska. Bolesław Jaskuła postrzega pojęcie „kultuiy informatycznej” jako węż
sze w stosunku do kultuiy technicznej, w związku z tym „cele realizowane w ramach 
przedmiotu informatyka są tylko celami etapowymi na drodze do osiągnięcia celu 
głównego -  ukształtowania odpowiedniego poziomu kultury technicznej społeczeń- 
stwa”"'*. Natomiast Marcin Paprzycki i Stanisław Ubermanowicz w artykule pt. 
Między stylistyką a statystyką w teście kultury informatycznej prezentują nowe 
jakościowo, zhumanizowane podejście do kultuiy informatycznej, traktowanej jako 
„cząstka osobistej kultuiy człowieka”. Defmiująjąjako „wyższąod alfabetyzacji for
mę uświadomienia uzewnętrznianą w etyce zachowań, w roztropności i trafności 
wyborów, co wynika raczej z wiedzy ogólnej, niż z biegłego znawstwa komputera”' ” . 
Zatem nie sprawność w posługiwaniu się narzędziami technologii informacyjno-ko- 
munikacyjnych jest ważną lecz kompetencje informacyjne, dzięki któiym możliwe jest 
korzystanie z informacji i wiedzy w celu rozwiązywania problemów i podejmowania 
decyzji ważnych dla człowieka.

1 .2 .3 .2 . M o d e l o w a  k o n c e p c ja  k u ltu ry  in fo r m a t y c z n e j

I INFORMACYJNEJ

Autorów przytoczonych definicji kultuiy informatycznej łączy przekonanie, że 
u jej podstaw leży zarówno wiedza, jak i infrastruktura informatyczna. O ich odrębności 
stanowi jednak odmienne spojrzenie na element łączący oba składniki kultuiy. Jest nim 
między innymi: świadomość informacyjna, etyka, postawy, inteligencja, organizacja, 
motywacje, efektywność, aspekt pedagogiczny (wychowanie), a także kultura pracy, 
kultura organizacyjna, kultura osobista, kultura języka, myśli i czynu"*. Wszystkie one 
mogąodnosić się do podmiotu kultuiy informatycznej, czyli do użjlkownika. Badając je, 
zaobserwowano pewne prawidłowości. Skoncentrowanie uwagi na tych zagadnieniach 
doprowadziło Kiystynę Polańskąi Elżbietę Konarskądo stworzenia specyficznej struk- 
tuiy uczestników tej kultuiy, nazywanej przez badaczki modelowąkoncepcjąkultuiy in
formatycznej społeczeństwa"'^.

W procesie wyodrębniania poszczególnych modeli uwzględniono w równym stopniu 
czteiy wymienione już wcześniej cechy"® kultury informatycznej związane z wiedzą 
i infrastrukturąinformatycznąoraz postawami i działalnościąpedagogiczną przypisując 
im priorytetowe znaczenie. Na ich podstawie Kiystyna Polańska wyróżniła pięć podsta
wowych modeli kultuiy informatycznej: model oponenta, dyletanta, kibica, gracza i 
model użytkownika' '*. Modele te zostały opisane w następujący sposób.

Model oponenta-już wcześniej przytoczony, typowy jest dla osób niekorzystają- 
cych z technologii informacyjnych z powodu braku dostępu do nich, odpowiedniej 
wiedzy, umiejętności a nade wszystko z powodu negatywnego nastawienia do ich 
istoty i przydatności. Za osoby reprezentujące model dyletanta uznano te, które dekla- 
rująobojętny stosunek emocjonalny do komputeiyzacji i nie dysponująodpowiednimi 
umiejętnościami, ani dostępem do pracy przy komputerze a ich wiedza informatyczna 
jest żadna, bądź znikoma. Model kibica dotyczy osób, które wprawdzie posiadająmoż- 
liwość okazjonalnego użytkowania komputera, ale ich stosunek emocjonalny do sa



mego zjawiska komputeiyzacji jest pozytywny. W niewielkim stopniu orientująsię 
w zagadnieniach zwią^nych z informatyką. Czwarty z kolei model, określony jako 
model gracza, jest typowy dla osób zafascynowanych komputeiyzacją i mających 
dostęp do komputera. Badaczka przypisuje im małą lub średnią wiedzę informatyczną, 
która przejawia się w stosowaniu zaledwie kilku określonych procedur, a więc ich 
umiejętności informacyjne sąbardzo ograniczone i wybiórcze. Pożądanym modelem 
kultury informatycznej jest dopiero model użytkownika osiągany przez osoby charak
teryzujące się łatwościąkorzystania z techniki komputerowej. Użytkownicy dysponują 
odpowiednią wiedzą i praktycznymi umiejętnościami do wszechstronnego korzystania 
z techniki komputerowej. Akceptujązatem w pełni proces komputeryzacj i i charakte- 
lyzująsię skłonnościami do stałego wykorzystywania komputerów w pracy, nauce, 
zabawie i życiu codziennym'^.

Analiza dynamiczna zmian cech kultury informatycznej pozwoliła badaczom do
strzec zjawiska, których znaczenie w rozwoju tej kultury jest istotne. Ustalono m.in., 
że na poziom kultuiy informatycznej społeczeństwa największy wpływ mają, według 
respondentów, następujące czynniki: kultura informacyjna, edukacja (przede wszyst
kim komputerowa), rozwój komputeryzacji oraz otoczenie gospodarcze (rozwój go
spodarczy, poziom życia, wymagania rynku pracy). Pozwoliła też zaobserwować 
proces postrzegania przez badanych większej liczby determinantów kultuiy informa
tycznej oraz rozwijania pod wpływem edukacji ich świadomości informacyjnej. Świa
domość ta łączona jest przez respondentów także z eksponowaniem takich cech in- 
formacji, jak wiarygodność, aktualność, dostępność, konkretność i niezależność. 
Ponadto stwierdzono, że częste kontakty z komputerem, bez względu na miejsce ko
rzystania z niego, wpływająpozytywnie na rozwój kultuiy informatycznej.

Model kultury informatycznej społeczeństwajest więc zdeterminowany pozio
mem jego kultury informacyjnej. Analogicznie do przedstawionej koncepcji Krystyny 
Polańskiej można by było skonstruować modelową koncepcję kultury informacyjnej 
użytkowników, której podstawąbyłby typ użytkownika informacji. Obejmowałaby ona 
grupy skupiające tzw. ignorantów-nieuków, biernych odbiorców informacji, niego
dziwców, asekurantów, rutyniarzy oraz dojrzałych użytkowników informacji. 
W modelach reprezentowanych przez poszczególne typy użytkowników oparto się 
między innymi na analizie czynników determinujących proces komunikowania się 
nadawcy i odbiorcy, przeprowadzonej przez Arkadiusza Potockiego. Autor ten zali
czył do nich zachowania wynikające z cech indywidualnych odbiorcy informacj i ta
kich, jak zdolność percepcji, poziom motywacji i konkretne motywy kształtujące zacho
wania, poziom rozwoju intelektualnego, uznawane wartości, otwartość w procesach 
komunikowania się'^'. Włodzimierz Goriszowski przytacza jeszcze innątypologię 
opartąna reakcji: czytelnik- książka, opracowanąprzez Mikołaja Rubakina. Skonstru
owana została na przekonaniu, że recepcja czytanej publikacj i jest uzależniona nie tyle 
od obiektywnych treści, jakie zawiera, ale od typu odbiorcy. Wyodrębnił zatem sześć 
partypów odbiorców literatury: typ deduktywny i induktywny; typ teoretyczny i prak
tyczny; typ idealistyczny i realistyczny; typ analityczny i syntetyczny; typ abstrakcyj
ny i konkretny; typ emocjonalny i trzeźw yK ażdy z wymienionych powyżej typów 
może zostać przypisany użytkownikom informacji preferującym korzystanie z infor
macji w sposób twórczy bądź pragmatyczny. Zastosowanie znaleźć może także po



dział użytkowników informacj i oparty na tzw. typie kulturalnym człowieka, w któiym 
wyróżnia się osoby o przewadze zainteresowań praktycznycłi (majsterkowanie), in
telektualnych, artystycznych i rekreacyjno-rozrywkowych’̂ .̂

Przywołując typy osobowe potencjalnych odbiorców informacji, którymi mogą być 
także uczniowie jako bezpośredni podwładni nauczyciela lub bibliotekarza, można 
odnaleźć analogie do typologii, w której eksponuje się relacje występujące podczas 
procesów komunikacji między przełożonym (menedżerem, dyrektorem) a pracowni
kiem' '̂*. Cechy wspólne z użytkownikiem informacji nazywanym tu jako asekurant 
ignorant, nieuk występująw typie osobniczym określonym jako „pseudoaltruista”. 
Osobnik taki zadawala się każdą informacją, każdąodpowiedziąajego wypowiedzi 
charakteryzująsię niskim poziomem meiytoiycznym, natomiast pytania zadawane są 
w sposób banalny i stereotypowy. W typie „scenografa”, któremu nie zależy na pogłę
bianiu swojej wiedzy i któiy nie potrafi formułować istotnych pytań, odnaleźć można 
biernego użytkownika informacji i ignoranta. Natomiast typy takie, jak „myśliwy”, 
który traktuje proces komunikacji jako okazję do otwarcia „sezonu łowieckiego” na 
nadawcę informacji, oraz „omnibus” koncentrujący uwagę tylko na niekompetencji 
nadawcy, ma swoje odbicie w modelu niegodziwca.

Inną typologię użytkowników informacji, w której za kiyterium podziału przyjęto 
typ intelektu, przedstawiła Maria Próchnicka. Określony styl poznawczy rozumiany 
jako względnie trwały sposób nabywania wiedzy i umiejętności znajduje swoje od
zwierciedlenie w preferowanych przez użytkowników zachowaniach informacyj
nych. Czterem wyodrębnionym typom intelektu przypisano następujące typy użyt
kowników: „zbieracze danych” (gromadzą informacje, ale majątrudności z ich 
selekcjąi kategoryzacją, cenią aktualność i kompletność zbioru, z którego korzystają), 
„eksperymentatorzy myślowi” (posługują się modelami i skłonni sądo naginania fak
tów do obranych modeli), „pragmatycy” (ceniąużyteczność informacji w danej chwili 
i natychmiastowy do niej dostęp), „intuicjoniści” lub „fantaści-wizjonerzy” (nie przy- 
wiązująwagi do aktualności, kompletności, wiarygodności zbioru, dysponująumiejęt- 
nościąsyntezowania informacji i tworzenia analogii)'^^.

Zbudowanie modelu na podstawie typów samych zachowań użytkowników infor- 
macji jest bardzo wygodne ze względów praktycznych. Jednak zgodnie z przyjętym 
dla tej pracy określeniem kultury informacyjnej uznaje się, że w jej skład wchodzą 
tylko takie zachowania użytkowników, które oceniane sąw procesie edukacji dodat
nio, dlatego też modelową koncepcję kultury informacyjnej należałoby budować na 
innych zasadach. Kryterium stanowić może, np. poziom świadomości kultury infor
macyjnej danej populacji, w tym przypadku młodzieży szkolnej, uznawany system 
wartości lub prawidłowe postawy wobec informacji. Wyodrębniając modele reprezen
towanej przez nich kultury informacyjnej wynikające z powyższych założeń, należy 
przeanalizować charakteryzujące je cechy. Zgrupować można je w trzech zespołach 
odnoszących się do w ied^  na temat informacji i szeroko pojętej świadomości infor
macyjnej, następnie do zarządzania informacją i wiedzą'^®, a także do umiejętności 
technicznych nieodzownych w procesach korzystania z informacji.

W pierwszej grupie umieszczono następujące cechy kultury informacyjnej: orien
tację w ideach związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie wiedzy; postawę 
akceptującąznaczenie informacji wżyciu prywatnym, edukacji, pracy zawodowej;



zdolność w zakresie dostrzegania problemów ryzyka, zagrożeń i różnych niekorzyst
nych zjawisk związanych z dążeniem do życia w globalnym społeczeństwie informa
cyjnym, szczególnie z technopolizacjążycia i władząnetokracji; świadomość istnienia 
„luki uczestnictwa” związanej z nierównościami w dostępie do narzędzi technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, dostępie do instytucji udostępniających i zarządzają
cych informacją(wiedzą) i brakiem umiejętności korzystania z nich; etykę korzysta- 
niaz informacji (poszanowanie informacji jako własności intelektualnej, przestrzeganie 
prawa autorskiego); wiedzę z zakresu nauki o informacj i, szczególnie z zakresu jej pod
staw teoretycznych (prawa i prawidłowości rządzące przepływem informacji) oraz 
znajomość terminologii (umiejętność posługiwania się systemem pojęciowym z zakre
su informacji naukowej i kultuiy informacyjnej).

W grupie odnoszącej się do zarządzania wiedzą i informacjązawarto kolejne ce
chy, tj.: świadomość istnienia luki informacyjnej, tj. samowiedza użytkownika na temat 
własnych potrzeb informacyjnych; umiejętność precyzowania potrzeb informacyj
nych i konstruowania wyrażeń wyszukiwawczych w podstawowych językach infor- 
macyjno-wyszukiwawczych; umiejętność przetwarzania informacji: analizy, porów
nywania, syntezy, klasyfikowania, kategoryzacji, indeksowania, tematowania 
informacji; umiejętność oceny wartości informacji, szczególnie pod kątem jej aktual
ności, zawartości (czyli dokładności, trafności, relewantności, kompletności, wiaiy- 
godności, unikatowości, elastyczności, zróżnicowania) oraz formy (czyli sposobu pre
zentacji, stopnia szczegółowości, zrozumiałości napotkanej informacji)'^’; umiejętność 
krytyki, inteфretacji; wypracowany algoiytm postępowania podczas uczestnictwa 
w procesie informacyjnym (np. stosowanie schematów i procedur wyszukiwaw
czych, budowanie struktur i modeli myślowych oraz reguł i schematów działań zwią
zanych z gromadzeniem, opracowywaniem, wyszukiwaniem, przechowywaniem, 
udostępnianiem informacji); umiejętność efektywnego wykorzystania informacji, 
dzielenia się informacją i przekształcania jej w wiedzę.

Trzeciągrupę cech tworzą; umiejętności posługiwania się narzędziami technologii 
informacyjnych i innymi środkami techniki; metody doboru odpowiednich narzędzi 
informacyjnych do realizacji typowych zadań wynikających z kolejnych etapów pro
cesu informacyjnego, np. gromadzenia, magazynowania, opracowywania, wyszuki
wania i przetwarzania informacji; przekonanie, że technologie informatyczne i trady
cyjne (nie skomputeiyzowane) muszą być traktowane łącznie jako jednakowo ważne 
narzędzie służące realizacji procesu informacyjnego'^.

Wymienione cechy decydujące o poziomie kultury informacyjnej użytkowników 
odnoszą się zatem do reprezentowanej przez nich świadomości informacyjnej, po
staw informacyjnych i zachowań informacyjnych. Wartości tych cech umożliwiają 
przyporządkowanie poszczególnych użytkowników do jednego z proponowanych 
przez autorkę typów kultury informacyjnej, tj.: stereotypowego, aktywnego, innowa
cyjnego lub prognostycznego'^’.



1 .2 .4 .  G r a n ic e  p o ję c ia  k u l t u r a  in f o r m a c y jn a

Czym zatem jest kultura informacyjna: własnością ludzkich zbiorowości, sposo
bem życia zbiorowości, atrybutem człowieka, połączeniem wiedzy i umiejętności, 
zespołem wskaźników lub dyspozycji, formąuświadomienia, całokształtem dorobku 
lub wartości, ogółem wytworów, sposobem myślenia i działania, nabytąumiejętnością, 
sferą działalności człowieka, poziomem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, re
alizowaniem celów, częścią środowiska, wydzielonym obszarem życia, tworem spo
łecznym, zintegrowaną całością, harmonijnąkompozycją, konfiguracją, zjawiskiem, 
klimatem, koncepcją, zbiorem, kategorią, uWadem, procesem, systemem? Czy trak
tować jąjako komponent innej kultury lub integralnącałość, czy w jej obszarze flmk- 
cjonująinne kategorie kultury? Przyjęte w dalszej części pracy ustalenia przybliżąro- 
zumienie kultury informacyjnej w ujęciu, które stanowi przedmiot prowadzonych 
przez autorkę badań.

Waldemar Furmanek umiejscawia kulturę informacyjnąw kulturze pracy'^, rozumia
nej jako układ wartości, norm, reguł, zwyczajów i obyczajów regulujących zachowania 
pracowników w procesie pracy oraz rezultatów tych zachowań, mających wpływ na nich 
samych oraz na otoczenie'^'. Rozszerzało pojęcie o tzw. etycznąświadomość pracy, nie
odzowną w procesie dokształcania i doskonalenia zawodowego człowieka przez całe 
^cie,związanązkoniecznościąprzygotowaniasięiprzystosowaniadodynamiczniezmie- 
niającej się pracy'^ .̂ Przyjmuje ta f e  za Czesławem Plewkązałożenie, że „kultura tech
niczna jest częściąkultury pracy i zależy zarówno od poziomu techniki, jak również od 
możliwości i umiejętności właściwego wykor^stania zdobyć^ nauki w praktyce, czyli 
w procesach pracy”'̂ .̂ Kryteria te wpływająna relacje nadrzędności i podrzędności wy
stępujące pomiędzy kluczowymi dla tej koncepcji pojęciami (lys. 10).

( KULTURA PRACY )
1

( KULTURA TECHNICZNA )
1

( K ultura informacyjna )
Kultuia informatyczna

R ys. 10. U sy t jow anie „k u ltu ry  in fu rm acy jnej” wśród innych pojęć używ anych  do jej określenia 
Źródło własne.

Opowiadając się za powyższąhierarchiąpojęć, Waldemar Furmanek wypraco
wał własnądefmicję kultury technicznej, rozumiejąc przez nią„system stałych skłon
ności i sprawności woli człowieka umożliwiający mu godne wykorzystywanie wytwo
rów i utworów techniki występujących w otaczającej go rzeczywistości, w celu 
zmiany jakości życia swojego i innych ludzi. Wyraża się ona we względnie trwałych 
i pozytywnych postawach wobec zjawisk tecłiniki, twórców i wytwórców techniki 
oraz opanowanej wiedzy technicznej, ale przede wszystkim w etycznych zachowa



niach oraz postępowaniach człowieka w różnych sytuacjach technicznych” ' '̂'. 
W zakres pojęcia „kultura techniczna”, obok trzech ściśle powiązanych elementów, ja
kimi sąodpowiedni zasób wiedzy technicznej, zespół umiejętności i odpowiednie po
stawy człowieka wobec techniki i związanych z niądziałań, włączono element czwar
ty, tj. wartości konstytuujące człowieka żyjącego w świecie tecłmiki i korzystającego 
z dóbr techniki, oraz piąty- etykę człowieka żyjącego w cywilizacji naukowo-tech- 
nicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia jego godności w tym świecie. 
Zakres pojęcia „kultura techniczna” w ujęciu Waldemara Furmanka ukazuje lys. 11.

etyka

umiejętności postawy

Rys. 11 Zakres pojęcia ’ kultura techniczna

Źródło własne.

Waldemar Furmanek doszukuje się rodowodu kultury informacyjnej w pojęciu 
„kultury technicznej”, którą inteфretuje w kontekście cech osobowych świadczących 
o sposobach jakimi człowiek posługuje się dobrami technicznymi, a nie w ujęciu tech
nokratycznym, w którym nacisk kładzie się na rezultaty i skuteczność działania. Na
wiązuje też do sformułowanego przez Stanisława Ubermanowicza i Marcina Pa- 
przyckiego pojęcia „kultury informacyjnej” (w którym wyeksponowano etykę 
zachowań oraz refleksyjne korzystanie z informacji i technologii informacyjnych*^’), 
w celu podkreślenia, że kompetencje informatyczne powinny być tylko jednym z kom
ponentów kultury informacyjnej'^*. Niemniej w kolejnych publikacjach Waldemar 
Furmanek przejawia tendencje do utożsamiania kultury informacyjnej z kulturą infor
matyczną rozumianąjako system postaw człowieka wobec różnych zjawisk informa
tyki'^’. Stąd też, wzorując się na własnej definicji kultury technicznej jako nadrzędnej 
względem kultury informacyjnej, zaproponował przyjęcie jednej wspólnej definicji dla 
kultury informatycznej i informacyjnej człowieka, w której określa je  jako „system 
stałych skłonności i sprawności woli człowieka, lunożliwiający mu godne wykorzysty
wanie wytworów [dotyczy kultury informatycznej] i utworów [dotyczy kultury infor
macyjnej] informatyki występujących w otaczającej go rzeczywistości, w celu zmiany



jakości życia własnego i innych ludzi. Wyrażają się one we względnie trwałych i pozy
tywnych postawach (użytkowników, twórców, wytwórców) wobec zjawisk informa
tyki opartych na opanowanej wiedzy i umiejętnościach informatycznych i infor
macyjnych. Ujawniająsię przede wszystkim w etycznych zachowaniach oraz postę
powaniach człowieka w różnych sytuacjach wykorzystywania przez niego technologii 
informacyjnych” '̂ *. Według Waldemara Furmanka i Tadeusza Piątka na kulturę in
formacyjną składająsię trzy ściśle powiązane elementy: operatywna wiedza oparta na 
wiedzy ogólnej umożliwiająca zrozumienie oraz krytycznąanalizę zjawisk zachodzą
cych w sferze interakcji systemu: człowiek, technologie informacyjne, informacja; 
umiejętności intelektualne i manualne umożliwiające wykorzystanie tecłinologii infor
macyjnych w celu wykorzystania dóbr i zaspokajania potrzeb jednostek i całego spo
łeczeństwa; przekonania i motywacje wobec informacji i technologii informacyjnych, 
przejawiające się w zainteresowaniach i zaangażowaniu w problematykę informaty
zacji społeczeństwa opartego nawiedzy i osobistej odpowiedzialności za jego skutki'^’. 
Na tej podstawie Tadeusz Piątek sformułował definicję kultuiy informacyjnej jako 
„systemu wiadomości, umiejętności oraz przekonań i motywacji w odniesieniu do tech
nologii informacyjnych’”'*'’. Sporządził t ^ e  katalog głównych determinantów rozwo
ju kultury informacyjnej, w celu sprawdzenia ich wpływu na stopień rozwoju postaw 
wobec technologii informacyjnej .

Aspekt etyczny kultury informacyjnej stanowi przedmiot zainteresowania także 
Mariana Kurasia. Sygnalizuje on, że „pojęcie kultuiy informacyjnej jest w naszej prak
tyce informatycznej jak gdyby zupełnie nieistotne” i chociaż dużo mówi się na temat 
działań niwelujących analfabetyzm informatyczny, to jednak nie przywiązuje się zna
czenia do kształtowania umiejętności korzystania i przekazywania informacji'''^. Pro
blem ten rozpatruje także Tomasz Goban-Klas, podkreślając, że największą trudność 
sprawia „selekcjonowanie otrzymanej informacji, jej układanie w całość realizującą 
zamierzony projekt (...) a to jest już praca intelektualna, którą wykonuje się głową 
(...) i tego należy uczyć (...). Nauczanie selekcji i jej kryteriów to kształtowanie kom
petencji niezbędnej dla mądrzejszego wyboru”'''̂ . Alfabetyzacja komputerowa 
w sensie korzystania ze sprzętu i oprogramowania jest wbrew pozorom, jak konkluduje 
autor cytowanego artykułu, nie trudna do opanowania. Dlatego należy uczyć twórczej 
pracy z informacją, a nie „klikania czy myszkowania” lub „ślizgania się” po interesu
jących miejscach w Internecie.

W związku z takim podejściem kultutze informacyjnej jako „systemowi postaw 
człowieka wobec roli informacji i technologii informacyjnych oraz ich znaczenia 
w rozwoju współczesności” przypisuje się znaczenie szersze zakresowo od treści po
jęcia kultura informatyczna określającego „system postaw człowieka wobec technicz
nych środków informatyki i ich roli w rozwoju współczesności”'"’̂ .

Jeszcze inaczej do pojęcia „kultury informacyjnej” podchodzi Andrzej Zwoliński. 
Wprawdzie nie tworzy jej nowej definicji, ale rozpatruje jąw  kategoriach globalnej 
infrastruktury informacyjnej (GII) stanowiącej podstawowe narzędzie kultuiy global
nej. Kultura informacyjnajest wtym ujęciu kulturą społeczeństwa informacyjnego, 
w którym globalną infrastrukturę informacyjną obciąża się aksjologicznie, bo może 
ułatwiać lub utrudniać działania, poprzez które realizowane są określone wartości. GII 
wymusza ciągłe nabywanie nowego sprzętu i analizowanie informacji, spychając na



dalszy plan inne sfety ludzkiej aktywności, np. budowanie więzi międzyludzkich, war
tości duchowe itp. GII narzuca społeczeństwu uznanie wyjątkowej roli informacji. 
Tymczasem, jak pisze Andrzej Zwoliński, nie wiadomo, czym jest właściwie informa
cja, a więc „nie wiadomo co należy gromadzić, przetwarzać, przechowywać, rozpo
wszechniać i użytkować. Nie wiadomo też, jaki jest związek między informacją 
a wiedząoraz codziennymi decyzjami jednostek. Niektórzy twierdzą, że międzyludzki 
system informacji uległdestmkcji, gdyż załamał się system obrony przed informacją: 
nie wiadomo, jak je przesiewać (można „zainformować na śmierć”), redukować 
(sztucznie kreuje się „głód informacji’’), używać (informacja może być przeszkodądo 
podejmowania decyzji)”''*̂  W końcu GlI wymaga decentralizacji, równości, zwłasz
cza równości dostępu, demokratycznego ustroju politycznego, gospodarki tynkowej, 
powszechnego systemu kształcenia, dlatego musi być przystosowana do systemu 
społeczno-politycznego. Te wszystkie czynniki wpływająi kształtująkulturę informa- 
cyjnąglobalnego społeczeństwa. Brak integralnej wizji człowieka przez tzw. infoen- 
tuzjastów wpływa na kształtowanie nowej jakości współczesnej komunikacji i o tę 
jakość żywi autor cytowanej książki największe obawy.

W literaturze przedmiotu pojawia się jeszcze jedno pojęcie, które oddziałuje na 
postrzeganie obszaru kultuty informacyjnej. Jest nim „kultura wiedzy”, którą Bożena 
Jaskowska sytuuje w działalności biblioteczno-informacyjnej’'**. Proces kształtowania 
tej kultuiy łączy z aktywnąwspółpracąpracowników biblioteki i dyrekcji, przypisując 
przełożonym obowiązek uświadamiania korzyści płynących z wdrażania procesów 
zarządzania wiedząi podwyższania kultuiy informacyjnej użytkowników oraz dzielenia 
się z nimi intelektualnymi i manualnymi umiejętnościami operowania informacją. Za
rządzanie wiedząpojmuje zatem za Marianne Broadbent jako „proces za pomocą 
którego organizowany jest dostęp do ukrytej wiedzy o organizacyjnym know-how, 
o jego strukturze, umiejscowieniu i wykorzystaniu w celu zorganizowania najbardziej 
efektywnych działań w danej sytuacji i czasie”'"” lub jak proponuje Charles T. Town- 
ley jako ,^biór procesów, za pomocąktórych wiedza jest tworzona i rozpowszechniana 
wewnątrz organizacji w celu optymalnego jej wykorzystania w realizacji misji i celów 
biblioteki”'"'*. Bożena Jaskowska upatruje zatem korzyści wynikające z wprowadza
nia procesów zarządzania wiedzą do biblioteki między innymi w umiejętności akcep
towania i wdrażania zmian, dysponowania użyteczną informacją, wykorzystania wie
dzy pracowników, umiejętności radzenia sobie z nadmiarem informacji i szumem 
informacyjnym oraz selekcjonowania gromadzonych danych, w wykorzystywaniu 
możliwości nowoczesnych systemów informacyjnych, we wzroście znaczenia biblio
teki w środowisku i we wspieraniu innych instytucji w kwestiach zarządzania wiedzą, 
w poprawie wizerunku biblioteki, która staje się profesjonalnąorganizacjąwiedzy, 
z podwyższaniem kultury informacyjnej użytkowników. Od sposobu realizacji proce
sów zarządzania wiedzą uzależniać można jakość usług bibliotecznych''*®.

W literaturze najczęściej utożsamia się kulturę wiedzy z kulturą społeczeństwa 
wiedzy dążącego do jakości i tworzącego w ramach wszech- i samoedukacji tzw. 
pakiety nowej wiedzy. Lech W. Zacher do owych obszarów nowej wiedzy oraz no
wych narzędzi intelektualnych zalicza podejście systemowe, teorię złożoności, chaosu, 
analizę lyzyka i niepewności, analizę skutków, wielowymiarowąperspektywę oglądu 
rzeczywistości, modelowanie, symulację, prognozowanie, poszukiwanie synergii'^".



Uznanie fundamentalnego znaczenia wiedzy wymaga od członków tego społeczeń- 
stwasystematyczności, konsekwencji, umiejętności staikturyzacji i problematyzacji 
przedmiotu analizy działania, krytycyzmu, pozbycia się przesądów i uprzedzeń, zdol
ności do nietendencyjnej oceny, ogarnięcia wielu zmiennych, analizy i synte2y, logicz
nego wnioskowania, racjonalności myślenia, identyfikacji sprzężeń, zdolności decyzji, 
umiejętności posługiwania się intuicją, wyobraźnią! fantazją'^'.

Kultura wiedzy w kontekście procesów zarządzania wiedzą jest „kulturą opartą
0 paradygmat wartości, mający swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu postaw, 
umiejętności i doświadczeń sprzyjających poszerzaniu podstawowych kompetencji
1 generowaniu wartości ważnych dla danej firmy”*̂ .̂ Wartościątąjest wiedza i spo
sób w jaki jest tworzona, integrowana, przetwarzana i wykorzystywana. Stanowi 
subiektywne wyobrażenie rzeczywistości zawsze umiejscowione w określonym polu 
działania. Zatem wiedzy jako kapitałowi intelektualnemu przypisuje się możliwość 
przekształcania się w określoną wartość. Kultura wiedzy najpełniej przejawia się 
w wizji i strategi i zarządzania wiedzą, zarządzania opartego o zaplanowane procesy 
(pozyskiwania i rozwijania wiedzy, kodyfikacji, transferu, wykorzystania wiedzy), 
technologie (informatyczne, informacyjne, telekomunikacyjne) i postawy (stymulu
jące zachowania zorientowane na dzielenie się wiedzą i jej wykorzystywanie). Za
rządzanie wiedząjest tu postrzegane za PricewaterMouseCoopers jako „sztuka 
przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w wartości dla klienta i pra
cownika”*̂ .̂ Jest równocześnie procesem charakteryzującym się kreatywnością 
i elastycznością, polegającym na wymianie i tworzeniu wiedzy przez ludzi. Dotyczy 
zatem w głównej mierze ludzi i ich umiejętności, obejmując ludzkie inicjatywy po
znawcze oraz społeczne. Zarządzanie wiedzą wymaga zatem wykreowania kultury 
wiedzy. Wiąże się to z wprowadzeniem odpowiedniego systemu motywacyjnego 
opartego na współdziałaniu, dialogu i partnerstwie, w wyniku którego ludzie stająsię 
skłonni do dzielenia się wiedzą i wykorzystywania jej oraz przyjęcia postawy ,,ucze- 
nia się przez działanie”.

Jak podajątwórcy „Koncepcji Zarządzania Wiedzą”, w kulturze wiedzy podsta
wową wartościąjest wiedza tworzona w kontekście ludzkich procesów umysłowych 
związanych z inteфretacjąinformacji. Do tych procesów zaliczajątworzenie metafor, 
analogii, dedukcji, hipotez, modeli mentalnych, wzorów itp. Zatem podmiotem tej kul
tury jest człowiek, któremu powierzono tworzenie, gromadzenie, inteфretowanie 
i użytkowanie wiedzy' '̂*.

O konieczności dokonywania powyższych operacji na informacjach i wiedzy trak
tuje Christine Susan Bruce w swojej koncepcji siedmiu filarów i siedmiu aspektów 
information literacy. Umiejętność zarządzania wiedząjest przez badaczkę traktowa
na jako kwintesencja kompetencji informacyjnych. Wykorzystując te kompetencje, 
pracownicy informacji atakże użytkownicy nie tylko opracowująstrategie wyszuki
wawcze, oceniajątrafność doboru źródeł, informacji, faktów, ale poprzez przetworze
nie i ich analizę, syntezę, inteфretację, weiyfikację, wykorzystująw celu dostarczenia 
ich w odpowiedniej, specjalizowanej dla klienta formie. Słusznie zatem zauważa Elż
bieta Nowak, że „dowolną informację łatwo znaleźć, ale sprzedać udaje się tylko taką, 
do której znalezienia wykorzystano wiedzę, odpowiednie umiejętności, cieфliwość 
i doświadczenie”'^. Zgodnie z koncepcjąChristine Susan Bruce można mówić o sil



nej integracji kultuiy informacyjnej ziculturą wiedzy. Nie jest wtakim razie słuszne do- 
tconywanie podziału na kulturę, w której przedmiotem zainteresowańjest bądź wiedza, 
bądź tylko informacja, gdyż kultura informacyjna obejmuje nie tylko wiedzę na temat 
informacj i w znaczeniu „uporządkowanych danych umieszczonych w kontekście” ’̂^ 
ale przede wszystkim wiedzę i umiejętności opracowywania ich w sposób wybiórczy, 
syntetyczny, analityczny, kiytyczny, przeglądowy, twórczy w celu wykorzystania 
przetworzonych informacj i i wiedzy do tworzenia nowej wiedzy. Adam Kowalczyk 
i Bogdan Nogajski, nie negując znaczenia tych działań, zwracająjednak uwagę na fakt, 
że „wiedza przechodzi bardziej drobiazgowe procesy jej tworzenia i oczyszczania niż 
informacja”, a systemy planowania informacji „skupiająsię bardziej na identyfikacji 
i analizie wymaganych informacji niż na ich tworzeniu i procesie oczyszczania, mogąc 
nadmiernie upraszczać zasoby i kontekst tworzenia wiedzy””’. Zatem zachowując 
strukturę wiedzy, w której na najniższym szczeblu posadowiono dane, następnie infor
mację, wiedzę, a na samym szczycie mądrość'**, nie stwarzamy sprzeczności w poj
mowaniu nadrzędnej roli kultuiy informacyjnej, oł)ejmującej swym zakresem również 
obszar kultury wiedzy i kultuiy mądrości. Tę ostatniąMirosław J. Śmiałek odnosi do 
kultury występującej we wspólnotach ludzi mądrych tworzących warunki i atmosferę 
dla rozwoju mądrości i preferujących poszanowanie mądrości. Optuje za traktowa
niem mądrości jako odzwierciedlenia osiągnięcia określonego poziomu rozwoju czło
wieka i posiadania przez niego umiejętności wykorzystywania wiedzy potocznej 
i naukowej. Mądrość jako zintegrowane myślenie i działanie umożliwia człowiekowi 
skuteczne poznanie otaczającej rzeczywistości oraz rozwiązywanie różnorakich pro
blemów. Zaznacza jednak, że z mądrości można korzystać w rozmaiły sposób, zarów
no twórczy, jak i destrukcyjnyBow iem  jak czytamy w motto do artykułu Czesła
wa Cempela ,^biór danych nie jest informacją, zbiór informacji nie jest wiedzą, zbiór 
wiedzy nie stanowi mądrości, zbiór mądrości nie daje prawdy”'“ .

Jako konkluzję powyższych rozważań można przyjąć, że kultura informacyjna jest 
raczej określonym sposobem korzystania z informacji, ukształtowanym przez świado
mość informacyjną użytkownika, wartości, które uznaje, postawy, które reprezentuje, 
motywy, które nim kierują, ale też wychowanie w określonym środowisku społecz
nym. Winna być pożądanączęściąnie tylko kultury pracy i kultuiy technicznej, ale też 
ekonomicznej, zdrowotnej, politycznej, osobistej i^. Określa bowiem jakie zachowania 
informacyjne sąz punktu etyki pożądane i pozytywnie oceniane, jakie wzory tych 
zachowań włączyć do kodeksu człowieka o wysokiej kulturze informacyjnej, jakie 
postawy względem informacji powinny charakteryzować jej użytkowników, jakie 
reprezentująoni wartości, jaki powinni osiągnąć poziom świadomości informacyjnej. 
Kultura informacyjna powinna być zatem „dobrą kulturą”, którą Mieczysław 
A. Krąpiec łączy ze świadomymi działaniami jednostki, ale także z działaniami moral
nymi i „dobro-wolnymi”'®'.

Pojęciu „kultury informacyjnej” nie można więc przypisać stałego miejsca w hie
rarchii omawianych powyżej kategorii kultury (ekonomicznej, technicznej, pracy, oso
bistej itp.), gdyż jest ona elementem mogącym funkcjonować prawie we wszystkich 
dziedzinach życia człowieka. Często bardzo niski jej poziom w danej sferze działania 
nie pozwala dostrzec, że istnieje. Stopień jej rozwoju zależy bowiem od wielu czynni
ków i relacji istniejących pomiędzy nimi’“ . Na rys. 12 przedstawiono kulturę informa-



cyjnąjako obszar wspólny różnych kategorii kultury, któiym przypisano powierzchnię 
o identycznych wymiarach, nie ze względu na ich jednakową wagę, lecz schematycz
ne przestawienie zagadnienia.

Rys. 12. „Kultura informacyjna” jako obszar wspólny różnych kategorii kultury
* ( .. .)  oznacza inne dziedziny mające wspólny obszar z kulturą informacyjną.

Źródło własne.

Kultura informacyjna sama w sobie stanowi układ zawierających się w niej ob
szarów innych kultur, głównie kultury czytelniczej'^, bibliotecznej, medialnej, informa
tycznej, kultuiy wiedzy, kultury pracy umysłowej. Kultura informacyjna scala je, po
nieważ przedmiot zainteresowań badawczych każdej z nich (np. książka, czytelnik, 
czytelnictwo, biblioteka, użytkownik [klient] biblioteki, działalność biblioteczna, media, 
multimedia, technologie medialne, komunikacyjne, informacyjne, społeczeństwo infor
macyjne, odbiór i oddziaływanie mediów, społeczeństwo mediów, interioryzacja, za
rządzanie wiedzą, społeczeństwo wiedzy itd.) jest zarazem przedmiotem zaintereso
wań kultury informacyjnej. Ponadto information literacy]2ko  kompetencje członków 
społeczeństwa wiedzy musząobejmować wszystkie procesy informacyjne. W prak
tyce, co wyraźnie należy podkreślić, trudno ustalić wyraźne granice pomiędzy danymi, 
informacjami i wiedzą'®^. Wtzw. modelu kontinuum: dane—informacja-wiedza, 
Katarzyna Materska wyraźnie zaznacza, że granice przechodzenia z jednego stanu 
w drugi są rozmyte i ciągle „się stają”'®*. Dlatego też trudno jednoznacznie określić, 
co jest informacjąa co jest już wiedzą lub czy mamy do czynienia z zarządzaniem in
formacją, czy wchodzimy w zakres zarządzania wiedzą. Tym bardziej że zarządzanie 
wiedzą wymaga dostępu do nowych informacji i nowych danych. Model kontinuum 
obrazuje więc zamknięty cykl. Dlatego też nie da się oddzielnie traktować kultury 
wiedzy i kultury informacyjnej, gdyż ich zakresy się wzajemnie przenikają'®*. Zatem 
kultura informacyjna obejmuje kompetencje typowe także dla kultury wiedzy odnoszą
ce się do procesów decyzyjnych i osądu.

Zanim szczegółowo scharakteryzowane zostanąnieomawiane dotąd pojęcia ta
kie, jak „kultura czytelnicza”, „kultura biblioteczna” i „kultura medialna”, ich kompo
nenty traktować możemy, wzorując się na schemacie Jadwigi Andrzejewskiej, jako 
elementy systemu dyspozycji motywacyjnych i instrumentalnych oraz wynikających



z nich zachowań czytelników, użytkowników biblioteki, odbiorców mediów, umożliwia
jących wykorzystanie przekazów dokumentacyjnych i multimedialnych oraz źródeł in
stytucjonalnych i osobowych do samorealizacji*^’.

Zatem kulturę informacyjnąmożna zobrazować jako zbiór komponentów zapre
zentowanych na lys. 13.

Rys. 13 Komponenty kultury informacyjnej.

1 .2 .4 .1 . S t r u k t u r a  k u l tu r y  in f o r m a c y jn e j

Strukturę kultury informacyjnej jako podstawy do kształtowania kultury informa
tycznej przedstawił badacz tych zagadnień Bogdan Stefanowicz. Inteфretuje on kulturę 
informacyjnąjako „wiedzę, nawyki i umiejętności odnoszące się do informacji traktowa
nej jako składnik rzeczywistości otaczającej człowieka, równie ważny jak materia i ener
gia, jako czynnik wpływający na zachowania i osiągnięcia zarówno pojedynczych ludzi, 
jak i całych społeczeństw”'*®. Przejawami tej kultury są według cytowanego autora: 
wiedza na temat istoty informacji i jej funkcji; wysoki stopień świadomości roli i znacze
nia informacji; znajomość i umiejętność poprawnego posługiwania się terminami i poję
ciami odnoszącymi się do informacji i procesów informacyjnych; umiejętność popraw
nego inteфretowania informacji i właściwe jej wykorzystanie, umiejętność korzystania 
z informacji pochodzącej zróżnychźródeł-zuwzględnieniem ich (nie)spójności i zróż
nicowania; poszanowanie informacjijako (cudzej) własności, dobra prywatnego i ogól
noludzkiego; umiejętność doboru właściwych środków do gromadzenia, przechowywa
nia i udostępniania informacji; umiejętność i rzetelność w doborze źródeł i metod 
gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji'*®. Wymienione aspekty kul
tury informacyjnej zebrano w czterech grupach i przedstawiono na lys. 14.



wiedza na tem at 
informacji

Rys. 14. Z akres po jęc ia  „kultura  inform acyjna” w edług  B ogdana S tefanow icza
Źródło własne.

Przeniesienie wagi na te elementy kultury informacyjnej, które odnoszą się do sze
roko pojmowanej wiedzy na temat istoty informacji i jej funkcji oraz umiejętności infor
macyjnych, a także na świadomość informacyjną, a nie ograniczanie się tylko do jej 
aspektów informatycznych, pozwoliło Bogdanowi Stefanowiczowi na przedstawienie 
struktuiy kultuiy informacyjnej obejmującej kulturę myśli, kulturę języka i kulturę czy
nu'™. SWadniki te zdefiniowane zostały przez badacza w następujący sposób.

Kultura myśli to sposób ujmowania otaczającej rzeczywistości i budowania modeli 
myślowych zjawisk, zdarzeń, procesów i obiektów należących do niej. Modele te 
budowane sąprzez człowieka z wykorzystaniem znanych mu pojęć i terminów (na 
podstawie własnego systemu pojęciowego) oraz ukształtowanych wzorców myślo
wych i umiejętności obiektywizacji odbieranych informacji. Dlatego w przełamywaniu 
modeli myślowych bardzo istotna jest umiejętność myślenia wielotorowego. Modele 
myślowe identyfikowane sąteż z nawykami i stereotypami, dlatego jak podaje Elżbie
ta Barbara Zybert, należy przywiązywać znaczenie do procesów rozpoznawania 
nawyków myślowych i weryfikowania „na ile prawdy głoszone odpowiadająpraw- 
dom wyznawanym, zwłaszcza że prawdy głoszone rzadko wplywająna zachowanie, 
natomiast prawdy wyznawane zawsze”*’’. Stereotypy, deformując wizję świata, sta- 
nowiąpoważnąbarierę w procesie krzewienia kultuiy informacyjnej. Adam Schaff, 
opierając się na światowej literaturze dotyczącej funkcji stereotypu, potwierdza ich 
oporność na zmiany i krytykę oraz zwraca uwagę na wywoływany przez nie proces 
ukierunkowywania myślenia ludzkiego. Niebezpieczeństwo tkwi w akceptacji prze
kazów ukształtowanych w formie stereotypu w celu obrony własnych interesów 
i osobistych wartości. Służąone bowiem usprawiedliwianiu zachowania zgodnego ze 
stereotypem, nawet gdy fakty i doświadczenia dowodząjego bezpodstawności. Rów
nie niebezpieczne jest ukierunkowywanie myślenia tylko na fakty, które potwierdzają 
zasadność danego stereotypu i jednocześnie odrzucająte, które mu zaprzeczają. Tego 
rodzaju wybiórczość przekazów charakteryzuje niedojrzałych użytkowników infor
macji. Manipulacja działaniem człowieka, l^dąca wynikiem zakorzenienia się myślo
wych stereotypów klasyfikacyjnych, powoduje także, że bez względu na fakty obala
jące jakieś zjawisko, zaszeregowane zostanie do określonej kategorii, zgodnie ze



stereotypowym sposobem myślenia’’ .̂ Do takich stereotypów należy m.in. postrze
ganie biblioteki szkolnej jako świątyni w ied^ lub rezerwuaru lektur, bibliotekarza jako 
osoby nieporadnej życiowo i nieatrakcyjnej, zawodu bibliotekarskiego jako niewyma- 
gającego specjalnych kwalifikacji, pracy w bibliotece jako łatwej, cichej i spokojnej, po
siadania komputera jako wskaźnika wysokiej kultury informacyjnej, umiejętności in
formacyjnych jako biegłości w korzystaniu z komputera i elektronicznych źródeł 
informacji, świadomości informacyjnej jako przejawu wysokiej kultury informatycznej, 
Intemetu jako źródła wszelkich informacj i itp. Stereotypy stanowiązatem „sądy war
tościujące, zarówno negatywne jak i pozytywne, które są połączone z przekona
niem”’’̂ . Do pojęcia stereotypu powrócimy omawiając modele myślowe społeczności 
szkolnej odnoszące się do jej emocjonalnych wyobrażeń biblioteki szkolnej i płynących 
z tego konsekwencji dla dalszego rozwoju tej placówki.

Kulturę języka Bogdan Stefanowicz traktuje jako sumę słownictwa służącego do 
opisu otaczającej nas rzeczywistości oraz sposób wyrażania myśli. Im bogatszy jest 
zbiór pojęć opisywanych za pomocąjęzyka, tym pełniejsze jest nasze rozumienie rze
czywistości. Na terminologię i słownictwo w odniesieniu do informacji mają wpływ 
środki techniczne i technologie informacyjne kształtujące kulturę języka. Te same tre
ści, jak akcentuje Jacek Wojciechowski, wyrażone w odrębnych językach (w języku 
werbalnym, pisma, mowy, audiowizualnym, elektronicznym) musząbyć inaczej inter
pretowane, a więc nie są takie same'’''. Czyli rozumienie świata zdeterminowane jest 
przez język, którego się używa, a to ma istotne znaczenie w swobodnym poruszaniu 
się w gąszczu oplatających nas informacji. Sposób wyrażania myśli składający się na 
kulturę informacyjnąpodlega określonym zasadom, które nazwano: ilościowymi, ja
kościowymi, odniesienia i sposobu'” . Wszystkie one majągwarantować prawidłowy 
odbiór i przepływ informacji od nadawcy informacji do jego odbiorcy. Stanowią swo
isty kodeks dobrych obyczajów mający zapewnić tzw. przyjazność dialogu. Z tego po
wodu zaleca się, aby każda wypowiedź zawierała tylko tyle informacji, ile wymaga 
tego sytuacja i ilejest wtej sytuacji konieczne (maksyma ilości); aby nie rozpowszech
niać informacji nieprawdziwych lub, któiych prawdziwości nie jest się pewnym (mak
syma jakości); aby formułować wypowiedzi posługując się „tezaurusem pojęciowym” 
zrozumiałym dla odbiorcy informacji i unikać wypowiedzi sformułowanych niejasno, 
wieloznacznie, rozwlekle i w sposób nieuporządkowany (maksyma sposobu); oraz tak 
formułować wypowiedzi, aby były relewantne, na temat, czyli zgodne z postawionym 
przez odbiorcę pytaniem i w pełni wyczeфujące postawiony temat oraz dobrane wła
ściwie w zależności od odbiorcy (maksyma stosunku, odniesienia)'’ .̂ Dlatego też 
w kulturze informacyjnej istotną rolę odgrywa kultura języka. Sposób w jaki przeka
zujemy informacje ma bowiem kolosalny wpływ na zachowania odbiorców tej infor
macji i kształtowanie ich postaw. W związku z tym, aby relacje pomiędzy informacją 
a ich użytkownikiem były poprawne, musi ona być wyczeфująca, czyli zawierać od
powiedź na pytania: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak?, za pomocą czego?, z jakim skut
kiem?, po co? Andrzej Zwoliński podkreśla, że brakjakiegokolwiek z tych elementów 
sprawia, iż informacja jest niepełna, a zaburzenie ich kolejności przyczynia się do de- 
konstrukcji informacji i powoduje informacyjny chaos. Szczególnie jest to uciążliwe 
w różnych formach działalności informacyjnej'” . Jak słusznie zauważa Maria Próch- 
nicka „reprezentacja potrzeby informacyjnej, jej uzewnętrznienie ma bowiem charak-



ter językowy””*, a zatem im bardziej uboga jest logosfera ucznia, tym więicsze ma on 
problemy z prawidłowym formułowaniem instrui<cji wyszukiwawczych pytań, pozwa- 
lającycłi odszukanie treści zaspakajających jego potrzeby informacyjne.

Kulturajęzykajestteż ściślezwiązanazbudowaniem logosfery każdego człowieka, 
szczególnie młodego. Pojęcie to zdefiniował Adam Lepa, jako „środowisko społeczne, 
w któiym w szczególny sposób oddziałuje na człowieka słowo, traktowane przezeń na 
zasadzie swoistego prymatu w środowisku i w relacjach międzyludzkich”’’’.

Z kolei kultura czynu określona została przez Bogdana Stefanowicza jako posta
wy wobec informacji i związanych z niąprocesów i technologii informacyjnych. Po
stawy te odnoszone są do przedmiotu jakim jest informacja. Autor definiuje je jako 
określony stosunek człowieka do informacji przejawiający się w gotowości do ich 
wykorzystania lub negowania pewnych jej elementów lub całości pochodzących 
z określonych, nieakceptowanych źródeł czy kierunków zastosowań. Stosunek ten 
odznacza się także gotowościąpoznania istoty informacji, stopniem tego poznania oraz 
umiejętnością ich wykorzystania.

Omówione elementy kultury informacyjnej można ująć w formie schematu 
(lys. 15), przypisując im wybrane obszary wiedzy, umiejętności i postaw.

Powtarzający się często przymiotnik „informacyjny” wskazuje na wagę tego sło
wa jakąmożemy mu przypisać przy określaniu poziomu kultury informacyjnej. Eks
ponując takie pojęcia jak świadomość informacyjna, etyka informacyjna, postawy 
informacyjne, motywacje informacyjne, wzorce informacyjne, kodeks kultury infor
macyjnej, zachowania informacyjne itp. wskazujemy na ich znaczenie w procesie 
kształtowania określonych wartości moralnych. A te w tworzeniu kultury informacyj
nej powinny zajmować centralne miejsce. Dlatego tylko odpowiednia edukacja 
i wychowanie młodzieży może zapewnić rozwój kultury informacyjnej i uznanie pro
pagowanych przez nią wartości za obowiązujące i poprawne.

Przyjmując za punkt wyjścia przedstawiony przez Bogdana Stefanowicza sche
mat, Wiesław Babik traktuje kulturę informacyjnąjako najwłaściwszy sposób prze
ciwdziałania chorobom informacyjnym. Dlatego stawia przed szkołąi innymi instytu
cjami edukacyjnymi priorytetowe zadanie jej kształtowania, gdyż uruchamia ona 
u uczniów odpowiednie mechanizmy obronne. Stanowi zatem ważny środek profilak
tyki w zakresie zagrożeń generowanych przez społeczeństwo informacyjne i cywili
zację medialną'*®. Szczególną rolę w walce z dominacjąmediów posługujących się 
obrazem, wywołujących negatywne skutki w procesie edukacji przypisuje się jednemu 
z komponentów kultury informacyjnej, logosferze. W jej kultywowaniu Adam Lepa 
upatruje środki zaradcze także wobec narastających problemów i trudności wycho
wawczych. Budowanie logosfery jest budowaniem środowiska pedagogicznego, 
przygotowuje młodzież do prawidłowego odbioru mediów, a tym samym jest sposo
bem wychowania do mediów. Pedagogiczny wymiar logosfery przejawia się w pobu
dzaniu jednostki do działania i inspirowaniu go do twórczej aktywności. Przeciwdziała 
więc jej „ubiemianiu”. Logosfera sprzyja też dociekliwości intelektualnej oraz dbaniu 
o porządek i harmonię w obszarze pojęć, wartości, idei i zasad moralnych. Zapobiega 
więc powstającemu w jednostce niebezpiecznemu chaosowi w dziedzinie informacji. 
Dobrze uformowana logosfera, zdaniem Adama Lepy, poprzez lekturę ambitnych



Rys. 15. Struktura „kultury informacyjnej’’
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Stefanowicz; Kultura informacyjna. W: Dydaktyka in

formatyki. Rzeszów 2004, s. 193.

tekstów i twórcze rozmowy zmusza do dyscypliny w dziedzinie myśli, decyzj i, a także 
w odniesieniu do ocen i opinii'*'. Logosfera może być antidotum w sytuacji kształto
wania się niebezpiecznych postaw konsumpcjonizmu medialnego i uzależnienia się od 
mediów. W tym sensie aktualne są wciąż słowa Heinricha Bolla, iż , język może być 
ostatnim schronieniem dla wolności”'®. Ponieważ proces poznawania przez człowie
ka ma zawsze charakter językowy, więc sformułowano pogląd, że aktywny udział 
jednostki w rozmowach z innymi może ustrzec jąprzed tymi groźnymi dla rozwoju 
osobowości zjawiskami.

Logosfera odpowiedzialna jest także za wychowanie do ambitnego czytelnictwa 
i motywowanie do obcowania z literaturąpiękną. Wspierana przez niąpedagogika 
lektuiy służy walce z niechęciąjednostki do systematycznego czytania, pogłębiający
mi się trudnościami w zrozumieniu tekstów, preferowaniu mało ambitnych tekstów 
(sensacyjnych, plotkarskich, komiksów). Logosfera, jak podkreśla Adam Lepa, prze
ciwdziałać może także paraliżowi czynników intelektualnych, dystansowi a nawet 
lękowi przed pogłębionąrefleksjąi przed ciszą prowadzącą w konsekwencji do 
ucieczki w hałas i rodzaj „wewnętrznego jarmarku”. Adam Lepa apeluje o to wycisze
nie, bowiem „w środowisku słowa, cisza staje się wręcz naturalnąpotrzebączłowie- 
ka. Jest mu ona potrzebna do wyrażania siebie w komunikowaniu międzyludzkim, 
w osobistej twórczości i w pogłębianiu zdolności myślenia”'*̂ . W końcowej części roz
ważań czytamy, że logosfera sprzyja zachowaniom informacyjnym przejawiającym 
się w potrzebie korzystania z wielu różnych źródeł informacji. Dzięki temu rozwija się 
dociekliwość, krytycyzm i rozwagę, wypracowuje dystans wobec treści publikowa



nych w mediach i dąży się do uzyskania informacji prawdziwych, obiektywnych, 
a w szerszym kontekście do prawdy. Natomiast dominacja obrazu prowadzi do uśpie
nia w człowieku aparatu krytycznego i czyni go podatnym na działania propagandowe 
i różne formy manipulacji.

Logosfera jako element kultuiy słowa pełni w kulturze informacyjnej funkcję 
kształtującązachowania wynikające ze sposobu korzystania z informacji opartego na 
etyce i charakteryzujące osoby dojrzałe informacyjnie. Wywiera zatem wpływ na 
kształtowanie pozytywnych postaw wobec informacji wynikających z wysokiej świa
domości informacyjnej i pożądanego w edukacji systemu wartości. Odpowiedzialna 
jest zatem za rozwój kulturowego aspektu alfabetyzacji informacyjnej, a szczególnie 
za te jej obszary, które Christie Susan Bruce łączy z umiejętnością kształtowania i po
szerzania wiedzy oraz z budowaniem mądrości na gruncie wiedzy skonstruowanej 
z pozyskiwanych informacji.

1 .2 .4 .2 .  P r ó b a  u ś c iś l e n ia  p o ję c ia

Próba uściślenia pojęcia „kultura informacyjna” i nadania mu waloru naukowej 
użyteczności oraz włączenia do systemu pojęciowego nauki o informacji jest zada
niem bardzo skomplikowanym. Obszar kultuiy informacyjnej przenika do obszarów 
innych dziedzin życia człowieka powodując, że ciężko zarysować jego wyraźne gra
nice. Ponadto wyrażenie to składa się z dwóch jednakowo trudnych do sprecyzowania 
pojęć: kultury i informacji. Problemy zjego definiowalnościąwynikajątakże z koniecz
ności zastosowania szeregu wyrażeń, których sens w języku potocznym nie jest 
dobrze znany. Terminy takie jak dojrzałość informacyjna, zadanie informacyjne, pozy
tywne postawy, wyselekcjonowane zachowania informacyjne pojmowane są najczę
ściej w sposób intuicyjny. Aby w uściślaniu pojęcia „kultura informacyjna” ustrzec się 
błędu typu ignotum per konieczne jest rozumienie, poza powyższymi, na
stępujących terminów: świadomość informacyjna, alfabetyzacja informacyjna, posta
wy wobec informacji, cennik motywacyjny, kompetencje informacyjne, etyka korzy
stania z informacji, społeczne wzory, działalność informacyjna, proces informacyjny, 
użytkownik informacj i, proces zdobywania wiedzy, wytwory. Większość wymienio
nych terminów została już w pracy zdefiniowana. Pozostałe zostanąpoddane analizie 
w dalszym toku rozważań, np. czynnik motywacyjny, postawy i zachowania informa
cyjne, etyka informacyjna, kultura czytelnicza, biblioteczna, medialna. Są to pojęcia 
dobrze znane specjalistom z zakresu nauki o informacji i jedynie dla tej grupy przedsta
wione uogólnienie pojęcia kultura informacyjna może być wolne od błędu ignotum 
per ignotum. Niemniej wprowadzenie do opisu kultury informacyjnej wymienionych 
piętnastu terminów nie sprzyja jego przejrzystości. Zatem próba uogólnienia tegoż po
jęcia zamiast formułowania naukowej defmicjijest działaniem uzasadnionym. Przyjmie 
ono charakter regulujący, ponieważ nadając kulturze informacyjnej nowy sens, czę
ściowo zostaną wykorzystane znaczenia jakie przypisano mu w naukach ekonomicz
nych, pedagogicznych, w informatyce i w bibliotekoznawstwie. Częściowe uwzględ
nienie zastanego znaczenia terminu kultura informacyjna związane jest z przejęciem 
z tych nauk uznania priorytetowego znaczenia takich jej komponentów jak świado



mość, wartości i postawy przy zastosowaniu opisowo-wyliczającego sposobu definio
wania. Natomiast regulujące podejście odnosi się do uznania pojęcia „kultura infor
macyjna” w nauce o informacji jako nadrzędnego w stosunku do pozostałych pojęć 
(głównie kultuiy informatycznej, medialnej, czytelniczej i bibliotecznej) oraz jego war
tościującego charakteru znajdującego praktyczne zastosowanie w edukacji (np. okre
ślanie poziomu kultuiy informacyjnej uczniów).

Czym zatem jest kultura informacyjna? Niewątpliwie stanowi wydzielony obszar 
życia i działalności użytkowników informacji obejmujący sferę niezbędnych dla nich 
środków, takich jak technika, technologia informacyjna, wiedza i umiejętności infor
macyjne, sferę ich zbiorowej świadomości informacyjnej, sferę wybranych zacho
wań będących efektem uczestnictwa w procesie informacyjnym oraz opartych na 
etycezasad społecznego współżycia wynikającychzkorzystaniazinformacji. W roz
ważaniach na temat wieloznaczności omawianego pojęcia przyjęte zostanie następu
jące jego uściślenie:

kultura informacyjna to sfera aktywności człowieka kształtowana 
przez jego świadomość informacyjną, wartości wspierające potrzebę 
alfabetyzacji informacyjnej, postawy emitujące zachowania charakte
rystyczne dla dojrzałych informacyjnie użytkowników, wynikające 
z oddziaływania na siebie wymienionych komponentów kultury. Za
chowania te  powstałe pod wpływem bodźców motywacyjnych i kom
petencji informacyjnych oceniane są w procesie tworzenia wiedzy po
zytywnie; są równocześnie podporządkowane społecznym wzorom 
opartym na etyce korzystania z informacji. Odnoszą się do przedmio
tów i innych wytworów związanych z działalnością informacyjną lub 
uczestnictwem w procesie informacyjnym.

Powtórzenia wymaga określenie dojrzałego informacyjnie użytkownika informa
cji, przez którego rozumiemy osołję o wysokich kompetencjach informacyjnych sta
nowiących zintegrowany układ wiedzy, sprawności, rozumienia i pragnienia. Jest on 
także osobą mającą świadomość celowości podejmowanych zadań informacyjnych 
i etycznego ich rozwiązywania w celu wykorzystania wiedzy dla swojego dobra i in
nych ludzi. Dojrzałość informacyjna musi być związana równocześnie z dojrzałością 
aksjologiczną, wynikającąz wychowania do wartości i oznaczającą „możliwie we
wnętrznie spójną orientację aksjologiczną i przyjmowanie określonego stosunku do 
konkretnych wartości, co wyraża się w konkretnych wyborach orientacji wobec 
zmieniających się form i treści pracy człowieka w nowych uwarunkowaniach kultu
ralnych”'*’. Janusz Morbitzer dojrzałość tę uzależnia także od umiejętności nawiga
cyjnych i selekcji informacji, które to zapewnią właściwy dostęp do informacji'**.

Biorąc pod uwagę prezentowane przez różnych autorów zalo'esy analizy pojęcia 
„kultura informacyjna”, celowe jest zarysowanie jego obszaru obejmującego podsta
wowe elementy struktury, z wyeksponowaniem czynników wpływających na kształ
towanie zachowań informacyjnych. Zamieszczenie ich wtym miejscu pozwoli zwró
cić uwagę na częstą praktykę nadmiernego upraszczania opisu owej kultury, 
a nawet tendencyjnego jej przedstawiania. Każdy z komponentów kultuiy informa
cyjnej znajduje swoje odbicie w definicjach funkcjonujących w piśmiennictwie i omó
wiony zostanie w dalszej części wywodu.



Zachowania informacyjne są bowiem przejawem określonych postaw wobec 
informacji, a te kształtowane są pod wpływem wiedzy na temat informacji i emocji 
jakie wobec nich żywi użytkownik. Na postawy jednak bezpośredni wpływ ma jego 
świadomość informacyjna i wyznawane wartości'®’, bez względu na to, czy odpowia- 
dająnormom etyki korzystania z informacji. Etyczne zachowania użytkowników za
tem niekoniecznie muszą wynikać z systemu wyznawanych wartości, ale z restrykcyj
nego charakteru funkcjonujących w praktyce informacyjnej kodeksów, regulaminów, 
statutów itp. Obszar kultury informacyjnej przedstawia tys. 16.

Świadomość informacyjna

(orientacja jednostki lub grupy w zakresie 
funkcjonowania w świecie informacji 
połączona z ogólną wiedzą na ten temat)

System wartości

(wartości, normy, idee, przekona
nia uzasadniające potrzebę 
alfabetyzacji informacyjnej)

Pozytywne postawy wobec informacji
(wiedza dogłębna i emocje)

Zachowania informacyjne

(cliarakteryzujące dojrzałycti 
informacyjnie użytkowników)

Rys. 16. Obszar „kultury informacyjnej”
Źródło własne.

Zachowania te mogąprzyjąć różną formę także w zależności od motywów sięga
nia po informację (osiągnięcie korzyści osobistych, dążenie do prawdy, potrzeba bycia 
poinformowanym i posiadania dostępu do informacji, zainteresowania), od wykształ
cenia (jego brak ogranicza istnienie potrzeb informacyjnych), od posiadanej wiedzy 
i umiejętności, od metod pozyskiwania umiejętności informacyjnych opartych na kon
takcie z grupą lub pracy grupowej oraz od pozyskiwania informacji wynikającego 
z samej obecności użytkownika w środowisku naturalnym, społecznym, informacyj
nym (samokształcenie i samouctwo informacyjne), od sposobów tworzenia mądrości 
i jej użytkowania oraz od dostępnej infrastruktury informacyjnej. Bowiem im wyższy 
jest poziom infrastruktury informacyjnej, tym szerszy zakres oferowanych użytkow
nikom usług i bardziej wyrafinowane zachowania informacyjne wymagające dużej 
sprawności informacyjnej. Ponadto zależąone od wychowania informacyjnego jakie 
wynosi się z okresu edukacji szkolnej a nade wszystko od poziomu kultuiy informacyj
nej środowiska edukacyjnego i pozytywnych wzorów funkcjonujących w społeczno
ści lokalnej i ponadlokalnej. To właśnie wychowanie informacyjne w życiu codzien
nym ucznia rzutuje na powstawanie takich zachowań informacyjnych jak: „nawyki 
przeglądania prasy i internetowych serwisów informacyjnych, słuchanie lub oglądanie 
bieżących wiadomości, korzystanie z ogłoszeń, reklam ułatwiających rynkowe wyb)o- 
ry towarów i usług, pogawędki pozwalające na gromadzenie w pamięci użytecznych



rad, kupowanie lub przeglądanie poradników i informatorów, które układająsię we 
wzory zachowań aprobowanych w lokalnych społecznościach”'*̂ .

Na zachowania informacyjne użytkowników oddziałuje również sposób rozwią
zywania postawionego przed nimi zadania informacyjnego. Najczęściej wybierają 
styl poznawczy o cechach pragmatycznych, rzadziej teoretyczny. Ten drugi wynika 
z umiejętności systematycznego, celowego i planowanego poszukiwania informacji 
o zadanych cechach wyszukiwawczych. Praktyczny sposób poszukiwania jest od
zwierciedleniem zachowań intuicyjnych, zazwyczaj wyrażanych, jak akcentuje Kata
rzyna Materska, poprzez swobodne przeglądanie zasobów, umożliwiające dotarcie do 
przypadkowo natrafianych informacji'*®. Wyniki badań Kirsty Williamson, Sandry 
Erdelez, Patrica Wilsonapotwierdzająsposób okazjonalnego i przypadkowego groma
dzenia informacji wynikającego z nieoczekiwanego natrafienia na istotny komunikat 
zazwyczaj podczas realizacji zupełnie innych zadań informacyjnych'®°. Czynniki 
oddziałujące na zachowania informacyjne przedstawia lys. 17.

Rys. 17. Czynniki oddziałujące na zachowania informacyjne

Źródło własne.

Styl pragmatyczny cechuje się także umiejętnością skanowania czy monitorowa
nia środowiska naturalnego użytkownika w poszukiwaniu informacji praktycznych, 
ciekawych, o charakterze orientacyjnym, o różnej wartości. Barbara Kamińska-Czu- 
bała powołując się na model poszukiwania informacji w kontekście stylu życia (way 
o f life) utworzony przez Reijo Savolainena, wskazuje na wynikanie zachowań infor
macyjnych z przyzwyczajenia, preferencji oraz indywidualnego nastawienia do życia, 
które może być optymistyczne, pesymistyczne, aktywne lub pasywne'®'.

Wprawdzie byt kształtuje świadomość, ale w przypadku infrastruktury informa
cyjnej nie odgiywa ona decydującego wpływu na posiadanie kultury informacyjnej 
przez człowieka. Oddziałuje bardziej na powstawanie coraz to nowych i bardziej 
skomplikowanych zachowań informacyjnych, niż na faktjej posiadania. Bowiem bez 
względu na stosowane technologie każdy określa własnąpostawę wobec informacji.



Przystępując do rozwiązania najprostszego nawet zadania informacyjnego zawsze 
staje się przed koniecznościąuświadomienia potrzeby tego działania, jej wyartykuło
wania, sformułowania wyrażenia wyszukiwawczego, wyboru algoiytmu poszukiwa
nia, selekcji źródeł i dokumentów, analizy i krytycznej oceny wyszukanego materiału, 
opracowania, przetworzenia itd. Świadomość informacyjna pozwalająca dostrzec 
luki w naszej wiedzy umożliwia zatem wykształcenie w systemie mentalnym człowie
ka przekonania o istotnej wartości informacji samej w sobie. Natomiast, które infor
macje są wybierane spośród wielu, do któiycłi istnieje dostęp i w jaki sposób będą 
wykorzystane, zależy od indywidualnego systemu wartości. Nie wystarczy, aby war
tości i postawy sprzyjały rozwojowi umiejętności informacyjnycłi. Musząto być war
tości i postawy akceptujące konieczność alfabetyzacji informacyjnej i kierujące się jej 
kulturowymi aspektami, a więc prowadzące do konstruowania dojrzałych zachowań 
informacyjnych.

Czy zatem do grupy zachowań informacyjnych zaliczymy tylko te, które łącząsię 
ze sprawnym i efektywnym wykorzystywaniem baz danych, technologii telekomuni
kacyjnych, zintegrowanych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, a za niedoj
rzałe zachowania informacyjne uznamy posługiwanie się tradycyjnymi katalogami 
bibliotecznymi, bibliografiami, encyklopediami i nieinteraktywnymi wydawnictwami? 
Czy można porównywać poziom kultury informacyjnej naukowca z zeszłego stulecia 
z poziomem kultury informacyjnej młodego internauty wykorzystującego technologie 
informacyjne wyłącznie do celów rozrywkowych? Albo tradycyjną strukturę bibliote
ki uniwersyteckiej z budową biblioteki wirtualnej w celu uchwycenia przewagi jednej 
z nich w kształtowaniu pozytywnych zachowań informacyjnych?

Infrastruktura informacyjna wpływa niewątpliwie na świadomość informacyjną, 
wartości i postawy, ale jakjuż powiedziano, nie decyduje o istnieniu kultury informa
cyjnej jednostki. Ilustrację tej tezy mogą stanowić sylwetki dwóch użytkowników ,Л ” 
i „B”, którym przyszło realizować to samo zadanie informacyjne w odmiennych pod 
względem infrastruktury warunkach.

Użytkownik , / i ” funkcjonuje w środowisku o nowoczesnym zapleczu informacyj
nym, na które składa się zarówno sprzęt, oprogramowanie, zbiory informacyjne jak 
i instytucje, pracownicy informacji, bibliotekarze itp. Mieszkając w dużym mieście ma 
zapewniony swobodny dostęp do dobrze wyposażonych pod względem technologicz
nym bibliotek i innycłi placówek oświatowych dysponujących bogatymi zbiorami in- 
formacj i, na co dzień styka się z urządzeniami elektronicznymi wymagającymi swobo
dy w posługiwaniu się nimi (w domu, na ulicy, w urzędach, instytucjach społecznych, 
oświatowych itp.), korzysta z Internetu w celach informacyjnych, rekreacyjnych, 
towarzyskich, handlowych, zawodowych, edukacyjnych itp. uznając dostęp do sieci 
za podstawowy warunek egzystencj i w ponowoczesnej rzeczywistości, uczęszcza do 
szkoły wyposażonej w nowoczesne pracownie komputerowe, multimedialne centra 
informacji, skomputeryzowaną bibliotekę, szkoły zapewniającej permanentne dosko
nalenie umiejętności informatycznych i udział w programach kształcenia online. Co
dzienne obcowanie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i konieczność 
funkcjonowania w cywilizacji medialnej wymusza orientację w zakresie poruszania się 
i możliwości działania w świecie informacji. Zyskuje w teri sposób ogólną wiedzę na 
temat swojego miejsca w społeczeństwie informacyjnym. Świadomość informacyjna



pana, Д ” rozwija się jakby automatycznie pod wpływem docierających doń bodźców 
z otaczającej rzeczywistości. Zaczyna cenić wartość dostępu do informacji, możli
wość uczestnictwa w jej tworzeniu i samą informację, która ułatwia mu podjęcie 
decyzji w sprawie zainicjowania, kontynuacji, zmiany lub zaprzestania konkretnego 
działania. Od wartości informacji (jej aktualności, dokładności, wiarygodności, kom
pletności, relewantności itp.) zależy osiągnięcie sukcesu lub porażka. Zatem konstru
uje własny system wartości, w którym alfabetyzację informacyjnątraktuje jako dobro 
naczelne. Wartość przypisywana informacji i świadomość towarzysząca podejmowa
niu i rozwiązywaniu różnych zadań informacyjnych wpływająna tworzenie indywidu
alnych postaw wobec informacji. Nie zawsze są one pozytywne, bo towarzyszą im 
emocje związane z wykorzystywaniem zdobytych wiadomości wyłącznie do wła
snych, często egoistycznych celów, a także wykorzystaniem jako narzędzia 
w walce o uprzywilejowane miejsce lub w niszczeniu konkurencji. Postawy te wyni
kać też mogą z nieuzasadnionego wyolbrzymiania znaczenia gromadzenia informacj i 
i wszelkich przejawów fetyszyzacj i informacji, wyjątkowo szkodliwej w systemie edu- 
kacji'’^

Związane też mogą być z brakiem kultuiy osobistej, nieprzestrzeganiem zasad 
etycznych, nieprawidłowościami w wychowaniu informacyjnym, złymi przykładami 
hamującymi rozwój kultury informacyjnej usankcjonowanymi przez decydentów 
danej społeczności lokalnej. Złe postawy wobec informacji prowadzą do produkcji 
niewłaściwych zachowań informacyjnych, takich jak nagminne łamanie prawa autor
skiego, bezkrytyczny odbiór informacji, nieograniczone zaufanie do treści zamieszcza
nych w Intemecie, celowa dezinformacja, manipulowanie informacją, bałaganiarstwo, 
wolność od odpowiedzialności za rozpowszechniane informacje, wulgarność w sieci 
itd. Nowoczesna infrastruktura informacyjna sprzyja w takich sytuacjach powstawa
niu szczególnie złożonych zachowań informacyjnych o charakterze negatywnym 
i bardzo szkodliwym dla niedojrzałych informacyjnie jednostek. Zatem trudno mówić 
o kulturze informacyjnej pana ,Л ”, bowiem charakteryzujągo zachowania nieetycz
ne, piymitywne, bezkrytyczne, prostackie, naganne a więc niemieszczące się w przy
jętej przez autorkę definicji kultury informacyjnej.

Z kolei użytkownik „B” ma ograniczone możliwości korzystania z nowoczesnej 
infrastruktury informacyjnej. Może skorzystać tylko z usług źle wyposażonej i ubogiej 
pod względem księgozbioru biblioteki publicznej lub z biblioteki szkolnej postrzeganej 
w środowisku jako „rezerwuar lektur”. Nie ma wyobrażenia o funkcjonowaniu zinte
growanych systemów bibliotecznych czy zautomatyzowanych systemów informacyj- 
no-wyszukiwawczych. W swojej miejscowości nie styka się z urządzeniami techno
logii informacyjno-komunikacyjnej, ponieważ nie ma ich w instytucjach użyteczności 
publicznej. Z Intemetu korzysta najczęściej w kawiarence internetowej lub podczas 
lekcji informatyki w szkole. Obudowa medialna innych zajęć dydaktycznych należy 
w jego praktyce edukacyjnej do rzadkości. Dostęp do sieci nadal jest na wsiach lub 
w małych miejscowościach nieosiągalny lub za drogi dla budżetu domowego. Trudno 
też o bezpośredni kontakt z wysoko wykwalifikowanym i stosującym nowoczesne 
technologie informacyjne bibliotekarzem. Brak odpowiedniego zaplecza do prowadze
nia działalności informacyjnej znajduje swoje odbicie w świadomości informacyjnej 
pana „B”. Najczęściej przenosi znane przez niego wzory na wszystkie instytucje tego



typu. Zatem postrzega bibliotekę jako magazyn w większości zdezaktualizowanych 
informacji i różnych rupieci, jako oazę spokoju, bezruchu i stagnacji. Brak mu też naj
częściej orientacji w zakresie funkcjonowania w świecie informacj i. Stan taki można 
by przyjąć za regułę, bo jak już powiedziano -  byt określa świadomość. Byłoby to jed
nak zbyt duże uproszczenie. Złe warunki najczęściej zmuszajączłowieka do podjęcia 
poszukiwań rozwiąrania postawionego przed nim problemu innymi drogami. Zmu
szają do aktywności, pomysłowości, współpracy. W trakcie tych ̂ iałań kształtuje się 
świadomość informacyjna jednostki. Decydujące znaczenie w jej rozwoju odgrywa 
jednak reprezentowany system wartości. Jeżeli wartościąjest prawda, uczciwość, do
ciekliwość, poprawność, fachowość, rzetelność, wnikliwość, systematyczność, skru
pulatność, krytycyzm, liberalizm, tolerancja, obiektywizm, bezstronność to sąto cechy 
sprzyjające tworzeniu pozytywnych postaw wobec informacji'” . Wartości, normy, 
idee, przekonania wspierające alfabetyzację informacyjnąi wynikające z nich posta
wy aprobujące znaczenie informacji i wiedzy w rozwoju jednostki wzmocnione przez 
system motywacyjny umożliwiajątworzenie pozytywnych zachowań informacyjnych, 
bez względu na otaczającą infrastrukturę informacyjną.

Można zatem wyróżnić trzy podstawowe zespoły zachowań informacyjnych 
wynikające ze świadomości informacyjnej użytkownika,jego postawy wobec infor
macji oraz procesów zarządzania informacjąi wiedzą. Każda z tych grup wymaga od 
użytkownika dysponowania szeroko rozumianą wiedzą, kompetencjami informacyj
nymi oraz systemem aksjologicznym, na któiym oparta jest etyka korzystania z wie
dzy i z informacji. Wpływ tych podstawowych dyspozycji instrumentalnych na kształ
towanie zachowań informacyjnych uwidacznia się w przekonaniu użytkownika
0 istnieniu potrzeb informacyjnych, uznawaniu informacji i wiedzy jako wartości, 
w mechanizmach motywacyjnych, jego kulturze osobistej oraz umiejętnościach
1 sprawnościach informacyjnych wynikających z uczestnictwa w procesie informacyj
nym, a przede wszystkim w wysiłku zamiany informacji w wiedzę i w zastosowaniu 
wiedzy.

Zachowania informacyjne użytkowników umożliwiająocenę poziomu ich kultuiy 
informacyjnej. Antonina Kłoskowska, pisząc o oparciu klasyfikacji zjawisk kultuiy na 
klasyfikacji samych zachowań, wyróżnia dwa podstawowe ich typy, tj.: zachowania 
bezpośrednie i symboliczne'® .̂ To drugie określa jako klasę zachowań specyficznądla 
społecznego współżycia ludzi i szczególnie ważnądla rozwoju kultuiy. Dlatego też „im 
bardziej rozwija się technika, tym większy staje się udział kultury symbolicznej w pro
cesie wytwarzania i przetwarzania środków zaspakajających elementarne potrzeby 
(...). Zasoby wiedzy i złożone systemy organizacji społeczno-ekonomicznej (...) 
tworzą zaś symh)oliczne zachowania lu^ i, składające się na kulturę symboliczną””^

Zachowania informacyjne sązatem specyficznym rodzajem zachowań mieszczą
cych się w klasie zachowań symbolicznych definiowanych jako zachowania „przeka
zujące jakieś znaczenie lub wyrażające wartość, zastępujące i przedstawiające coś 
zgodnie z systemem porozumienia ustalonym pomięd^ tymi, którzy ich używają”'®*. 
Sąto zachowania, które uwidaczniająsię w określonej sytuacji problemowej zwią^- 
nej z koniecznością rozwiązania postawionego przed uczniem zadania informacyjne
go. Stanowiązespół typowych, powtarzalnych czynności podporządkowanych wybra
nej strategii działania. Obrana strategia rozwiązmiia problemu wymusza zastosowanie



optymalnych do tego celu metod i narzędzi na każdym etapie procesu informacyjnego. 
Zachowania informacyjne przedstawić więc można jako rodzaj algorytmu postępowa
nia użytkownika podczas rozwiązywania konkretnego problemu informacyjnego. Są 
one działaniami zwijanym i z realizacjąkolejnych kroków opisanych w optymalnie 
dobranej do zadania instrukcji. Problemem informacyjnymjest wtym kontekście za
danie informacyjne, które użytkownik musi zrealizować, wymagające od niego umie
jętności doboru odpowiednich źródeł informacji, wyszukania z nich relewantnych 
informacji, analitycznego, syntetycznego i krytycznego opracowania oraz przedsta
wienia go w żądanej formie, a także wykorzystania efektu rozwiązania tego zadania 
do powiększenia jego indywidualnej wiedzy.

Egzemplifikacjątakich zachowań może być zespół czynności prowadzących do 
rozwiązania problemu informacyjnego przedstawionego w formie zadania: Przedstaw 
charakterystykę bogów starożytnego Egiptu.

Na etapie gromadzenia informacji uczeń musi podjąć decyzję o wylюrze określo
nej strategii doboru i selekcji źródeł informacji, z któiych będzie korzystać. To od po
ziomu jego kultuiy informacyjnej zależeć będzie, czy wybierze strategię maksymali- 
styczną- „wykorzystam wszystkie źródła, do których potrafię dotrzeć”; strategię 
minimalistyczną-„wykorzystam jedno źródło informacji, to, które mam w zasięgu 
ręki”, strategię losową-„wykorzystam przypadkowo dobrane źródła informacji” lub 
strategię selekcyjną-„wykorzystam najbardziej wiarygodne i wartościowe źródła, 
spośród wszystkich dotyczących danego tematu”.

Wybór pierwszej z nich determinuje dobór metod i narzędzi potrzebnych podczas 
gromadzenia źródeł informacji. Stosuje więc metody umożliwiające odnalezienie 
źródeł dostępnych w domu, bibliotece, za pośrednictwem Internetu lub pozyskiwa
nych w drodze kontaktów personalnych. Celem takiego działania jest dotarcie do jak 
największej liczby źródeł zawierających odpowiedź na postawione zapytanie informa
cyjne, bez względu na ich wartość informacyjną.

Poszukiwaniu źródeł zawsze towarzyszą określone zachowania informacyjne. 
W ujęciu algorytmicznym można przedstawić je jako skończony ciąg czynności, które 
mają doprowadzić do zebrania źródeł informacj i na temat bogów starożytnego Egip
tu. Kolejność czynności może być różna w zależności od indywidualnego sposobu 
działania ucznia, ale w konsekwencj i powinien on wykonać następujące działania: szu
kam informacji o bogach w zeszycie; szukam informacji w podręczniku w ostatnio 
przerabianym rozdziale; sprawdzam spis treści podręcznika w poszukiwaniu podob
nych treści; wybieram k s i ^ i  i czasopisma, które posiadam, oceniając ich pr^datność 
dla realizacji zadania; szukam odpowiedniego hasła w słownikach i encyklopediach; 
sprawdzam zawartość księgozbioru domowego; wpisuję hasło bogowie starożytne
go Egiptu do wyszukiwarki internetowej i wchodzę na odpowiedniąstronę; pytam 
rodzeństwo lub rodziców o źródła informacji, w któiych mogę znaleźć odpowiedź na 
postawiony problem; pytam bibliotekarza szkolnego, czy są w bibliotece źródła na 
wyżej wymieniony temat; samodzielnie szukam w katalogach i kartotekach bibliotecz
nych informacji na ten temat; wypożyczam dostępne źródła informacji; kupuję odpo- 
wiedniąksiążkę w księgami itd. Każda z tych czynności wymaga doboru odpowied
nich narzędzi. Wyznacznikami pozytywnych zachowań ucznia podczas gromadzenia 
źródeł informacji powinny być następujące typy zachowań: rzetelność, bezstronność,



poprawność, dociekliwość, fachowość, krytycyzm, liberalizm, obiektywność, skmpulat- 
ność, systematyczność, dokładność, wnikliwość itp^l Wynikająone w dużym stopniu 
zjego świadomości informacyjnej, wyznawanych wartości, sprawności informacyjnych, 
wiedzy, czynników motywujących go do korzystania z informacji, a także kultury osobi
stej. Uwieńczeniem procesu realizacji zadania mającego na celu przedstawienie cha
rakterystyki bogów starożytnego Egiptu nie jest jednak sporządzenie notatki na ten te
mat, ale poszerzenie wiedzy użytkownika. Proces ten wymaga wyboru z treści notatki 
informacji nowych, zastanowienie się, jak i po co dołączyć je do własnego zasobu da
nych, porównania i dopasowania ich do wiadomości już posiadanych, ustanowienia re
lacji i nowych więzi pomiędzy nimi, zapamiętania (aktywność uczenia na tym etapie nie 
może zostać sprowadzona do przysłowiowego „wkuwania”) i łącznego wykorzystywa
nia podczas odbioru kolejnych irtformacji i tworzenia z nich nowej wiedzy.

Przedstawiona lista typowych zachowań ucznia mających doprowadzić do odna
lezienia źródeł informacji i zdobycia wiedzy historycznej nie jest pełna. Zagadnienie to 
zostanie szerzej omówione w trzecim rozdziale książki.

1 .2 .4 .3 . P o st a w y  a  za c h o w a n ia  in fo r m a c y jn e

Zachowania informacyjne uzależnione są zatem od postawy, jakąprzyjmuje użyt
kownik wobec informacji. W rozważaniach oparto się na rozumieniu postawy jako 
„trwałego systemu pozytywnych lub negatywnych ocen, emocjonalnych odczuć i pro 
czy kontra tendencji do działania w stosunku do pewnego społecznego przedmiotu” 
[tu: informacji]'®®. Atakże na definicji sformułowanej przez Tadeusza Mądrzyckiego, 
w której określa się jąjako „ukształtowaną w procesie zaspokajania potrzeb (w okre
ślonych warunkach społecznych) względnie zgodną i stałą organizację wiedzy, prze
konań, uczuć, motywów oraz pewnych form działania i reakcji ekspresywnych pod
miotu, związanąz określonym przedmiotem lub klasąprzedmiotów”'®̂. Przyjmując 
za Wojciechem Soborskim, że postawa jest strukturą składającą się z dwóch elemen
tów: poznawczego (intelektualnego) i emocjonalnego (uczuciowego, afektywne- 
go)2oo potwierdza się stanowisko, że określone zachowanie może być jedynie wyni
kiem istnienia takiej a nie innej postawy oraz że będąc jedynie przejawem tej postawy 
nie może być uznawane za jej element^®'. Przyjęte ujęcie strukturalne można odnieść 
również do postaw użytkowników wobec informacji. Obrazuje to rys. 18.

PO ST A W Y  w obec in fo rm acii ,

Element poznawczy
(wiedza na temat informacji, 
przekonanie o potrzebie 
korzystania z  informacji, 
ocena informacji, 
działalności inf. itp.)

Stosunek emocjonalny
(pozytywne lub negatywne 
nastawienie do wartości 
jakie reprezentuje sobą 
informacja i działalność 
informacyjna)

Zachowania
informacyjne

^  informacja
/  jako 

_ J  przedmiot 
1 poslawv

Użytkownik informacji

Rys. 18. S chem atyczne  p rzed staw ien ie  p ostaw y  in fo rm acy jnej 

Źródło: Na podstawie: W. Soborski: Postawy ich badanie i kształtowanie. Kraków 1987, s. 18.



Postawę użytkownika informacji kształtuje jego wiedza na temat istoty informacji, 
potrzeb informacyjnych, uczestnictwa w procesie informacyjnym stanowiąca zara
zem bazę dla budowania opinii, przekonań, sądów. Jest ona elementem poznawczym 
postawy, dzięki któremu użytkownik tworzy obraz przedmiotu postawy. Zasadniczą 
rolę odgrywa w nim przekonanie określane intelektualnym stanem pewności 
o realności jakiegoś przedmiotu lub słuszności jakiegoś stanu rzeczy. Dlatego przeko
nania zawsze zawierająelement oceniający.

Postawę tworzą też uczucia i stosunek emocjonalny użytkownika do tych zagad
nień. Uczucia mogąbyć dodatnie lub ujemne, ale ich brak wyklucza istnienie postawy. 
Brak zgodności pomiędzy zachowaniem a postawądoprowadza do zaburzenia prawi
dłowego funkcjonowania ucznia w swoim środowisku.

Decydujące znaczenie dla osób podejmujących trud wychowania informacyjnego 
młodzieży ma ustalenie, które z nich sąprawidłowe, a w któiych przejawiająsię niepra
widłowości. W tym celu Wojciech Soborski opracował narzędzia pozwalające ocenić 
poszczególne cechy postaw wychowawczych. Za prawidłowy system postaw uważa 
ten, który odznacza się „wysokim stopniem złożoności (postawa pełna), dużąspójnością 
(postawa zwarta) oraz trwałością (postawa umiarkowana)”^^. Cechy postaw z za
znaczeniem postaw prawidłowych przedstawia tys. 19.

CECH Y  POSTAW Y

K IE R U N E K  PO ST A W Y  
(postawa dodatnia, postaw a ujemna)

SIŁ A  PO ST A W Y
(postawa silna, postawa umiarkowana, postaw a słaba)

ZWARTOŚĆ POSTAWY 
(postawa luźna, postawa zwarta)

M IE JS C E  PO ST A W Y  W  SY S T E M IE  PO S T A W  
(postawa centralna, postaw a obwodow a)

O B IE K T  PO S T A W Y

TRW AŁOŚĆ POSTAWY 
(postawa trwała [silna], postawa um iarkowana 

{elastyczna}, postawa nietrwała [chwiejna])

Z Ł O Ż O N O Ś Ć  PO S T A W Y  
(postawa pełna, postaw a niepełna)

Rys. 19. Cechy postaw z zaznaczeniem postaw prawidłowych
Źródło; Na podstawie; W. Soborski; Postawy ich badanie i kształtowanie. Kraków 1987, s. 34-36.

Postawy prawidłowe to takie, które ułatwiają lub gwarantują właściwe ukształtowa
nie relacj i ucznia z otoczeniem. W odniesieniu do cechy siły i trwałości charakteryzują 
się one średnim, umiarkowanym nasileniem. Skrajne stopnie skali znamionująpostawy 
nieprawidłowe, czyli sąnimi postawy silne lub słabe oraz postawy sztywne lub chwiejne. 
Uniemożliwiająone m.in. wprowadzanie zmian w zachowaniach informacyjnych wy
nikających z konieczności dostosowania się do określonej sytuacji problemowej lub wy
pracowanie względnie stałego i spójnego sposobu postępowania przy rozwiązywaniu 
danego problemu (np. utworzenie własnych procedur wyszukiwawczych).

O prawidłowości postaw decyduje też układ dwóch kolejnych cech, tj. treści 
przedmiotowej (obiektu postawy) oraz kierunku postawy (znaku). Jeżeli uczeń repre
zentuje pozytywne postawy wobec informacji, której przypisane są wartości społecz



nie pożądane, a negatywne wobec działań społecznie nieuznawanych, to z normalyw- 
nego punktu widzenia postawy te są pozytywne. Natomiast postawy dodatnie ze 
względu na cecłię kierunku występująwówczas, gdy elementy intelektualne i emocjo
nalne postawy są dodatnie.

Postawy prawidłowe związane sątakże z wysokim stopniem integracji wymienio
nych powyżej komponentów postawy (cecha złożoności). Przewaga jednego z nich 
(wiedzy lub emocji) zaburza funkcjonowanie ucznia w jego środowisku. Postawę 
zwartą względem informacji reprezentuje uczeń, gdy ma w stosunku do niej jednako
wo rozbudowane uczucia i przekonania (złożoność) i gdy mająone ten sam kierunek 
i tę samą siłę.

Ważną cechąpostaw jest też miejsce jakie zajmują w systemie postaw. Miejsce 
postaw zależy od systemu wartości ucznia. Postawy centralne wywierają wpływ na 
pozostałe cechy, one też sterujązachowaniem ucznia. Czy charakteryzując się pra
widłowym systemem postaw będzie on reprezentował zachowania społecznie pożą
dane, zależeć będzie od systemu wartości, któty był podstawą formowania tej posta
wy. Jeżeli będzie niąpostawa uznająca alfabetyzację informacyjnąza wartość 
naczelną, to ucznia cechować będą dojrzałe zachowania informacyjne. Podstawą 
istnienia kultury informacyjnej są więc typowe dla niej wartości. Ponieważ kultura 
informacyjna przejawia się m.in. w działalności informacyjnej oraz wytworach tej 
działalności, a więc wszystkim tym wytworom można przypisać określone wartości ma
terialne lub duchowe, pozytywne lub negatywne, a uczniowie mogąmieć wobec tych 
wytworów określone postawy. W zależności od tego jaką wartość dostrzegąw działa
niach informacyjnych i ich wytworach, takąpostawę przyjmą wobec informacji.

Do determinantów rozwoju kultury informacyjnej osoby uczącej się Tadeusz Pią
tek zalicza między innymi postawę roztropności w działalności techniczno-informacyj- 
nej, postawę umiarkowania w korzystaniu z dotychczasowych wyników działalności 
techniczno-informacyjnej, postawę wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia oczekiwa
nych wyników w sytuacjach techniczno-informacyjnych, postawę szacunku dla in
nych osób, które ze sobą współdziałają^® .̂ Sąnimi też postawy zaprzeczające akcep
tacji niemożności, kompleksowi przeciętności, dogmatyzmowi, zarozumialstwu, 
bałaganiarstwu^”̂ . Można je określić jako postawy wyrażające się w potrzebie zaan
gażowania i aktywności, postawy dążenia do jakości, innowacyjności, twórczego 
wyrażenia, postawy tolerancji dla różnych poglądów i odcinania się od utartych po
wszechnych opinii i zasad, postawy elastyczności w działaniu i akceptacji zmiany, po
stawy wyrażające się w pokorze względem poglądów i dokonań innych osół) oraz 
w gotowości samokrytyki. Badania prowadzone przez Tadeusza Piątka, dotyczące 
wpływu wybranych determinantów rozwoju kultury informacyjnej na stopień rozwoju 
postaw wobec technologii informacyjnych, pozwoliły zaobserwować, że istniejąbar- 
dzo słabe powiązania między takimi postawami użytkowników, jak: roztropność, 
umiarkowanie, wytrwałość i szacunek występującymi w sytuacjach informacyjnych 
a ich samooceną umiejętności korzystania z technologii informacyjnych^^

Postawy, które wspierająpotrzebę alfabetyzacji informacyjnej, powinny być 
kształtowane w szkole, a należądo nich m.in. postawa twórczej aktywności, postawa 
kiytyczna wobec informacji docierającej za pośrednictwem różnych mediów i podsta
wa odbioru selektywnego. W tych trzech postawach Adam Lepa znajduje sposób na



ochronę jednostki przed negatywnym wp>ływem przekazów medialnych, szczególnie 
przed uzależnieniem i manipulacją(tj. przed postawą uzależnienia od mediów i po
stawą makiawelizmu -  manipulowania innymi)^“ .

Jak już wspomniano, wartościowaniu podlegać może także działalność informa
cyjna. Można jąopisywać ze względu na zamierzony cel związany z gromadzeniem, 
opracowywaniem, wyszukiwaniem, magazynowaniem, udostępnianiem informacji 
itp. Uczniowie, obserwując różne formy działalności informacyjnej realizowane przez 
szkołę, jej biblioteką oraz inne lokalne placówki oświatowe, korzystając z ich usług, 
przejmując od otoczenia niejednokrotnie stereotypowe opinie o pracy tych instytucji 
i ich pracownikach, będąc pozytywnie lub negatywnie motywowani przez środowisko 
edukacyjne do poszczególnych działań informacyjnych i zdobywania wiedzy na ten 
temat, oceniając je, przypisująim określone wartości, atym samym kształtująwłasne 
postawy wobec istoty informacji, jej funkcji, znaczenia w życiu prywatnym, edukacji 
i pracy zawodowej. Czyli kształtująpostawy wobec kultuiy informacyjnej.

Działania wartościowe w tym względzie służądobru uczniajako czytelnika, użyt
kownika informacj i, członka społeczeństwa informacyjnego. Pomagająmu w proce
sie samokształcenia, w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym, wywołująpozytywne 
postawy wobec różnych form wartościowych działań informacyjnych. Zaliczyć do 
nich można działania pozwalające modelować osobowość ucznia, np. poprzez kształ
towanie postaw etycznych, nawyków czytelniczych, szacunku do książki, wiedzy, 
mądrości; działania związane z organizowaniem życia kulturalnego szkoły, np. poprzez 
różne formy pracy pedagogiczno-wychowawczej, takie jak konkursy czytelnicze, 
spotkania autorskie, wystawy, formy teatralne, działalność kół medialnych, dziennikar
skich, miłośników książki, biblioteki, filmu itp.; działania mające na celu pomnażanie 
wiedzy związane, np. z działalnością wydawniczą biblioteki szkolnej (biuletyn infor
macyjny, strony WWW, kronika szkoły, materiały informacyjne, serwisy informacyjne 
itp.), działalnościątwórcząnauczycieli (artykuły, programy autorskie, projekty eduka
cyjne, granty, k s i ^ i  itp.), z działalnościądydaktyczną (edukacja czytelnicza, medial
na, informacyjna, informatyczna, technologia informacyjna), pracami konkursowymi 
uczniów; z działalnościąmającąna celu tworzenie bazy materiałowej (katalogi kom
puterowe, kartoteki, zbiory tradycyjne i multimedialne, bazy danych) i sprzętowej 
(komputery multimedialne podłączone do Intemetu, kserograf itp. oraz meble biblio
teczne, gabloty wystawiennicze, elementy dekoracyjno-informacyjne) i lokalowej 
(organizacja przestrzeni biblioteki, MCI, świetlicy, pokoju nauczycielskiego, klasopra- 
cowni, korytarzy szkolnych). Każdemu z tych działań informacyjnych towarzysząpo- 
wstające w ich trakcie wytwory, np. katalogi, kartoteki, spisy, indeksy, wykazy biblio
graficzne, bazy danych, serwisy informacyjne, strony domowe, własne grupy 
dyskusyjne, materiały informacyjne, biuletyny informacyjne, wydawnictwa informa
cyjne, opracowania dokumentacyjne, odpowiednio zorganizowany księgozbiór pod
ręczny, kolekcje książek, księgozHór profilowany, gazetki szkolne, kroniki, artykuły, 
materiały dydaktyczne, eksponaty przygotowane na wystawy biblioteczne, ale też 
całe imprezy czytelnicze, kulturalne, ekspozycje, koła zainteresowań, programy pracy 
biblioteki sAolnej, odpowiednie fiagmenty statutu szkoły i dokumentów określających 
jej misję i wizję, a odnoszących się do zagadnienia kultury informacyjnej itp. Oceniane 
sąnie tylko pod względem ich wartości merytorycznej, ale głównie przydatności



i zapotrzebowania na nie. Najlepiej przygotowana baza danych lub katalog kompute
rowy nie będzie pozytywnie oceniony przez uczniów, jeżeli nie zostaną uruchomione 
mechanizmy motywujące do korzystania z nich. Dopiero wówczas, gdy zaistnieje 
potrzeba odwołania się do nich, nastąpi ocena ich wartości merytorycznej. Do tego 
momentu nie tylko jakość wytworu, ale i on sam nie ma najmniejszego znaczenia dla 
użytkownika informacji. Wysoka motywacja i wysoka ocena związana z danym wy
tworem zapewnia przypisanie mu dużej wartości. A wartość ta wpływa na kształto
wanie pozytywnych postaw wobec danego wytworu. O tej prostej zasadzie często 
zapominąjąnauczyciele, od których w decydującej mierze zależy tworzenie systemu 
motywacyjnego ucznia do korzystania z informacji. Gdy takiej postawie nauczycieli 
towarzyszyć będąneutralne lub negatywne postawy nauczycieli bibliotekarzy, wów
czas nie tylko nie będą w danej szkole kształtowane pozytywne postawy wobec infor- 
macji, ale nastąpi proces utrwalania w uczniach przeświadczenia o nieprzydatności 
informacj i, a potem wiedzy i mądrości w obecnym życiu szkolnym i przyszłym życiu 
zawodowym.

Umiejętność wyjaśniania, przewidywania, planowania, organizowania i wpływu 
na zachowania informacyjne uczniów nigdy nie było dla pedagogów ważniejsze jak 
dzisiaj, w okresie globalizacji informacji, nieograniczonego do niej dostępu i powszech
nej ekspansji mediów.

1.3. OD KULTURY CZYTELNICZEJ 
DO KULTURY INFORMACYJNEJ

Pomijanie we wszystkich cytowanych definicjach kultuty informacyjnej elementu 
kultury czytelniczej potwierdza jak głęboko w świadomości osób niezwiązanych bez
pośrednio z działalnościąbiblioteczno-informacyjną wszystko, co łączy się z pracą 
z informacją, niewiele ma wspólnego z książką, czytelnictwem i instytucjami zajmują
cymi się ich propagowaniem. Czytelnictwo najczęściej kojarzy się wyłącznie z umie- 
jętnościączytania, czyli niejest przedmiotem zainteresowania informatyków, ekono
mistów i specjalistów reprezentujących inne nauki niż bibliotekoznawstwo lub filologia 
polska. Ponadto czytanie i czytelnictwo to nie to samo. Czytanie zdefiniowane przez 
Helenę Radlińską oznacza „sztukę rozumienia treści wyrażonej za pomocąznaków”, 
oznaczać też może proces polegający na „rozpoznawaniu drukowanych lub pisanych 
symboli, służących jako bodźce do przywoływania znaczeń nagromadzonych dzięki 
wcześniejszym doświadczeniom życiowym, i tworzeniu nowych znaczeń drogą ma
nipulowania pojęciami, które czytelnikowi sąjuż znane” ®̂’. Uzyskane tądrogązna- 
czenia, jak podkreśla Alina Wajda, są organizowane w procesy myślowe, mające 
doprowadzić do realizacji postawionych sobie zadań, równocześnie prowadząc do 
zmodyfikowania myślenia lub zachowania^®*. Podobnie rezultat recepcji ksią^i widzi 
Tadeusz Gołaszewski, wyróżniając w niej element zapamiętywania treści, modyfika
cji zachowania się a następnie trwałej zmiany osobowościowej. Efektywność tej re
cepcji dostrzega w kształtowaniu postaw etycznych, intelektualnych, estetycznych,



w budzeniu zainteresowań i uświadamianiu potrzeb, a z drugiej strony w zmianie po
stępowania praktycznego, np. zawodowego, w zakresie życia codziennego, współży
cia z ludźmi oraz w tworzeniu nowych nawyków kulturowych, takich jak czytelnictwo, 
samokształcenie itp “̂’.

Umiejętność czytania mieści się w zakresie pojęcia „czytanie”. Jacek Wojcie
chowski opanowanie umiejętności czytania charakteryzuje w sensie intelektualnej 
strategii. Łączy jąz  uświadomieniem istnienia różnicy pomiędzy czytaniem tekstów li
terackich (niepełniących funkcji informacyjnych) i nieliterackich (pełniących funkcję 
referencjalnsó oraz stosowaniem odmiennych technik czytania w stosunku do pi
śmiennictwa nieliterackiego^‘“. W stosunku do tekstów literackich umiejętność czy
tania nierozerwalnie wiąże ze „świadomościąjej fikcjonalności, umowności i wielo- 
funkcyjności” oraz umiejętnością swobodnej i własnej inteфretacji ponadfabulamej, 
będącej wynikiem dialogu czytelnika z własną świadomością (prowadzoną według 
własnych reguł myślenia). Natomiast w odniesieniu do tekstów nieinformacyjnych 
umiejętność czytania wymaga czytania selektywnego i aktywnego polegającego na 
„formułowaniu pytań wobec tekstu w postaci tzw. algorytmu określającego zakres 
poszukiwanych informacji”, a następnie wybiórczego czytania, analizowania i wery
fikowania wyselekcjonowanych treści^''.

Czym zatem jest czytelnictwo? Włodzimierz Goriszowski ujmuje je jako interdy
scyplinarny proces społeczny, stanowiący zarówno psychiczny proces kontaktów 
czytelnika z książką lub czasopismem (nastawienie do lektuiy, zaciekawienie, zainte
resowanie i zamiłowanie do czytania, rozumienie treści lektury i jej subiekty wno- 
-obiektywne odzwierciedlenie), jak i proces pedagogiczny (polegający na umiejętnym 
doborze lektury i pracy z książką) oraz proces społeczny, mieszczący w sobie pro
blem dostępu do lektury, uwarunkowań i realizowanych celów wynikających z tych 
związków^'^. Tak więc nie każdy kontakt z tekstem książki lub czasopisma nazwać 
można czytelnictwem. Dopiero upowszechnianie wyższej jakości obcowania ze sło
wem drukowanym prowadzi, według Jadwigi Andrzejewskiej, do kształtowania kul
tury czytelniczej. Sprowadza się jąnie tylko do funkcjonowania dwóch środków prze
kazu: książki i czasopisma oraz tekstów przenoszonych przez nie, ale stanowi też 
składnik osobowości ukształtowany pod wpływem różnych czynników w toku obco
wania czytelnika z przekazami piśmienniczymi^'^. Przy czym do przekazów tych za
licza się zarówno literaturę piękną, jak i naukową, populamonaukową, publicystykę 
oraz wszelkie dokumenty piśmiennicze, takie jak literatura firmowa, wydawnictwa in
formacyjne, dokumenty życia społecznego, dokumenty niepublikowane (m.in. niepu
blikowane dysertacje naukowe, materiały archiwalne, sprawozdania, protokoły, kore
spondencja) itp. Próbę zdefiniowania kultury czytelniczej w jej ujęciu flinkcjonalnym 
podjęła cytowana badaczka, po wcześniejszej analizie dotychczas używanych 
w literaturze określeń^ Było to zadanie trudne, ponieważ obok rozważanego pojęcia 
występujątakże określenia pokrewne, takie jak: kultura czytania, kultura ksią^i, doj
rzałość czytelnicza, wyrobienie czytelnicze, oczytanie '̂*. Ponadto, co zaobserwowała 
Jadwiga Andrzejewska, większość definicji charakteryzuje się wyliczaniem poszcze
gólnych jej elementów (głównie zachowań czytelniczych), które traktowane sąjako 
współrzędne względem siebie, lecz bez wskazania powiązań jakie pomiędzy nimi za
chodzą.



Badaczka ta dokonała analizy definicji sformułowanycli przez Marię Walentyno
wicz i innych autorów^’*, na podstawie której zaliczyła do wyznaczników kultuiy czy
telniczej : systematyczny kontakt czytelnika z książką, odpowiedni dobór lektury, sztu
kę umiejętnego czytania, umiejętność zastosowania wiedzy zaczeфniętej z książek, 
gromadzenie własnego księgozbioru, orientację w bibliografiach i katalogach, stoso
wanie technik utrwalających treść lektuty itp.^’’.

Nawiązując do reprezentowanego przez nią stanowiska, definicja kultury czytel
niczej powinna mieć oparcie w metodologii badań systemowych i w pojmowaniu oso
bowości jako centralnego systemu regulacji i integracji procesów psychicznych i za
chowań człowieka. Dlatego wcześniejszą definicję kultuiy czytelniczej rozumianej 
jako „integralny zespół zamiłowań, zainteresowań, nawyków, wiadomości, umiejętno
ści i sprawności czytelniczych, umożliwiających człowiekowi najkorzystniejszy dla 
rozwoju jego osobowości i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie kontakt ze 
słowem drukowanym”, zastąpiła definicjąkultury czytelniczej jednostki traktowanej 
jako „system dyspozycji motywacyjnych i instrumentalnych oraz wynikających 
z nich zachowań czytelniczych, umożliwiających człowiekowi wykorzystywanie prze
kazów piśmienniczych w samorealizacji” '̂*.

Definicję tę odzwierciedla schemat kultuiy czytelniczej jednostki przedstawiony 
na rys. 20, w któiym czytelnik opisany został poprzez dyspozycje umożliwiające mu 
podejmowanie określonych działań i wyznaczające te działania, czyli poprzez jego 
potencjalnągotowość do podjęcia określonych zachowań.

Przykładami dyspozycji motywacyjnych, skłaniających do zachowań czytelni
czych, są według autorki schematu: przekonania, system wartości, cele, ideały, zami
łowania, zainteresowania. Natomiast do dyspozycji instrumentalnych zalicza inteligen
cję, wiedzę, umiejętności, sprawności, nawyki, doświadczenia. Owe komponenty 
kultury czytelniczej tworząpomiędzy sobą sieć powiązań i wzajemnie na siebie od
działywają. Wyróżniono trzy podstawowe zespoły zachowań czytelniczych, tj. aktyw
ność czytelniczą, wyboiy i preferencje czytelnicze oraz procesy recepcji lektury^” . 
Mogą one ewoluować z zachowań o charakterze doraźnym w kierunku zachowań 
nawykowych. Wpływ na to ma wartość dyspozycji motywacyjnych i instrumental
nych czytelnika, np. przekonanie o wartości czytania wywiera największy wpływ na 
rozwijanie aktywności czytelniczej. Natomiast zainteresowania i motywy czytania 
znajdująswoje odbicie w wyborach, preferencjach czytelniczych i procesach recepcji 
lektuiy. Te ostatnie obejmująwiele aspektów związanych z czytaniem, do których 
Tadeusz Gołaszewski zalicza: pobudzenie wstępne, przetworzenie materiału, cenzurę 
nawyków myślowych, włączenie we własny system, analizę logiczną, zrozumienie 
treści, weryfikację zrozumienia oraz krytykę tekstû ^®. W pracy pedagogicznej należy 
podejmować działania zmierzające do przekształcania zachowań wynikających 
z zaciekawienia czytelniczego na zachowania charakterystyczne dla zainteresowań 
czytelniczych i zamiłowania do czytania. Oznacza to odejście od zachowań przelot
nych związanych z uleganiem byle podniecie i modzie, z chwilowego pobudzenia fak
tem nowości czy niezwykłości, z biernej postawy i braku koncentracji uwagi (tzw. 
uwagi mimowolnej, zmiennej, biegunowej), na rzecz zachowań wynikających z twór
czej postawy czytelnika. Włodzimierz Goriszowski, charakteryzując zainteresowania 
czytelnicze, wskazuje na ich ewolucyjność (chociaż w danej fazie rozwoju uważa, że
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Rys. 20. K u ltu ra  czy te ln icza  jed n o s tk i 
Źródło: J. Andrzejewska; Kultura czytelnicza jednostki ja ko  program edukacji czytelniczej i przedm iot 

badań. „Studia o Książce” t. 18, 1989, s. 29.

sątrwałe) i zwraca uwagę na odnoszenie ich do kategorii faktów, zjawisk, spraw, a nie 
do szczegółów^^'.

W schemacie Jadwigi Andrzejewskiej potrzeba czytania jest jednym z czynników 
motywacyjnych decydujących o aktywności czytelniczej jednostki. Natomiast dla 
Jacla Wojciechowskiego potrzeby są wśród tych czynników najważniejsze. Badacz 
ten skonstruował model re^cj i pomiędzy potrzebami czytelnika a jego zachowaniami, 
w którym wyróżnia także nakazy (potrzeby wymuszone) oraz autonakazy (postano
wienia własne). Na tys.21 przedstawiono uproszczony model łańcucha reakcji między 
potrzebami a zachowaniami czytelnika opracowany przez Jacka Wojciechowskiego.

P o s t a w y

MOTYWACJE Ф ZACHOWANIA

(wartości)

Rys. 21. U proszczony m odel łańcucha  reakcji m iędzy  p o trzebam i a  zachow aniam i czy te ln ika  

Źródło: J. Wojciechowski: Czytelnictwo. Kraków 1999, s. 118.



Motywacje czytelnicze w modelu Jacka Wojciechowskiego wynikająz potrzeb, 
nakazów i autonakazów decydujących o podjęciu i przebiegu procesów czytelni
czych. W wyniku ich oddziaływania tworzą się postawy, będące syntezą stosunku 
czytelnika do piśmiennictwa (wskazująna „stan gotowość do motywowanego zacho
wania”). W postawach tych odzwierciedla się system wartości. Postawy czytelnicze 
decydując zachowaniach czytelniczych, takich jak „podjęcie procesu lekturowego, 
wybór tekstu i sposób odbioru, a więc sposób inteфretacj i oraz charakter zrealizowa
nych funkcji”^^

Wracając do przedstawionego przez Jadwigę Andrzejewską uniwersalnego mo
delu kultuiy czytelniczej jednostki spróbowano wykorzystać go do budowy wzorca 
kultury czytelniczej uczniów. We wzorcu tym istotne miejsce zajmuje poziom kompe
tencji czytelniczych tej grupy oraz charakterystyczne dla uczniów zachowania czytel
nicze. Ustalono zespół czynników motywacyjnych, które mają wpływ na powstawa
nie określonych zachowań czytelniczych. Zaliczono do nich: wybory czytelnicze 
związane z doborem lektury zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami czytelniczymi. 
Uwypuklone w schemacie związki pomiędzy poszczególnymi komponentami kultury 
czytelniczej umożliwiły przedstawienie tzw. immanentnych mechanizmów jej kształ
towania. Badania w tym zakresie prowadzone przez Jadwigę Andrzejewską pozwoliły 
stwierdzić, że „im bardziej czytelriik odczuwa gratyfikacyjną wartość lektuiy, (...) tym 
trwalej umacniają się dyspozycje motywacyjne. (...) Ta zaś stwarza przesłanki do 
doskonalenia się kompetencji czytelniczych (...). Im wyższy poziom kompetencji, tym 
sprawniej przebiegajązachowania czytelnicze. Im wyższy poziom zachowań czytel
niczych, zwłaszcza procesów recepcyjnych, tym liczniejsze i bardziej znaczące są 
funkcje lektury w życiu człowieka”^̂  ̂Reasumując, niezbędnym warunkiem rozwoju 
kultury czytelniczej, np. ucznia, jest opanowanie techniki czytania, jego stały kontakt 
z dokumentami piśmienniczymi oraz odczuwanie i rozumienie gratyfflcacyjnej wartości 
ich lektury. Tylko przy spełnieniu tych warunków, na drodze wzajemnych sprzężeń 
dojść może do wykształcenia wymienionych elementów kultury czytelniczej. Ale jest 
to proces bardzo złożony, długoterminowy i nieprzynoszący natycluniastowych efek
tów.

Powyższe rozważania pozwalająstwierdzić, że poszczególne elementy kultury 
czytelniczej mająswoje miejsce w strukturze kultury informacyjnej. Zarysowany na 
wstępie rozdziału obszar tej kultury uwidacznia wspólne z kulturączytelnicząelemen- 
ty, takie jak umiejętności czytelnicze, infrastrukturę czytelnictwa, etykę korzystania 
z dokumentów piśmienniczych, motywacje czytelnicze, postawy wobec lektury, sys
tem wartoścî "̂*. Kolejny komponent, jakim jest świadomość czytelnicza, zawiera się 
także w świadomości informacyjnej, chociaż obejmuje głównie wiedzę o czytelnictwie 
oraz procesy kształcenia potrzeby czytania i tworzenia systemu przekonań o wartości 
czytania. Najwięcej cech wspólnych występuje na poziomie umiejętności czytelni
czych i informacyjnych. Zamieszczony w „Studiach o Książce” schemat kompetencji 
czytelniczych obejmuje w obszarze „poszukiwania i wyboru lektury” -  kompetencje 
biblioteczne i bibliograficzne. Na etapie „korzystania z książek, czasopism i recepcji 
tekstów” -kompetencje księgoznawcze, prasoznawcze, literaturoznawcze, odbior
cze oraz kompetencje w zakresie różnych technik czytania. Natomiast na poziomie 
„utrwalania treści lektury” wymienia się kompetencje obejmujące różne techniki



utrwalania przeczytanych tekstów, m.in. sporządzanie różnego rodzaju notatek i racjo
nalne ich przechowy wanie^^*. Umiejętności te, odnoszące się wprawdzie do technik 
i metod korzystania z informacji zawartych tylko w dokumentach piśmienniczych 
(drukowanych i niedrukowanych), wykorzystywane sąpodczas realizacji zadań przy
pisanych poszczególnym etapom procesu informacyjnego.

Majątakże swoje odzwierciedlenie w siedmiu aspektach alfabetyzacj i informacyj
nej opisanych przez Christine Susan Brucê *̂. Kompetencje czytelnicze odnoszące się 
do umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych i bibliograficznych korelują 
z umiejętnościami informacyjnymi związanymi zprocesem lokalizacji i docierania do 
informacji (lektury) orazznajomościąźródeł informacji i wiedzy o nich. Z kolei kom
petencje czytelnicze umieszczone w grupie „technik utrwalania przeczytanych tek
stów” zawierająsię w kompetencjach informacyjnych określanych jako „wiedza 
o procesach informacji, gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie informacji”. 
Najściślejszy związek występuje jednak pomiędzy kompetencjami czytelniczymi 
wynikającymi z procesu recepcji lektuiy, którego celem ma być oprócz zaspokajania 
potrzeb czytelniczych, rozwój osobowości i kształtowanie twórczej postawy, a kom
petencjami informacyjnymi związanymi z samodoskonaleniem, samokształceniem, 
wiedząo zarządzaniu informacją, rozpoznawaniem wagi informacji, umiejętnościami 
łączenia informacji z realizowanymi projektami, umiejętnością uczenia się, krytyczne
go myślenia i analizy, umiejętnościąposzerzania wied^, budowania mądrości na grun
cie wiedzy skonstruowanej z pozyskanych informacji, uwzględnianiem aspektów 
etycznych, wykorzystaniem w ied^ dla dobra innych, budowaniem systemu wartości, 
kształceniem pozytywnych postaw wobec informacji. Ponadto komponent o nazwie 
„wyt)ory i preferencje czytelnicze” ściśle łączy się z umiejętnościami informacyjnymi 
umożliwiającymi rozpoznawanie potrzeb informacyjnych^^’. Spośród siedmiu aspek
tów kompetencj i informacyjnych tylko jeden nie nawiązuje bezpośrednio do kompe
tencji czytelniczych. Jest nim znajomość technologii informacyjnej, która pomagać ma 
w byciu poinformowanym na bieżąco i komunikowaniu się z innymi. Ponieważ umie
jętności czytelnicze koncentrująsię wokół oh)cowania z dokumentami piśmienniczymi, 
a więc technologie informatyczne i komunikacyjne o tyle odgrywająw nich znaczenie, 
o ile mogą spełniać oczekiwania czytelników w zakresie szybkiego dostarczenia infor
macji o istnieniu i miejscu dostępu do poszukiwanych przekazów piśmienniczych oraz 
możliwości ich otrzymania (np. poprzez elektroniczne zamawianie i wypożyczanie 
książek z bibliotek, zakup online różnych publikacji dostępnych w księgarniach inter
netowych, korzystanie z baz pełnotekstowych, ściąganie z sieci tekstów książek, ar
tykułów i innych dokumentów piśmienniczych). W niewielkim stopniu odnosząsię do 
umiejętności technicznych związanych z zastosowaniem narzędzi komputerowych do 
wyszukiwania, gromadzenia, opracowania i udostępniania informacji w formie elek
tronicznej.

Uwzględniając te zależności, nie można z pojęcia „kultury informacyjnej” wyeli
minować członu związanego z kulturączytelniczą, podobnie jdc w definicji mediów nie 
można pominąć ksią^i i czasopisma. Z tego względu uzasadnienie znajduje wprowa
dzone przez Marcina Drzewieckiego do literatuiy przedmiotu pojęcie „kultuiy biblio
tecznej i informacyjnej”. Określona została ona jako pewien typ zachowań czytelni
ków odnoszących się do analizowania i oceny multimediów, wnioskowania,



porównywania, 1п1ефге1ас]1  informacji, metodologii uczenia się, potrzeb uczniów 
i innych uczących się grup społecznych, czyli do całego „ciągu faktów” tworzących 
tzw. kulturę informacyjną^^*. Wszak korzystanie z informacji oznacza umiejętność 
czytania, a brak kultury czytelniczej ucznia może uniemożliwić rozwój jego kultury in
formacyjnej. Bolesław Faron w rozważaniach na ten temat idzie dalej, podkreślając, 
że obecny kryzys literatury wynika właśnie z kryzysu czytelnictwa. Na problem ten 
zwrócono uwagę już dwadzieścia lat temu, gdy, jak pisze Krzysztof Migoń, powstało 
pojęcie kultury książki jako antytezy nowych mediów^^’.

Zatem poszczególne komponenty kultury czytelniczej, bibliotecznej, medialnej 
i informatycznej odnosząsię do kultury korzystania z wszelkich mediów drukowanych, 
audialnych, wizualnych, audiowizualnych, multimediów, mediów elektronicznych^*. 
Natomiast kultura informacyjna scala je. Inteligencja zaś, jako zdolność rozumienia, 
kojarzenia, sprawnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy, stanowi element 
umożliwiający twórcze uczestnictwo w nich wszystkich^^'. Istotą inteligencji jest 
bowiem umiejętność „ trafnego wyboru, opartego na wnikliwym osądzie i znajomości 
rzeczy, czyli na zrozumieniu (zebraniu w całość) kilku zależności, skojarzeniu różnych 
związków, wymyślaniu nowych rozwiązań. Inteligencja jest także zdolnością ogólną, 
rozpatrywaną na wyższym poziomie integracji, i obejmuje ocenianie, rozumienie, 
wnioskowanie, sensowne działanie i twórczość”^̂ .̂ Bez składnika, jakim jest inteli
gencja, nie jest możliwe uczestnictwo w procesie informacyjnym, trudno też mówić
0 samokształceniu.

Kazimierz Kotlarski prowadzący badania na temat czynników wpływających na 
sukces ucznia w procesie edukacji uważa, że istnieje związek między sukcesem 
w szkole a poziomem inteligencj i. Związek ten określa jako korelacyjny, a nie przyczy- 
nowo-skutkowy, ponieważ oprócz inteligencji istniejątakże inne czynniki wpływające 
na sukces w szkole. Autor ten sukces edukacyjny utożsamia z karierą edukacyjną
1 udowadnia, że związek pomiędzy poziomem inteligencj i a sukcesem istnieje na róż
nych etapach kształcenia. Konkluduje zatem, że poziom inteligencji wpływa zarówno 
na typ kariery (zawodowy, średni, wyższy), jak również najej jakość (kariera stabilne
go przodowniką przeciętnie ustabilizowana, o zmiennych wynikach, kariera słabeusza 
i kariera przerywającego edukację). Wyższemu poziomowi inteligencji towarzyszy 
wyższy typ kariery^^ .̂ Jadwiga Andrzejewska w procesie przygotowania uczniów do 
samokształcenia wyróżnia kilka etapów. Jednym z nich jest edukacja czytelnicza, któ
ra prowadzić mado kształtowania ich kultury czytelniczej, następnie przysposobienie 
czytelnicze mające wyposażyć ich w kompetencje czytelnicze oraz przysposobienie 
biblioteczno-informacyjne przygotowujące do korzystania z bibliotek, a także kształ
cenie użytkowników informacji, w wyniku którego uzyskująoni kompetencje użyt
kownika informacjî "̂*. Schemat Jadwigi Andrzejewskiej przygotowania uczniów do 
samokształcenia można zaadoptować do potrzeb niniejszej pracy i przedstawić go jako 
sterowany przez nauczycieli i bibliotekarzy proces kształcenia użytkowników infor- 
macj i, w wyniku którego kształtowanajest i rozwijana kultura informacyjna ich wycho
wanków.

Reasumując, należy uznać kulturę czytelnicząza integralnączęść kultury infor
macyjnej, która nie tylko odwołuje się do pracy z dokumentami piśmienniczymi, ale 
wprowadza do niej w szerszym zakresie kompetencje księgoznawcze, prasoznawcze



i literaturoznawcze oraz koncentruje się woi<ół zagadnienia świadomości informacyj
nej czytelnika. Aspekt kulturowy alfabetyzacji informacyjnej jest w niej szczególnie 
rozwinięty, podczas gdy elementu tego często brakuje w edukacyjnym ujęciu wycho
wania informacyjnego. Zatem kulturę informacyjną traktować można jako całość, na 
którąskłada się kultura czytelnicza, biblioteczna, medialna, informatyczna, dodatkowo 
inteligencja osób w nich uczestniczących, a także omówione wcześniej komponenty 
kultuiy informacyjnej.

Kształcenie kultury informacyjnej nie może być zatem wyłącznie domeną specja
listów od technologii informacyjnej, bo sięga ona swymi korzeniami do kultuiy czytel
niczej i różnorodnych form pracy z książkąprowadzonych przez biblioteki. W tym 
samym stopniu powinno uwzględniać się kompetencje nauczycieli technologii informa
cyjnej, edukacji medialnej i nauczycieli bibliotekarzy w powierzaniu im zajęć mających 
na celu rozwój kultury informacyjnej uczniów. Rozważania te można zamknąć tezą 
sformułowanąprzez Stanisławę Kurek-Kokocińską, że „liczące ponad 3 tys. lat spo
łeczeństwo biblioteczne jest społeczeństwem informacyjnym, a w związku z tym nie
pełna i nieprawidłowa, a także krzywdząca wobec biblioteki jest orientacja, iż społe
czeństwo informacyjne to produkt cywilizacji najnowszej”^̂ ’.

1.4. OBECNOSC KULTURY INFORMACYJNEJ 
W ЕВиКАСЛ

Mówiąc o kulturze informacyjnej najczęściej utożsamia się ją, o czym już wspo
mniano, z l^lturąkorzystania z komputera lub technologii informacyjnych oraz z kul- 
turązachowania się w cybeфrzestrzeni, mając na myśli przestrzeganie zasad m.in. 
netykiety i regulaminów pracowni komputerowych. Rzadziej łączy się ją z  kulturą 
korzystania z instytucjonalnych źródeł informacji (biblioteki, archiwa, muzea, ośrodki 
informacji itp.), z etykietą osób profesjonalnie zajmujących się wiedząi nauką^^*, 
z dobrymi obyczajami nabytymi w trakcie wychowania szkolnego a obowiązującymi 

- podczas różnych kontaktów z informacjąi wiedząoraz z kulturąosobistąosób korzy
stających z informacji w jej najszerszym rozumieniu. Kultura informacyjna jest zatem 
w niewielkim stopniu łączona ze świadomością, wartościami i postawami sprzyjają
cymi rozwojowi alfabetyzacji informacyjnej. Wraz z uświadomieniem sobie zjawiska 
określanego „eksplozją informacyjną” lub „potopem informacyjnym”^̂ ’, a miało to 
miejsce w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, podejmowano różne próby zapa
nowania nad nadmiarem informacji i wypracowania narzędzi umożliwiających użyt
kownikom poruszanie się po oceanie różnego rodzaju wiadomości (głównie naukowo- 
technicznych)^^*. Towarzyszyły temu także przedsięwzięcia o charakterze etycznym 
skierowane bezpośrednio do twórców i nadawców informacji, a mające na celu nie 
tylko zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauki i przepływu informacji nauko
wych, ale także obronę użytkowników informacji przed jej nadmiarem i niespełnia- 
niem wamnku relewancj i. Działania te związane były z tzw. planem Johna Desmonda 
Bemalaz 1958 r., raportem Alvina Martina Weinberga(5'c/e«ce, Government, and 
Information) i sprawozdaniem znanym jako tzw. Boutry Report z 1963 r., a także



z Kodeksem dobrych obyczajów w publikacjach naukowych przyjętym przez 
UNESCO w 1963 Już wówczas odwoływano się do etyki twórców, nadawców, 
odbiorców i użytkowników informacji, do zasad ułatwiających korzystanie ze świato
wych zasobów informacyjnych, do kultury osobistej i zawodowej wszystkich użyt
kowników uczestniczących w procesie informacyjnym '̂*".

Ludzi nauki, studentów, uczniów przez lata obowiązywał niepisany kodeks moral
ny, któiy za naganne ujmował wszelkie formy naruszania praw autorskich, upo
wszechniania nieprawdziwych wiadomości, celowego wprowadzania w błąd poprzez 
tendencyjną selekcję informacji, nieodpowiedzialności za rozpowszechnianie informa
cji, niedementowania fałszywych informacji, wielokrotnego publikowania tych sa
mych informacji, wymiany informacji przeciwnej zasadzie jawności i powszechności 
nauki, nieprofesjonalnej i bezpodstawnej oceny krytycznej itp. Zasady te przestrzega
ne były przez większość osób uczących się i nauczających, a szkody wyrządzone 
przez jednostki niepodporządkowujące się zalecanym wymogom nie przynosiły wów
czas (ze względu na ograniczony zasięg rozpowszechniania) specjalnie dotkliwych 
społecznie szkód. Wagę tego problemu docenili już pierwsi wytwórcy książek rękopi
śmiennych. W klasztorach, w których mnisi kopiowali księgi, obowiązywał kodeks 
etyczny, którego złamanie było surowo karane. Na temat odpowiedzialności skrybów 
za poprawność i prawdziwość rozpowszechnianych informacji zachował się doku
ment, w którym czytamy, jeśli nie (...) będzie uważał na liteiy o podobnym brzmieniu, 
akcenty oraz znaki przestankowe, ma odmówić pokutę 130 razy. Jeśli ktoś będzie 
zapamiętywał to, co napisane w księdze, z której przepisuje, i przepisywał 
z pamięci, pozostanie w odosobnieniu 3 dni. Jeśli ktoś odczyta więcej, niżjest napisane 
w księdze, z której przepisuje, ma spożywać posiłki tylko suche” '̂".

Sytuacja diametralnie uległa zmianie w okresie ekspansji mediów i powszechnego 
dostępu do informacji za pośrednictwem sieci Internet oraz masowego korzystania 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dylematy etyczne towarzyszące two
rzeniu, udostępnianiu i odbiorowi informacji, zaczęły dotyczyć także granic wolności 
intelektualnej, możliwości ochrony praw autorskich, stopnia neutralności procesu gro
madzenia i opracowania zbiorów informacji (w tym braku neutralności narzędzi infor
macyjnych) '̂* .̂ Ostatnie lata uświadamiająze szczególną ostrością, jakie zagrożenie 
dla rozwoju osobowego ludzi, szczególnie młodych, niosąze sobąwynalazki cywiliza
cyjne. W edukacji często zapomina się o swoistym paradoksie rozwoju techniki sfor
mułowanym przez Jacques’a Ellula, polegającym na łącznym traktowaniu dwóch 
przeciwstawnych sobie stwierdzeń, mówiących, że wszelki postęp techniczny powo
duje zarówno ̂ sk i, jak i straty; tworzy więcej problemów, aniżeli ich rozw ie je  (skła
nia do widzenia ich jako technicznych ze swej natury i poszukiwania technicznych roz
wiązań); negatywne aspekty technicznych innowacji są nierozłącznie związane 
z pozytywnymi, a wszelkie wynalazki techniczne mająnieprzewidywalne konsekwen
cjê '*̂ . Obecnie nieodzowne stająsię działania przeciwdziałające groźbie masowego 
rozpowszechniania się za ich pośrednictwem różnych patologii. Szczególnie niebez
pieczne stająsię one dla młodzieży niedysponującej odpowiednią wiedzą i umiejętno
ściami krytycznej oceny docierających do nich informacji. O świadomość pułapki, 
w jaką mogą wpaść młodzi ludzie, apeluje autor Pedagogiki mass mediów Adam



Lepa, upatrując środków zaradczych w budowaniu logosfeiy człowieka jako narzę
dzia wychowania do mediów. Znaczenie pedagogicznego wymiaru logosfery zostało 
już wcześniej zasygnalizowane '̂*'*. O wychowanie młodzieży dla etycznych i kulturo
wych zachowań w cybeфrzestrzeni apeluje od lat Ryszard Tadeusiewicz. W jednej 
z prac czytamy: „aktualny stan rosnącego zaśmiecania cybeфrzestrzeni i schamienia 
internautów wskazuje na pilnąpotrzebę podjęcia działań naprawczych i zapobiegaw
czych, grozi nam bowiem, że jedno z najwspanialszych osiągnięć cywilizacji stanie się 
informacyjnym szambem, w któiym będą trwały bezustanne igrzyska wzajemnego 
poniżania i obrażania ludzi” '̂*̂  Kultura zachowania się w cybeфrzestrzeni stanowi 
wprawdzie część problemów związanych z kształtowaniem kultuiy informacyjnej, ale 
wniosek przedstawiony w cytowanej publikacji Ryszarda Tadeusiewicza jest uniwer
salny i dotyczy wszystkich użytkowników informacji, nie tylko tych wirtualnych. 
Wychodząc ze słusznego założenia, że nie istniejąmożliwości zapanowania metodami 
technicznymi i prawnymi nad przejawami braku kultury informacyjnej, pozostaje tylko 
jedna droga-wychowanie. Tak więc współcześnie problem ochrony użytkowników 
informacji przed jej twórcami i nadawcami oraz zalewem informacyjnym przerodził się 
w problem ochrony źródła informacji jakim jest Internet przed użytkownikami zmie
niającymi go sukcesywnie w „wysypisko opinii” oraz w problem kształtowania wśród 
nich wartości uznawanych za pozytywne w kulturze informacyjnej. Jedynie oddzia
ływania wychowawcze skojarzone z przekazywaniem wiedzy na temat technologii 
informacyjnych mogąprzynieść, według Ryszarda Tadeusiewicza, dobre wyniki. 
Trzeba uczyć, jak w sposób godny człowieka, oparty na podstawowych kategoriach 
aksjologicznych, korzystać z powszechnego dostępu do informacji, a szczególnie nie
ograniczonego uczestnictwa w tworzeniu wspólnych zasobów sieciowych. Działaniom 
tym musi sprzyjać polityka kulturalna państwa odwołująca się do refleksji etycznej, 
wychowania człowieka i jego duchowej dojrzałości. Taka polityka, zdaniem Stanisła
wa Kowalczyka, dystansuje się od postaw ekonomizmu i konsumizmu '̂*®.

Podobnie do skutecznych środków służących obronie ucznia przed zalewem infor- 
macyjnym Janusz Morbitzer zalicza odpowiednio wykształconą świadomość 
i dojrzałość informacyjną oraz wiedzę dotyczącą mechanizmów atakowania przez 
media zmysłów, niedostosowanych do ilości i szybkości docierających doń informacji. 
Umysł człowieka jest bowiem w stanie selekcjonować i analizować docierające doń 
informacje, jak podkreśla Ryszard Tadeusiewicz, tylko w tempie odpowiadającym 
napływaniu wrażeń zmysłowych w trakcie swobodnej przechadzki. Dochodzi więc do 
paradoksu, polegającego na konieczności opóźniania w społeczeństwie informacyj
nym procesu przepływu informacj i, po to, aby wypracować właściwy rytm ich otrzy
mywania. Dlatego też Derrick de Kerckhove sytuuje książkę na najwyższym szczeblu 
w hierarchii funkcjonujących obecnie mediów. W środowisku elektronicznym przypi
suje jej funkcję „spowalniania tempa przekazywania informacji po to, aby dać ludziom 
czas na ich przemyślenie i przetworzenie na użyteczną wiedzę” '̂*’.

Zaśmiecanie środowiska informacyjnego, także według Wiesława Babika, wyni
ka nie tylko z kryzysu wartości, lecz także ze ,^byt szybkiego rozwoju technologii te
lekomunikacyjnych, za którym nie nadążajązdolności adaptacyjne ludzi” '̂**.

Istnieje więc konieczność ochrony naturalnego środowiska informacyjnego czło
wieka przed nadmiarem informacji, informacjami niekompletnymi i nieprawdziwymi,



przed tym wszystkim co określamy szumem informacyjnym. Zapewnić ją  można 
poprzez odpowiednią selekcję docierających do człowieka informacjî "*’, ochronę in- 
formacj i, etykę korzystania z informacj i, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 
niej, czyli poprzez działania na rzecz tzw. ekologii informacji określanej przez badacza 
jako „dziedzina nauki zajmująca się rozwijaniem odpowiednich metodologii mających 
na celu kształtowanie środowiska informacyjnego człowieka, w którym zarówno 
człowiek, jak i informacje sąelementami tego samego układu komunikacyjnego”, przy 
czym użytkownik informacji umieszczony jest na początku tego układu^*. Wiesław 
Babik przytacza także definicję ekologii informacji rozumianą przez Aleksa 
L. Eiyominajako dyscyplinę wiedzy, której zadaniem jest „odkrywanie praw rządzą
cych przepływem informacj i w biosystemach, włącznie z człowiekiem, społeczeństwem, 
ich wpływem na zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne ludzi oraz rozwijanie odpo
wiednich metodologii mających na celu kształtowanie środowiska informacyjnego”^̂ '.

Za wychowaniem do zmian związanych z rozwojem i ekspansjątecłinologii infor
macyjnej w życie społeczne optuje coraz więcej pedagogów^^ .̂ Prezentowane opinie 
podziela Marian Kuraś, podkreślając, że ,jedynądrogąuzdrowienia sytuacji może być 
przyjęcie kodeksu etycznego i jego respektowanie. Niestety, w szkołach etyka, jeśli 
jest, traktowana jest wciąż mar^inalnie”^̂ .̂ A przecież, czytamy w kolejnym felietonie 
„ktoś, kto nauczył się w szkole, że można oszukiwać, by dostać dobrąocenę, nie zmie
ni swojego postępowania w pracy zawodowej (...) nie odrzuci okazji wykorzystania 
cudzego tekstu (...) zainstaluje kradzione oprogramowanie lub je nieco przerobi, pod
pisze swoim nazwiskiem i zacznie sprzedawać. Co jeszcze może zrobić człowiek 
uczony w szkole nieuczciwości, możemy wyczytać w gazetach” *̂"'. Sprawa etyki 
staje się więc newralgicznym punktem oświaty, tym bardziej, że jak dalej czytamy 
„rząd reformuje szkolnictwo, ale dopuszcza chamstwo i niekompetencję urzędników 
demokratycznego kraju u progu ery informacji” ”̂ . Sytuacja taka wynika często 
z funkcjonujących w naszym społeczeństwie stereotypów odnoszących się do warto
ści książki, informacji, wiedzy oraz ludzi zajmujących się nimî ^®. W Kodeksie etyki 
zmvoifowey Zbigniew Żmigrodzki ostrzega, że lekceważenie książki, informacji na
ukowej i bibliotek wynika z podobnego stanowiska reprezentowanego przez przedsta
wicieli władz, polityków, środki masowego przekazu i wspierane jest wzorcami karier 
życiowych osiągniętych z pominięciem potrzeb w tej dziedzinie?” . Potęguje tę sytu
ację „traktowanie biblioteki jako synekury dla działaczy politycznych, nie wywiązują
cych się ze swoich obowiązków pracowników nauki, czy jako przyjemnego miejsca 
pracy dla żon, krewnych i protegowanych”^̂ *. Zatem, czy kodeksy, instrukcje, regu
laminy, statuty i inne dokumenty normatywne sąw stanie przywrócić pożądany ład 
w środowisku informacyjnym, czy za ich pomocąjesteśmy w stanie kontrolować dzia
łania ekologiczne w zakresie informacji, czy są wystarczającym narzędziem do kształ
towania kultury informacyjnej? Zapewne nie. Przyjęcie przez polskich dziennikarzy, 
wydawców i producentów tzw. Karty etyki mediów, nie oznacza w praktyce prze
strzegania niektórych z jej zasad mówiących o obiektywizmie, oddzielaniu informacji 
od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, 
wolności i odpowiedzialności za treść i formę przekazów medialnych oraz wynikające 
z nich konsekwencje^^®.



Rozważania etyczne dotyczące korzystania z informacji określane terminem in
formation ethics lub dotyczące informatyzacji czy komputeiyzacji computer ethics, 
Wojciech Jerzy Bober proponuje zastąpić sformułowaniem „etycznego namysłu nad 
konsekwencjami korzystania z informacji lub etycznych aspektów komputeryzacji 
(informatyzacji)”^ .̂ Wpływ technologii informacyjnej i medialnej na wartości ludzkie 
staje się w naszych czasach problemem pierwszoplanowym. Rozumienie istoty infor
macji, wiedza na temat jej funkcji (powiadamiającej, poznawczej, metainformacyjnej, 
komunikacyjnej, decyzyjnej, innowacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej, integracyj
nej, rekreacyjnej, konsumpcyjnej czy funkcj i czynnika sterującego, kulturotwórczego, 
demokratyzującego, motywacyjnego, atiybutu władzy, tzw. łagodnej siły)^ '̂ i oddzia
ływania społecznego pozwala użytkownikom ukształtować określone sposoby postę
powania oceniane jako etyczne lub nieetyczne. Obszar etyki informacyjnej jest wie
lopłaszczyznowy, ale coraz częściej pisze się o konieczności rozszerzenia jego analizy 
do pola tzw. Globalnej Etyki Informacyjnej^^, wynikającej z tworzenia się globalnego 
społeczeństwa informacyjnego. Wojciech Jerzy Bober wskazuje na główne kwestie 
poruszane w jej ramach a dotyczące między innymi odpowiedzialności, uczciwości, 
prywatności, władzy, cenzury, inwigilacji, nadużycia, ryzyka, wolności, ograniczenia, 
własności, fachowości, jakości, wartości, niesprawiedliwości, kradzieży itp. i podkre
śla, że dotycząone w jednakowym stopniu twórców informacji oraz osób profesjonal
nie zajmujących się zarządzaniem informacją, programistów odpowiedzialnych za 
sposób zachowania się programu^“ , jak też użytkowników informacji (będących tak
że klientami zintegrowanych systemów informacyjnych). Przytoczony przez autora 
Dekalog etyki komputerowej opracowany przez Arlene H. Rinaldi, adresowany 
jest do wymienionych grup, zalecając używanie technologii informacyjnych z roz
wagą i ostrożnościąoraz wskazując jakie zachowania informacyjne uważane są za 
wysoce nieetyczne. Zaliczono do nich „szkodzenie innym i zakłócanie ich pracy, wy
korzystywanie cudzych plików i systemów komputerowych, kradzież (także własności 
intelektualnej), nielegalne kopiowanie programów, kłamstwo, bezmyślne tworzenie 
szkodliwego oprogramowania” *̂''. Zapisy te znalazły się w powszechnie znanych 
kodeksach Netykiety regulujących relacje międzyludzkie wynikające ze wspólnego 
dostępu do informacji posadowionej w sieciach komputerowych. Zachowania infor
macyjne powinny wynikać ze wspólnie opracowanych norm postępowania, zaakcep
towanych i egzekwowanych przez całą społeczność szkolnąi winny być odzwiercie
dleniem wartości moralnych przekazanych w procesie wychowania. Działania te 
wspierać powinna pedagogika kultury, którą Janusz Gajda określa jako „służbę war
tościom”, antidotum na postępujący proces degradacji kultury współczesnej i skutecz
ny środek obrony wartości intelektualnych i moralnych^*^

Korelująz tym stanowiskiem opinie na temat konieczności kształtowania kultury 
informacyjnej w procesie edukacji, publikowane na łamach cytowanegojuż „Compu
ter Word”. Dotycząone między innymi kolejności działań związanych z likwidacją 
analfabetyzmu informacyjnego. Walka z nim musi poprzedzić wszelkie działania 
związane z niwelowaniem braków w innych dziedzinach, np. w zakresie kultury infor
matycznej. Sensowne stosowanie technik informatycznych jest uzasadnione tylko 
wtedy, jeżeli wyprzedza je rozwój kultury informacyjnej^^. Tym bardziej że, jak czy
tamy w kolejnych tekstach, „liczni wykształceni rodacy nie odróżniajądanych od in



formacji, a informacji od wiedzy’’̂ '̂ '̂ . Wiedza oznacza zdolność wykorzystywania in
formacji w celu skutecznego i efektywnego działania. Sama informacja nie wystarczy 
do działania-do tego potrzebajeszcze motywacji i umiejętności. Wiedzę buduje się 
w procesie uczenia. Uczenie się prowadzi do wiedzy, ale nie nauczanie. To drugie 
oznaczajedynie przekazywanie informacji. Niestety, nasz system edukacyjny przygo
towuje nie do skutecznego i efektywnego działania, a do oszczędzania na encyklope
diach i podręcznikach^^. Cytowany autor ubolewa, że edukacja wciąż polega na na
uczaniu, gdyż brakuje środków, np. na wyposażenie bibliotek, w których uczący się 
mogliby samodzielnie rozwiązywać problemy i współpracować z innymî *®. Powołu
jąc się na teksty Jeana Piageta, dowodzi słuszności tezy, że wiedzy nie można przeka
zywać i że uczenie się wymaga motywacji i świadomości oraz aktywnej postawy 
ucznia. Jednak z tąświadomościąjest nie najlepiej, skoro uczący się nie wiedzą, np. 
gdzie znajduje się biblioteka, demonstracyjnie nie chcą niczym się interesować, a przy 
tym „tak mało czytają” ™̂. Zatem czy wiedza w społeczeństwie wiedzy faktycznie 
jest elementem dominującym? Zdzisław Dobrowolski zauważa, że we współczesnym 
świecie z wiedzą wygrywa rozrywka i rekreacja, a „społeczeństwo próżniacze góruje 
nad społeczeństwem wiedzy”. Takjest, bowiem w społeczeństwie wiedzy „szkoty, 
uczelnie i biblioteki nie byłyby tak zaniedbane, jak są w społeczeństwie próżnia-
c z y m ” 27>.

A przecież świadomość informacyjna i motywacje młodzieży wpiywająw decy
dującym stopniu na ich chęć stawania się wyedukowanymi obywatelami, dla któ- 
lych odpowiedź na temat celowości poszukiwania informacji i tworzenia własnego 
systemu wiedzy, zgodna jest z zasadami Dekalogu dobrze wyedukowanego czy- 
telnikcf’̂ . Zatem, powracając do konkluzji Zbigniewa Żmigrodzkiego, konieczna 
staje się umiejętność „oddziaływania na czytelników i użytkowników informacji 
w celu pozyskiwania ich zaufania oraz przyswojenia im etyki czytelnika i użytkow
nika, a także dla utrwalenia prestiżu biblioteki, niezbędnego do osiągnięcia pożąda
nych skutków działania” ’̂^

Zasady etyczne odnoszące się do odbiorców i twórców informacji, a więc zasa
dy obowiązujące także czytelników i użytkowników informacji próbował skategoiy- 
zować Zbigniew Sareło^’"*. Oparłje na aktach uczestnictwa w społecznym komuniko
waniu ocenianych pozytywnie, służących dobru jednostek lub przyczyniających się do 
wzrostu jedności między ludźmi. Szczególną uwagę poświęcił nadawcom informacji, 
bezwzględnie wymagając od nich ponoszenia odpowiedzialności za przekazywane 
treści, świadomości tej odpowiedzialności a w konsekwencj i dążenia do kształtowania 
postawy odpowiedzialnego obchodzenia się z informacją i środkami masowego komu
nikowania się. Za nieodzowne uznał też egzekwowanie od nadawców prawdy, obiek
tywnego poznania tego co jest treściąprzekazu, kontrolowania emocjonalności towa
rzyszącej procesowi poznania, obiektywności w przekazie informacji, trafności 
doboru technik i środków przekazu adekwatnych do treści informacji oraz zdolności 
percepcyjnych odbiorców. Natomiast odbiorców obciążył umiejętnością krytycznego 
odbioru i postawił przed nimi „etyczny wymóg zdobywania umiejętności takiego korzy
stania z mass mediów, aby służyło ono samorozwojowi” ’̂^ Wskazał także na ko
nieczność posiadania umiejętności „wyłuskiwania sedna informacji”. Tego rodzaju 
recepcja informacji wymaga intelektualnej aktywności ze strony odbiorcy i jest nie



odzowna, gdyż jak przestrzega autor, bierny odbiór równoznaczny jest z poddaniem się 
manipulacji^’ .̂ Dlatego też odbiorcę musi charakteryzować postawa czynnego 
uczestnictwa w życiu oraz postawa dystansu wobec oferty mass mediów. Bezpośred
nie odnoszenie się do rzeczywistości i aktywny udział w procesie społecznego komu
nikowania przeciwdziała według niego pozorom tych kontaktów z jakimi mamy do 
czynienia w przekazach medialnych^’’.

Owe umiejętności i postawy mogąprzybierać m.in. charakter sprawności moral
nych lub czysto technicznych i są zdobywane na drodze wychowania lub samoreali
zacji. Autor przestrzega przed procesem umniejszania znaczenia owych zasad etycz
nych, wynikającym z technopolizacji życia. Cytując Neila Postmana, tworzy obraz 
kultury zdominowanej widzeniem świata kształtowanym przez media, „kultury, 
z którą bawimy się aż do śmierci”, tracąc poczucie sensu ważnych decyzji, mieszając 
sprawy istotne z rozrywką^’*. Konieczność bycia zabawnym na potrzeby mediów 
stała się jednym z najważniejszych zadań dla polityków, biznesmenów i przedstawicieli 
różnych zawodów. Sprzyja to, ]sk^poćkręś\a]\a\Aorzy Manifestu netoh-acji, produkcji 
„pasywnych konsumentów: telewizyjnych leniwcówzpilotemwdłoni siedzących wmi- 
gocącym świetle ponowoczesnego ogniska” ’̂®. Przestrzegająprzed brakiem umiejęt
ności kontrolowania chęci posiadania i jej powstawania, bowiem prowadzi to społeczeń
stwo do niemocy wyboru własnego stylu życia i uzależnia od manipulowania jego 
,^ądząposiadania”. Elita sterująca konsumenckim pragnieniem posiadania produktów 
i usług, któiych się nie potrzebuje, i kultywująca to pragnienie, wf>lywa na rozwój kultuiy 
technokratycznej^*®.

Stanowisko w tym względzie reprezentowane przez Marcina Drzewieckiego 
w sposóbjednoznaczny wskazuje na konieczność przeciwstawienia się, szkodliwej dla 
ediiacji, technicystycznej modzie i powrót do hasełpozytywislycznych. Tylko gdy uczeń 
rozumiejąc „potrafi ocenić źródła pisane, drukowane, audiowizualne, potrafi korzystać 
z tych źródeł i widzi ich przydatność w swojej codziennej pracy, wtedy nasze obawy 
o przypadkowy kontakt młodego człowieka z nieodpowiedniąinformacją, np. z Internetu, 
będąmniejsze. Nawet kontaktztakąinformacjąnie spowoduje spustoszeń wjegopsychi- 
ce”28i ograniczania władzy technicznej na rzecz kierowania się zasadami etyki i mą
drości dla dobra edukacj i i przyszłości świata nawołuje także Federico Mayor, były dyrek
tor generalny UNESCO, minister edukacji i nauki Hiszpanii a zarazem rektor 
Uniwersytetu w Grenadzie i poseł do Parlamentu Europejskiego^^. Działania w tym 
względzie stanowią wciążjeszcze niedocenianąbroń w walce z brakiem kultury czytelni
czej, medialnej czy informacyjnej.

1 .4 .1 .  E d u k a c ja  in f o r m a c y jn a  w  p r o g r a m a c h  n a u c z a n ia

Potrzebę pracy nad kształtowaniem kultury informacyjnej młodzieży dostrzeżono 
i uwypuklono w dokumentach reformy oświaty, kładąc główny nacisk na umiejętności 
informacyjne i, niestety, bagatelizując problem motywacji i świadomości informacyj
nej młodzieży. O wiele wcześniej zwrócił uwagę na to zagadnienie Bronisław Siemie-



niecki, przedstawiając model kształcenia realizowany w ramach tzw. wychowania in
formacyjnego. Wykorzystany miał zostać w działaniach skierowanych na przywróce
nie szkole jej statusu humanistycznego. Wychowaniu informacyjnemu przypaść miała 
ważna rola w kształtowaniu pożądanych postaw społecznych związanych między 
innymi z demokratyzacjądostępu do wiedzy i umiejętnością współżycia w grupie. 
Równie istotnym komponentem miała być etyka korzystania z informacji i technologii 
informacyjnych. Nieodzownym elementem składowym tego wychowania uczyniono 
ponadto umiejętność myślenia kiytycznego i dostrzegania skutków technizacji życia 
i nieprzemyślanych działań związanych z korzystaniem z technik informatycznych^* .̂ 
W modelu wychowania informacyjnego zakładano, że każdy uczeń musi dysponować 
ogólną kulturą informacyjną, na którą składa się poznanie możliwości, jakie stwarza 
technologia informacyjna, znajomość ogólnych efektów jej działań oraz występują
cych ograniczeń; rozumienie terminologii informacyjnej umożliwiające korzystanie 
z literatuiy dotyczącej posługiwania się informacją; posiadanie umiejętności obsługi 
komputera w stopniu umożliwiającym formułowanie i rozwiązywanie problemów; 
umiejętność bezpiecznego wykorzystywania w swojej pracy komputera oraz obsługi 
urządzeń zewnętrznych z nim współpracujących; posiadanie umiejętności logicznego 
myślenia oraz precyzyjnego formułowania problemów^* .̂ Tak określona kultura infor
macyjna ucznia stanowiła tylko jeden z dwunastu elementów modelu kształcenia re
alizowanego w ramach wychowania informacyjnego i bardziej bliska była pojęciu 
alfabetyzacji komputerowej. Natomiast termin wychowanie informacyjne utożsamio
ny został, w koncepcji Bronisława Siemienieckiego, z tym, co w niniejszej pracy 
nazwano kulturą informacyjną.

Założenia programu alfabetyzacji informacyjnej znalazły swoje trwałe odzwiercie
dlenie dopiero w treściach nauczania z zakresu edukacji informacyjnej i kultury infor
macyjnej^*’. Zajęcia lekcyjne o tych nazwach umieszczono w Podstawach progra
mowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących z 15 maja 1997 r. 
przypisując im treści zgodnie z ówczesnym podziałem na pięć kolejnych etapów 
kształcenia^*®. Zagadnienia, które miały być w ich ramach realizowane, wskazująna 
zakres tematyczny omawianych pojęć.

W ramach edukacji informacyjnej, połączonej zedukacjączytelniczą(naetapie 
kształcenia I-III szkoły podstawowej) w treściach nauczania uwzględniono nastę
pujące kwestie: zdobywanie informacji na określony temat w bibliotece szkolnej lub 
innej, w ośrodkach informacji lub kultury; wyszukiwanie potrzebnych informacji 
z dokumentów, bibliografii i katalogów; wykorzystanie automatycznych systemów 
wyszukiwawczych; tworzenie własnego warsztatu pracy umysłowej; miejsce książki 
wśród innych mediów, głównie takich jak programy komputerowe, dyski CD-ROM, 
nagrania magnetowidowe i magnetofonowe. Na wyższym poziomie kształcenia 
(IV etap szkoły ponadpodstawowej) edukacja informacyjna (połączona także 
z edukacjączytelniczą) obejmowała problemy związane z organizacjąi zasadami udo
stępniania dokumentów w mediatece lub innej bibliotece o wyższym stopniu organiza
cji (BibliotekaNarodowa, fachowa itp.); korzystaniem z różnych mediów i technik ko
munikowania się (np. tradycyjne i zautomatyzowane katalogi i kartoteki biblioteczne, 
automatyczne systemy wyszukiwawcze, sieci komputerowe, poczta elektroniczna, 
Internet, bazy danych, wydawnictwa multimedialne, zestawienia tematyczne, opis



bibliograficzny); selekcjonowaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem wyszukanych 
informacji do ściśle określonych celów; znajomościąedukacyjnych programów kom
puterowych. Na najwyższym poziomie (V końcowy etap szkoły średniej przygotowu
jący do matuiy) w edukacji informacyjnej główny nacisk położono na: przygotowanie 
uczniów do korzystania ze zautomatyzowanej biblioteki (mediateki) jako centrum 
globalnej informacji; korzystania z bibliotek o różnych profilach zbiorów, np. w archi
wach, ośrodkach normalizacji, informacji itd.; dokonywania syntezy wiadomości 
z różnych dziedzin wiedzy, posługiwania się najnowszymi zdobyczami technologii in
formacyjnej.

W Projekcie reformy systemu oświaty z  1998 r., zawierającym m.in. znowelizo
wane podstawy programowe wprowadzono nowe nazwy zajęć szkolnych, np. na 
etapie II (klasy 4-6) program wychowawczy określany kulturą informacyjną, 
w gimnazjum ścieżkę międzyprzedmiotowąo nazwie kultura informacyjnanatomiast 
w liceum profilowanym ścieżkę międzyprzedmiotową edukacja czytelnicza 
i informacyjna^*’.

Treści nauczania, które miały być realizowane w obrębie wymienionych edukacji, 
umożliwiłyby szkole realizację zadań związanych z alfabetyzacją informacyjną 
uczniów, szczególnie w zakresie kształcenia umiejętności informacyjnych. Dlatego też 
po zakończeniu zajęć z kultury informacyjnej (etap II -  klasy 4-6) uczeń powinien 
dysponować kompetencjami obejmującymi: czytanie dla zdobycia wiadomości i za
spokajania potrzeb poznawczych; poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z en
cyklopedii, słowników, innych wydawnictw i dokumentów pozaksiążkowych, w tym 
elektronicznych; korzystanie z informacji zapisanej na różnych nośnikach informacji; 
wyszukiwanie materiałów na określony temat za pomocą katalogów i kartotek; po
sługiwanie się podstawowymi urządzeniami medialnymi i narzędziami technologii 
informacyjnej; kształtowanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych 
z nauką szkolną; umiejętność samodzielnego wyboru i korzystania ze zbiorów bi
bliotecznych^**. W gimnazjum w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej „kultura in
formacyjna” miały być kształcone umiejętności z zakresu: zdobywania informacji 
z różnych źródeł i korzystania ze zbiorów oraz warsztatu informacyjnego biblioteki, 
także za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych; sporządzania opi
sów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań; notowania 
i selekcjonowania informacji; wykorzystania mediów jako źródeł informacji; posługi
wania się różnymi formami komunikatów medialnych w procesie komunikowania; 
posługiwania się narzędziami medialnymi w zdobywaniu, dokumentowaniu i prezen
towaniu wiedzy; wykorzystania technologii informacyjnej jako narzędzia pracy inte- 
lektualnej^*’.

W liceum profilowanym ścieżka międzyprzedmiotową „edukacji czytelniczej 
i informacyjnej” miała ułatwić zdobycie umiejętności: wykorzystywania wyszukanych 
informacji, ich selekcjonowania, przetwarzania i dostosowania do określonych celów; 
korzystania z ogólnoświatowego zasobu informacji elektronicznej; korzystania z usług 
bibliotek wirtualnych-jako szkolnych centrów informacji; posługiwania się aktualnymi 
technologiami informacyjnymi; korzystania z biblioteko różnych profilach i ośrodków 
informacji naukowej; tworzenia własnego warsztatu pracy umysłowej^^.



Reasumując, zadaniem kultuiy informacyjnej jako przedmiotu nauczania miało 
być przygotowanie młodzieży do korzystania z informacji dostępnych w różnych 
źródłach (tradycyjnych i elektronicznych), szczególnie ich wyszukiwania, selekcji, 
przetwarzania, analizy, syntezy, klasyfikacji, kategoryzacji, tematowania, indekso
wania, inteфretacji, oceny, przechowywania oraz prezentacji i twórczego wykorzy
stania przetworzonych wiadomości. Dodatkowe zadania, które także kształtowały 
kulturę informacyjnąucznia a związane były z zarządzaniem informacją przypisano 
„edukacji informatycznej”.

Zadania szkoły, treści i stwarzane warunki do zdobycia kompetencji w zakresie 
kultury informacyjnej ograniczono, niestety, do wybranych umiejętności składających 
się na alfabetyzację informacyjnąucznia, pomijając w kształceniu elementy najistot
niejsze, tj. rozwijanie świadomości i dojrzałości informacyjnej, wychowanie zgodne 
z etykąkorzystania z informacji, kształtowanie pozytywnych postaw wobec informa
cji, budowanie systemu wartości opartego na prawdzie, wolności, odpowiedzialności, 
w ied^ i mądrości, nauce, pracy, równouprawnieniu, tolerancj i, a także kulturę osobistą 
i niektóre umiejętności komunikacyjne oraz medialne. Pominięcie aspektu kulturowe
go alfabetyzacj i informacyjnej upodobniło zajęcia z omawianej ściejici z jednej strony 
do uznawanych za nieatrakcyjne lekcji bibliotecznych, a z drugiej do lekcji z edukacji 
informatycznej skoncentrowanych na praktycznym wykorzystaniu narzędzi techno
logii informacyjnej w procesie gromadzenia, wyszukiwania i opracowania informacji. 
Zarazem owa dziedzina edukacyjna nie poszerzała celów kształcenia mieszczących 
się w dotychczasowej pracy pedagogiczno-wychowawczej nauczycieli bibliotekarzy. 
Nie była więc w stanie wywierać wpływu na rozwój kultury informacyjnej ucznia, 
ponieważ nie przekazywała jej istoty. Ponadto nazwa zajęć sugerowała, że treści, 
które są w jej ramach realizowane, wyczeфująproblematykę kultury informacyjnej, 
którą błędnie postrzegano jako zespół umiejętności ograniczonych do gromadzenia, 
wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Nie dziwi więc, że zajęcia te stały się 
przedmiotem krytyki, a w dalszej konsekwencji usunięcia z późniejszych podstaw 
programowych. Za ich likwidacjąprzemawiałteż fakt nieliczenia się z możliwościami 
ówczesnej szkoły, głównie technologicznymi, gdyż jak stwierdza Krzysztof Kona
rzewski, większość zapisów w podstawach była „wykładem ideologicznych pragnień 
ich autorów” ’̂’. Wiele z wprowadzonych tematów zajęć mogło być przeprowadzo
nych tylko w dużych ośrodkach miejskich i w dobrze wyposażonych, skomputeryzo
wanych placówkach oświatowych.

W kolejnym rozporządzeniu MEN dotyczącym Podstawy programowej kształ
cenia ogólnego z 1999 r. oraz w publikacj i pt.: Reforma systemu edukacji. Szkol
nictwo ponadgimnazjalne z  2000 r. i w Podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników 
z 2002 r. w wykazie przedmiotów nauczania nie umieszczono już zajęć o nazwie kul
tura informacyjna^® .̂ Treści nauczania tych przedmiotów przeniesiono do ścieżki 
edukacyjnej o ujednoliconej nazwie edukacja czytelnicza i medialna Projekcie: 
edukacja medialna), a także do przedmiotu informatyka (w szkole podstawowej i gim
nazjum) i technologia informacyjna (w szkołach ponadgimnazjalnych) lub rozszerzo
nego programu nauczania informatyki (w liceach).



w  Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 
i gimnazjów z 2007 r. na I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-III, dla kształce
nia zintegrowanego, wprowadzono jednozdaniowy zapis o konieczności zapoznawania 
uczniów z..różnymi źródłami informacji i technologią informacyjną, wtym okorzysta- 
niu z czytelni i biblioteki” ®̂̂. Ponadto na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) oraz na 
III etapie edukacyjnym (gimnazjum) utrzymano ścieżkę edukacyjnąo charakterze 
wychowawczo-dydaktycznym pod nazwą edukacja czytelnicza i medialna^’'*. 
Natomiast w Podstawie programowej kształcenia ogólnego..?^ dla szkół średnich 
zaznaczono, że obowiązkiem nauczycieli jest tworzenie warunków do nabywania 
przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi 
i komunikacyjnymi. We wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych wymienionych 
w Załączniku nr 3, obok przedmiotów podstawowych nadal funkcjonuje ścieżka edu
kacja czytelnicza i medialna. Do treści nauczania dodano zagadnienia dotyczące cy
wilizacji informacyjnej i kultury mediów w aspekcie problemów globalizacji^® .̂

Obowiązujące akty w zakresie podstaw programowych poddawane sąciągłej 
konsultacji społecznej, analizie kiytycznej, uzupełnieniom, nowelizacjom, zmianie. 
Przygotowywana nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego^^’’, która ma 
prawdopodobnie ohiowiązywać od roku szkolnego 2009/2010, nie uwzględnia wielu 
uwag zgłaszanych przez zainteresowanych w obszarze edukacji czytelniczej i medial
nej. Krytyczne omówienie Projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo
wej z dnia 16 września 2008 r. w sprawie podstawy programowej przedstawiła 
Bogumiła Staniów i Danuta Brzezińska na łamach „BiHioteki w Szkole” ’̂®. Danuta 
Brzezińska odwołuje się także do wcześniejszej Podstaw programowych, nad
którymi pracował zespół ekspertów od listopada 2007 r., w których całkowicie pomi
nięto edukację czytelniczą i medialną zarówno jako ścieżkę międzyprzedmiotowąjak 
i treści nauczania z niązwiązane, do Podstaw, w któiych nie było nawet wzmianki
0 zadaniach bibliotek szkolnych, za to pojawił się nowy typ edukacji szkolnej: plastyka
1 media. Zaproszenie Danuty Brzezińskiej w kwietniu 2008 r. do udziału w pracach 
zespołu ekspertów opracowujących Podstawę programową jako jedynego w nim 
nauczyciela bibliotekarza, zaowocował uzupełnieniem zapisów. Niewiele osób, jak 
pisze autorka artykułu, było zainteresowanych ich przebudowąi zmianą. Jednak udało 
się część treści obecnej edukacji czytelniczej i medialnej umieścić w opisach różnych 
przedmiotów wymienionych w nowej Podstawie, nie wskazując odpowiedzialnych za 
ich realizację. Autorka ta w następujący sposób podsumowuje „batalię” o uznanie roli 
biblioteki szkolnej w lansowanej przez nową Podstawą tzw. szkole przyjaźnie wyma
gającej, która ma wychodzić naprzeciw potrzebom współczesnych uczniów i z nimi 
współpracować^®®. Nie udało się w projekcie nowej Podstawy, zapisać edukacji czy
telniczej i medialnej jako osobnego przedmiotu realizowanego przez nauczycieli biblio
tekarz (likwidacji uległy wszystkie dotychczasowe ścieżki); nie wspomniano o moż
liwości wykorzystania kompetencji nauczycieli bibliotekarzy i bazy biblioteki szkolnej 
do wspierania dydaktyki; udało się oddzielić plastykę od mediów; większość sugero
wanych treści z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej została dopisana do różnych 
przedmiotów i tak umiejętnie wtopiona w całość, że tylko uważny czytelnik będzie 
kojarzył ich realizację z biblioteką szkolną; stworzono nauczycielom bibliotekarzom



możliwość współtworzenia zajęć artystycznych i poznawczych w gimnazjum oraz 
dodatkowych projektów interdyscyplinarnych w szkołach ponadgimnazjalnych“ ®. 
Natomiast w konkluzji, po przeanalizowaniu zapisów w Projekcie Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 września 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej odnoszących się do treści nauczania z zakresu edukacji czytelniczej 
i medialnej, Bogumiła Staniów formułuje następujące wnioski: dokonano nadmiernego 
rozproszenia, rozczłonkowania i powierzchownego potraktowania treści edukacji czy
telniczej i medialnej; nie zaznaczono roli wszystkich nauczycieli (w tym nauczycieli 
bibliotekarzy) w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz roli dyrekcji jako 
ciała koordynującego ten proces; nie wskazano wyraźnie w celach kształcenia 
wszystkich przedmiotów na konieczność korzystania ze źródeł informacji i różnych 
mediów za pośrednictwem biblioteki szkolnej i MCI; zbyt ogólnikowo sformułowano 
sugestie kierowane pod adresem nauczycieli, aby współpracowali z bibliotekąszkolną 
i nauciycielem bibliotekarzem w celu wyrobienia nawyków informacyjnych uczniów 
oraz podstaw samokształcenia w ich pracy szkolnej i pozaszkolnej^®'. Konsekwencje 
tak sformułowanych zapisów, niekorzystnych dla środowiska nauczycieli biblioteka
rzy, można złagodzić poprzez wprowadzenie nowych form pracy biblioteki, ściśle 
związanych z dydaktyką. Bogumiła Staniów podaje bibliotekarzom wskazówki, 
jak pracować w zmienionych warunkach i na czym koncentrować uwagę^“ . W jakim 
stopniu skorzystająz tego nauczyciele bibliotekarze, pokaże nadchodzący rok szkol
ny.

Należy tylko ubolewać, że idee edukacji czytelniczej i informacyjnej, które jak 
przypomina Jadwiga Andrzejewska, sięgająokresu międzywojennego i łączą się 
z nazwiskami takich propagatorów przysposabiania młodzieży szkolnej do samo
kształcenia, jak Kazimierz Wojciechowski i Antoni Stolarski, nie będą od przyszłego 
roku szkolnego kontynuowane. A warto wiedzieć, że początki kształcenia w tym za
kresie związane sąz decyzjąlll Zjazdu Związku Bibliotekarzy Polskich z 1932 r. 
opracowania memoriału w sprawie wprowadzenia do szkół średnich nauki bibliografii 
oraz wiedzy o bibliotekach i kształcenia umiejętności korzystania z ich zbiorów, a także 
z uruchomieniem lekcji bibliotecznych dla uczniów realizowanych przez biblioteki pu
bliczne w latach 1936-1939^® .̂ Od tego okresu jedynie podczas II wojny światowej 
nie realizowano w szkołach zajęć z przysposobienia czytelniczego, bibliotecznego, in
formacyjnego czy medialnego.

Na zakończenie należy stwierdzić, że w obowiązujących nadal w szkołach podsta
wowych, gimnazjach i szkołach średnich programach kształcenia z zakresu edukacj i 
informatycznej (technologii informacyjnej), edukacji polonistycznej oraz edukacji czy
telniczej i medialnej uwzględniona została większość wymienionych zadań, ale nadal 
pomijane były te, które wskazywały na aspekt kulturowy alfah)etyzacji informacyjnej. 
Ze względu na podejmowanie przez ekspertów zajmujących się edukacją informa
tyczną działań zmierzających do obciążenia tej edukacji obowiązkiem kształtowania 
nie tylko kultuiy informatycznej ucznia, ale też informacyjnej i medialnej oraz z nada
niem jej wyłączności w tym zalesie, należy przeanalizować w pierwszej kolejności 
zawartość programów nauczania z technologii informacyjnej pod kątem zgodności ich 
z programem zarysowanym przez Christine Susan Bruce w siedmiu filarach i aspek
tach information literacy.



TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

W edukacji szkolnej termin teciinologia informacyjna zarezerwowany został na 
oicreślenie wiedzy i umiejętności potrzebnych w praktycznym posługiwaniu się tech
nologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Obejmuje on wydzielone treści 
z zakresu dyscypliny naukowej, jakąjest informatyka, związane z posługiwaniem się 
środkami i narzędziami Tl, jej wpływem na życie jednostki i społeczeństwa, komuni
kowaniem się, poszukiwaniem i wykorzystywaniem informacji oraz rozwiązywaniem 
problemów i podejmowaniem decyzjî ®̂ . Najczęściej technologię informacyjną(/«- 
formation technology) definiuje się jako połączenie zastosowań informatyki z tech
nikami komunikacji (teleinformatyka, telematyka). Eksponuje się w niej także połącze
nie informatyki z innymi technologiami, które współdziałająz nią i mają wpływ na jej 
stosowanie w społeczeństwie. Stanisław Juszczyk wprowadza szersze spojrzenie na 
technologię informacyjnąpostrzeganąjako „całokształt metod i narzędzi przetwarza
nia informacj i, obejmujący metody poszukiwania i selekcj i informacj i, jej gromadzenia, 
zapisywania, przechowywania, przetwarzania, a wreszcie jej przesyłania lub usuwa- 
nia^“ . Należy pamiętać, że termin ten występował w piśmiennictwie jeszcze zanim 
masowo zaczęto stosować środki i narzędzia informatyczne. Jerzy Ratajewski okre
ślał nim ,^;organizowany zbiór metod, środków i działań celowych nakierowanych na 
realizację wszystkich procesów informacyjnych w społeczeństwie” ®̂*. W materia
łach dyskusyjnych Instytutu Spraw Publicznych, dotyczących nowego kształtu pod
stawy programowej, Barbara ABforowicz-Niklik, członek zespołu roboczego, sprowa
dza go jednak do „ogółu zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania 
i wymiany informacj i w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz obrazu statycz
nego i ruchomego)” ®̂’. Dla potrzeb edukacji sformułowano jeszcze jedną definicję, 
odgrywającątym bardziej istotne znaczenie, że utworzonąz myśląo nowej wersji pod
stawy programowej. Definicję tę przedstawił zespół specjalistów z Rady ds. Edukacj i 
Informatycznej i Medialnej MENiS. W swym ostatecznym kształcie, nadanym przez 
Janusza Morbitzera, brzmi następująco: „technologia informacyjna to ciąg procesów 
lub działań, wykorzystujących metody oraz narzędzia informatyki i telekomunikacji, 
służące przekształcaniu informacji (wyszukiwanie, selekcjonowanie, gromadzenie, 
przetwarzanie, przesyłanie na odległość) w użytecznąpostać. Jako przedmiot szkolny 
zajmuje się wykorzystywaniem gotowych produktów informatycznych do przetwa
rzania informacj i (np. edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, wyszukiwarka interneto
wa)”” *. Definicja ta pozwala wprawdzie włączyć treści odnoszące się do procesów 
oddziaływania informacj i w różnych dziedzinach życia ucznia, ale nadal w zakresie 
ograniczonym do informacji w formie elektronicznej.

Zbyt wąskie traktowanie technologii informacyjnej nie pozwala umieścić w pro
gramach nauczania zagadnień związanych z kształtowaniem świadomości informa
cyjnej, pozytywnych postaw wobec informacji, etyką korzystania z informacji, i to 
informacji zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej. Bardzo często zapomina 
się, że każda osoba korzystająca z technologii informacyjnej musi najpierw nauczyć 
się sprawnie czytać i rozumieć sens tego co czyta. Dlatego, jak pisze Jadwiga Koło



dziejska, „cywilizacja oralna, drukowana i elektroniczna stanowiąjedność kulturową 
i tylko ta jedność się liczy, bowiem umożliwia rozumienie współczesności i przygoto
wanie się do działania w przyszłości”” ’. A wiek elektroniki, jak konstatuje Walter 
J. Ong, jest także epoką„oralności wtómej, oralności telefonu, radia, telewizji, oralno- 
ści, której istnienie zależy od pisma i druku” '̂®. Komunikacja poprzez obraz nie zastą
pi nigdy komunikacji poprzez mowę. Marcin Drzewiecki eksponuje z kolei mowę 
ludzkąjako rozwinięty na przestrzeni tysiącleci bardzo złożony system komunikacji. 
Uważa, że „wprowadzenie multimediów nie spowoduje regresu tego systemu. To 
system komunikacji poprzez mowę jest wzbogacony animacjąkomputerową, wizuali
zacją modeli i obrazów a nie odwrotnie”^". Niestety, w okresie afirmacji technologii 
informacyjnej jako nieodzownego narzędzia w procesie interioryzacj i, tj. zamiany in- 
formacj i na wiedzę, zapomina się, że ,^amiana książek w hipermedialne produkty za
chęca czytelników do ignorowania tego, co najważniejsze -  treści” '̂̂ . W ten sposób 
technologia informacyjna stawia w uprzywilejowanym miejscu osobę „poinformo
waną, a nie świadomą, informację, a nie refleksję, wiedzę a nie mądrość” '̂̂ . Kultura 
informacyjna nie może więc dotyczyć wyłącznie sfery alfabetyzacji informatycznej 
i budowania świadomości informatycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje podjęta przez Janusza Morbitzera próba uzasad
nienia tezy, że kluczem do lepszego, w pełni skutecznego kształcenia informatycznego 
jest realizacja zasady zrównoważenia celów technologicznych i kulturowych. Zgod
nie z poglądami tego badacza „współczesna edukacja to nieustanna rywalizacja, 
a nawet wyścig, między cywilizacjąa kulturą” '̂"'. Powołując się na Janusza Czeme- 
go, opowiada się za uznaniem umiejętności korzystania z dóbr cywilizacji w sposób 
godny człowieka, oparty na zasadach moralnych, jako ważniejszych dla edukacj i niż 
przekaz samej tylko wiedzy technicznej. Uznaje, że w edukacji informatycznej muszą 
być uwzględnione zarówno cele społeczne i kulturowe, zaliczone do celów strategicz
nych oraz cele technologiczne stanowiące cele operacyjne. Ubolewa jednak, że ich 
realizacja w naszej oświacie przebiega w odwrotnym kierunku^'^ Największe proble
my dostrzega podczas realizacji celów kulturowych. Zaniedbania w tym zakresie, to 
zaniedbania związane z nieprzygotowaniem młodzieży do refleksyjnego życia i do 
życia w kulturze moralnie obojętnej, tj. w takiej, w „której dostępne teorie nie pouczają 
o tym, jaka informacjajest do przyjęcia ze względów moralnych i która wybór pomię
dzy dobrem a złem pozostawia jednostce” '̂*. Jak podaje cytowany autor „wśród na
uczycieli dominuje podejście technokratyczne i pogląd, że komputer i cele kulturowe 
oraz problemy aksjologiczne sązbyt od siebie odległe, by poruszać je w ramach kształ
cenia informatycznego” '̂'̂ . Takie stanowisko większości pedagogów sprowokowało 
badacza do sformułowania wspomnianej już zasady zrównoważenia celów kształce
nia informatycznego, która brzmi: „Pełna realizacja zadań kształcenia informatyczne
go wymaga uwzględnienia celów społecznych, kulturowych i technologicznych. Cele 
technologiczne (narzędziowe) sąjedynie celami pośrednimi w osiąganiu celu strate
gicznego, jakim jest godne, odpowiedzialne i uwzględniające aspekty humanistyczne 
korzystanie z mediów oraz osiągnięć technologii informacyjnej, a tym samym przygo
towanie do życia i zawodowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyj
nym” '̂*. Podsumowując swoje rozważania, przestrzega przed zwolnieniem edukacji 
informatycznej z realizacj i obowiązków kulturowych i wychowawczych, tym bardziej



że oferuje ona kontakt ze światem techniki i światem informacji, który nie jest aksjo
logicznie obojętny. Postuluje więc włączenie do tej edukacji elementów kształcenia 
humanistycznego i potraktowanie tego zabiegu jako najlepszego antidotum na po
wszechną technopolizację życia.

Zasada tajak najbardziej powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w każdej z przy
gotowywanych w przyszłości wcrs}i Podstaw programowych kształcenia ogólne
go, ale czy odnosić należy ją  wyłącznie do edukacji informatycznej, to kolejne pytanie, 
na które poszukuje się odpowiedzi. Przytoczone cele kształcenia, które odkry wająna 
nowo dydaktycy zajmujący się edukacją informatyczną, były i są nadal realizowane 
w ramach edukacj i polonistycznej i pracy dydaktycznej nauczyciel i bibliotekarzy, a od 
1999 r. w ramach edukacj i czytelniczej i medialnej przez przygotowanych do tego 
zadania nauczycieli.

W jakim stopniu obecne zapisy w podstawach programowych dotyczące edukacji 
informatycznej obejmująelementy kultury informacyjnej, starano się przedstawić 
w formie zestawienia. Obrazuje ono realizację zadań szkoły w zakresie alfabetyzacji 
informacyjnej opartej na jej siedmiu filarach i aspektach sformułowanych przez Christie 
Susan Bruce, a także wynikających z aspektów kulturowych tej alfabetyzacji, stanowią
cych zasadniczy człon kultuiy informacyjnej. Tabela przedstawia, które z obowiązują
cych obecnie w Podstawach programowych zadań szkolnych dotyczących edukacji 
informatycznej mająwpływna kształcenie kultury informacyjnej ucznia^’’.

W celu uniknięcia nieporozumień związanych z różnym rozumieniem zadań edu
kacyjnych wymienionych w tabelach nr 2,4,5,6 zostaną one bliżej scharakteryzowa
ne. Podzielono je na trzy grupy, w których wyeksponowano zadania wynikające z re- 
alizacji i uczestnictwa ucznia w procesie informacyjnym, następnie wynikające 
z funkcjonowania młodzieży w różnych obszarach kultury informacyjnej, a także za- 
daniazwiązane z aspektem kulturowym alfabetyzacji informacyjnej. W tabeli 1 zebra
no objaśnienia zadań edukacyjnych w obszarze kultury informacyjnej, które omawia
ne sąw książce.

Tabela 1
Objaśnienia zadań eduicacy jnych w obszarze kultury informacyjnej

Zadanie edukacyjne 
w obszarze 

kultury informacyjnej
Objaśnienie

A -Z adan ia  edukacyjne związane z realizacją procesu informacyjnego

1. Określanie i formu
łowanie potrzeby 
informacyjnej

umiejętność wyrażenia w formie werbalnej potrzeby komunikacyjnej 
przez użytkownika informacji, do której zaspokojenia niezbędne je st 
uzyskanie informacji relewantnej w danej sytuacji komunikacyjnej^™. 
Czyli jest to umiejętność formułowania zapytania informacyjnego skie
rowanego do siebie, wybranych osób lub systemu informacyjno-wyszu- 
kiwawczego, w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozwiązania 
określonego zadania informacyjnego. Sformułowanie potrzeby informa
cyjnej musi być poprzedzone świadom ością istnienia takiej potrzeby, 
czyli świadom ością istnienia luki inform acyjnej (sam ow iedzy o w ła
snych potrzebach informacyjnych), stanowiącej różnicę pomiędzy mini
malnym zasobem informacji potrzebnym do funkcjonowania a posiada
nymi zasobami^^'



2. Selekcja źródeł in
formacji

umiejętność wyboru w zbiorze tradycyjnych lub elektronicznych źródeł 
informacji tych źródeł, które posiadają zadaną cechę relewantną“ ^

3. Strategia wyszuki
wania inform acji 
w wyselekcjonowa
nych źródłach in
formacji

umiejętność opracowania (stworzenia) algorytmu realizacji procesu wy
szukiwania informacji (tradycyjnych lub elektronicznych), który ma za
pewnić maksym alną relewancję i kompletność wyszukiwania^” . Sam 
proces wyszukiwania informacji polega na wyborze ze zbioru wyselek
cjonowanych źródeł informacji tych dokumentów, których charaktery
styki wyszukiwawcze odpow iadają zapytaniom informacyjnym sfor
mułowanym przez użytkownika (a konkretniej instrukcjom wyszuki
wawczym. będącym zapytaniem informacyjnym wyrażonym w języku 
informacyjnym systemu)

4. Selekcja wyszuka
nych informacji

umiejętność wyboru w zbiorze dokumentów pochodzących z wyselek
cjonowanych źródeł tylko takich informacji, które posiadajązadanącechę 
relewantną. Selekcję informacji poprzedza proces selekcji dokumentów 
zawierających poszukiwane informacje. Proces ten określa się wartościo
waniem dokumentów i oznacza ocenianie i wybór (selekcję) dokumentów 
stanowiących repozytoria informacji. Dokument może być wartościowy, 
chociaż nie wszystkie informacje w nim zawarte są  uznane przez użyt
kownika jako wartościowe. Wartościowanie oparte jest więc na systemie 
jego  ogólnej lub specjalistycznej oceny^'*. Oznacza też umiejętność ra
dzenia sobie z redundancjąw celu eliminowania informacji zbędnych (nie
prawdziwych, pow tarzających się, przestarzałych, nie na temat itp.). 
Wiąże się z procesem strukturalizowania selekcjonowanych (wybiera
nych) treści. Operacyjnie polega to na tworzeniu hierarchii, z umieszcze
niem najważniejszych informacji na szczycie drabiny myślowej. Łączy 
się z koniecznością dokonywania wyboru na trzech różnych poziomach: 
związanych z wyróżnianiem powierzchownych cech materiału, odnajdy
waniem i wydobywaniem sensu oraz odczytywaniem znaczeń, także 
dotyczącym wiązania informacji z szeroko pojętym osobistym doświad- 
czeniem^”

5. Gromadzenie w y
szukanych infor
macji

umiejętność polegająca na umiejscowieniu wyszukanej informacji (trady
cyjnej lub elektronicznej) w odpowiednim zbiorze informacji, w sposób 
umożliwiający łatwe jej odszukanie. Informacje gromadzi się (przecho
wuje, magazynuje) na nośnikach informacji odpowiednich dla realizacji 
określonego zadania informacyjnego, np. na kartach katalogowych, infor
macyjnych, fiszkach, w notatnikach, na dyskietkach, CD-ROM-ach, chi
pach itp. Sposób przechowywania zależy też od zastosowanego sprzę
tu lub oprogramowania. W praktyce szkolnej gromadzenie traktowane 
je s t jako  część w spólna z selekcją informacji, ponieważ uważa się, że 
uczeń z założenia gromadzi tylko wyselekcjonowane dokumenty. Nato
miast najczęściej nie jest to dla pedagogów istotne, w jakiej formie je  prze
chowuje i czy tworzy z nich uporządkowany zbiór informacji, w takim 
znaczeniu jak  rozumiemy go w działalności informacyjno-bibliotecznej. 
Dlatego też w tabelach nr 2 .4 ,5 ,6  zadanie edukacyjne kształcenia umiejęt
ności w zakresie selekcji i gromadzenia informacji potraktowano łącznie

6. Ocena jakości zgro
m adzonych infor
macji

umiejętność oceny wartości wyszukanych informacji pod kątem jej za
wartości (czyli dokładności, kompletności, trafności, relewantności, wia
rygodności, unikatowości. elastyczności, zróżnicowania), aktualności 
i formy (czyli sposobu prezentacji informacji, stopniajej szczegółowo
ści, zrozumiałości dla użytkownika). Ocenie jakości informacji towarzy
szy także zjawisko asymetrii informacyjnej, tj. sytuacja, w której war



tość informacji dla użyti<ownika maleje w chwili jej otrzymania^’. Proces 
oceny zgromadzonych informacji jest procesem wartościowania informa
cji, czyli ustalania stopnia zgodności informacji z  przyjętym przez użyt
kow nika kryterium wyboru. Ocena wyszukanych przez użytkownika 
informacji je st zazwyczaj subiektywna i często nie uwzględnia błędów 
w sformułowaniu zapytania informacyjnego, tzn. ewentualnej niezgod
ności treści zapytania z intencjąnadawcy^”

7. Opracowanie zgro
madzonych infor
macji

umiejętność m ająca na celu przygotowanie zbioru inform acyjnego do 
udostępniania, czyli przetworzenia informacji z formy, w jakiej przecho
w ywana je s t w zbiorze informacyjnym, na formę ja k a  potrzebna je st 
użytkownikowi. Oznacza więc umiejętność poddania zgrom adzonych 
informacji procesowi analizy, porównywania, syntezy, kondensowania, 
streszczania, kompilowania, abstrahowania, interpretowania, klasyfika
cji, indeksowania, kategoryzacji i dowolnego porządkowania w celu uła
tw ienia twórczego ich wykorzystania. Zarządzanie inform acją polega 
zatem głównie na jej przetwarzaniu i nadawaniu uporządkowanej formy

8. Wykorzystanie zgro
madzonych infor
macji

umiejętność wykorzystania przetworzonych inform acji dla realizacji 
własnych zadań. Jest to umiejętność ich transformacji, porównywania, 
wnioskowania, krytycznej refleksji, interpretacji w celu podejmowania 
decyzji (zarządzania niepewnością) oraz umiejętność tworzenia wiedzy 
(zarządzanie uczeniem się) obejmująca przekształcanie istniejącej wiedzy, 
budowanie nowej i łączenie wiedzy. Proces przekształcania informacji 
w wiedzę łączony jest też z poznaniem mechanizmów zmian zachodzą
cych w świadomości użytkownika, następuje bowiem wówczas ustalanie 
przez użytkownika kryteriów oceny informacji i wiedzy oraz konfrontacja 
informacji i prawdy (prawdziwości)^". W ykorzystanie zgromadzonej 
i nowo wygenerowanej informacji wymaga, według standardów informa
tion literacy opracowanych przez ANZIIL, umiejętności zarządzania nią 
w celu tworzenia nowych koncepcji lub wiedzy. Jest też określana jako 
zdolność przetwarzania treści na własne kategorie rozumowania i dołą
czania ich do posiadanego zasobu wiedzy, w w yniku czego pow staje 
„nowa jakość tych przejętych treści”^̂ '̂  Jest to też zdolność włączania 
informacji do modelu myślenia człowieka, jego strategii życiowej, stylu 
rozwiązywania problemów, mentalności™. Wiedza, która nie ma zastoso
wania w praktyce, uznaw anajest za bezużyteczną. Dlatego też utożsa
miana jest z  „kapitałem wiedzy” lub „kapitałem intelektualnym”

9. Udostępnianie prze
tworzonej informacji 
(wiedzy)

umiejętność polegająca na dostarczaniu informacji lub dzieleniu się wiedzą 
z innymi przy zastosowaniu optymalnego dla danego zadania kanału prze
pływu informacji. Często łączy się je  z transferem wiedzy do miejsc, gdzie 
jest potrzebna, i do ludzi, którzy jej oczekują. Profesjonalnie transferem 
tym zajmująsię infobrokerzy i brokerzy wiedzy. Dzielenie się wiedząjest 
też postrzegane jako zjawisko dynamicznego procesu uczenia się. Dziele
nie się wiedzą można rozpatrywać na czterech płaszczyznach; jako proces 
dzielenia się doświadczeniem, w wyniku którego powstaje wiedza w po
staci modeli mentalnych i umiejętności technicznych nabywanych na dro
dze obserwacji, naśladownictwa, ćwiczenia i bezpośredniego doświadcze
nia; jako proces przekazywania wiedzy w formie pojęć, metafor, analogii 
lub modeli stymulujących do tworzenia nowych pomysłów; jako  proces 
udostępniania wiedzy za pomocą dokumentów, pism, spotkań, sieci kom
puterowych, w których wyselekcjonowane i skategoryzowane informacje 
prowadzą do powstania nowej wiedzy; jako proces internalizacji nawiązu
jący do „uczenia się poprzez działanie”, dostarczający wiedzy operacyjnej 
w sferze zarządzania, administrowania, zastosowania, w drażania itp.“ '



в  -  Zadania edukacyjne związane z funiccjonowaniem w różnych obszaracin kultury informacyjnej

10. Rozwój um iejęt
ności samokształ
ceniowych

zdolność samodzielnego i świadomego podjęcia pracy nad rozwojem wła
snej wiedzy, umiejętności, poglądów, przekonań i własnego charakteru. 
Jej podstawowymi w łaściwościami je st dobrowolność, celowość za
miaru, sam odzielność i sam okontrola. W ymaga pewnej dojrzałości 
psychicznej, powiązanej z odpowiednim przygotowaniem intelektual
nym i zainteresowaniami poznawczymi” ;̂ je st to umiejętność dążenia 
do rozw ijania, doskonalenia i w zbogacania osobowości człowieka 
w kierunku uznawanych powszechnie wartości (intelektualnych, mo
ralnych, artystycznych), do należytego przygotowania do zawodu, wy
konywania pracy i obowiązków zaw'odowych oraz rozwijania cech oso
bowościowych przydatnych w wyborze zawodu, doskonalenie swych 
postaw wobec wykonywanego zawodu, poznania specyfiki i nowych 
zadań; to także umiejętność aktywnego uczestnictwa w edukacji perma
nentnej wymagającej nabycia bogatych doświadczeń uczestnictwa w for
mach edukacji pozaszkolnej i massmedialnej^^^. Umiejętności te są  nie
odzowne w wykorzystywaniu przetworzonej informacji do tworzenia 
nowych koncepcji i wiedzy oraz w budowaniu mądrości na gruncie wie
dzy. Wymaga to zdolności wykorzystania informacji w sytuacjach 
problemowych i nowych; zdolności refleksyjnego przekształcania wyse
lekcjonowanych informacji w wiedzę (interioryzacja), a w dalszej konse
kwencji w mądrość. Budowanie mądrości związane jest z osiągnięciem 
dojrzałości informacyjnej, której przejawem jest samodzielne wybieranie 
wartościowych informacji w trakcie zanurzania się w coraz głębsze i bar
dziej skom plikowane pokłady struktur inform acyjnych (np. w pracy 
z hipertekstem) i budowanie z nich własnej struktury wiedzy” '*

11. Rozwój kompeten
cji medialnych

umiejętności analizy i oceny merytorycznej istniejących zasobów me
dialnych, umiejętność ich doboru do realizacji określonych zadań infor
macyjnych, umiejętność obsługi urządzeń medialnych i znajomość ergo
nomii pracy z mediami; umiejętność motywowania się i przygotowania 
do ustawicznego unowocześniania swojego warsztatu pracy -  w uprosz
czeniu rozumianego jako układ celowo dobranych procedur postępowa
nia, sposobów i metod działania, dokumentów ( .. .)  a także źródeł wie
dzy i środków materialno-technicznych, służących do uczenia się, na
uczania, samokształcenia itp.” ’

12. Rozwój kompeten
cji komunikacyj
nych

umiejętności efektywnego nadawania i odbierania komunikatów, przeka
zywanych w formie sygnałów werbalnych i niewerbalnych, wymagają
ce wiedzy na temat procesu komunikowania” '’; obejmujątakże umiejęt
ność krytycznego definiow ania w rzeczywistości edukacyjnej relacji 
komunikacyjnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą informacji (uczniem 
a nauczycielem ), dostrzeganie na tej płaszczyźnie deficytów w do
świadczeniach komunikacyjnych i umiejętności ich niwelowania. Rozwój 
kompetencji komunikacyjnychjednostki rozumiany jest więc jako zna
jom ość reguł posługiwania się językiem w różnych sytuacjach społecz
nych oraz zdolność użycia tych reguł” ’; umiejętność budowania logosfe- 
ry, czyli środowiska słowa odpowiedzialnego za aktywizowanie dialogu 
międzyosobowego, poprzez co zostaje zachowana równowagajednostki 
w obrębie mediosfery i usuwane niekorzystne dla rozwoju jednostki zja
w iska (np. uzależnienie od telewizji, Internetu)” *

13. Rozwój kompeten
cji czytelniczych

w literaturze przedmiotu określa się je  teżjako kompetencje czytelnicze, 
kwalifikacje czytelnicze, przygotowanie czytelnicze. Związane są one 
z procesem poszukiwania i wyboru lektury, korzystania z książek i cza-



sopism, recepcjątekstów oraz utrwalaniem treści lektury. Zalicza się do 
nich umiejętność rozum ienia tekstów, szybkość i spraw ność czytania 
(techniki czytania), umiejętność posługiwania się językiem  i narzędzia
mi informacji, korzystania z aparatu informacyjnego książki i biblioteki 
(z bibliografii, baz danych, indeksów, katalogów różnych typów), umie
jętność sporządzania notatek, streszczeń oraz innych komunikatów 
świadczących o twórczym przekształcaniu i wykorzystaniu lektury, 
atakże umiejętność ich gromadzenia i przechowywania™. O bejmująze- 
społy umiejętności mieszczących się w kompetencjach bibliotecznych, 
bibliograficznych, księgoznawczych, prasoznawczych, literaturoznaw
czych, odbiorczych” "

14. Rozwój umiejętno
ści technicznych 
(zastosowania na
rzędzi informacyj
nych)

czyli umiejętność posługiwania się narzędziami informacji stosowanymi 
w manualnych, zmechanizowanych i komputerowych systemach infor- 
macyjno-wyszukiwawczych. Narzędziami tymi mogą być zarówno ka
talogi biblioteczne, komputerowe, wszelkiego rodzaju dokumenty po
chodne w wersji tradycyjnej i elektronicznej, urządzenia techniczne, 
szczególnie sprzęt komputerowy, oprogram owanie, sieć (czyli narzę
dziami technologii informacyjnej i komunikacyjnej) itp.

С -Z adan ia  edukacyjne dotyczące aspektu kulturowego alfabetyzacji informacyjnej

15. Rozwój świadomo
ści informacyjnej

kultywowanie zdolności umysłu do odzwierciedlania rzeczywistości 
wymagającej korzystania z informacji i technologii informacyjnych w celu 
zapewnienia rozwoju jednostki i całego społeczeństwa; to świadomość 
mądrego wykorzystania informacji z korzyścią dla innych; jest ściśle zwią
zana z odpowiedzialnością społeczną użytkownika wynikającąz rozumie
nia wagi znaczenia informacji dla rozwoju demokratycznego społeczeń
stwa; to także umiejętność przystosowania się do życia w społeczeństwie 
edukacyjnym, w którym permanentne uczenie się i komunikowanie stanie 
się stylem życia; umiejętność zachowania przez ucznia intelektualnej 
i emocjonalnej tożsamości (indywidualności i osobowości) w społeczeń
stwie informacyjnym, umiejętność budowania w umyśle ucznia odpowied
nich struktur, rozumienie natury mediów umożliwiające poznanie treści 
przekazu jakie ono niesie; umiejętność uświadamiania sobie zagrożeń wy
nikających z bezkrytycznego poruszania się w morzu informacji; wiedzę 
dotyczącąmechanizmów atakowania nassych zmysłów; refleksję nad róż
nicą pomiędzy informacjąa wiedzą, w iedząa mądrością

16. Budowanie syste
mu wartości i wy
chowanie zgodne 
z etyką korzysta
nia z informacji

umiejętność tworzenia mechanizmów ochrony przed informacją niepo
żądaną i obrony przed wchłonięciem przez kulturę moralnie obojętną, 
tworzenie w umyśle własnego aksjologicznego systemu filtrującego” ', 
uznawanie przez ucznia mądrości jako  podstawowej wartości, a zara
zem „technologii dobrego życia” ^ uznanie zawartość „bezinteresownej 
wiedzy”, „kształtowanie świata wartości nie tylko istniejącego w świa
domości wychowanków, ale i realnie stosowanego przez nich w codzien
nym życiu”, uznanie prawdy jako  podstawowej wartości dotyczącej 
prawdziwości informacji dostępnych w sieci lub rozpowszechnianych 
przez różne systemy informacyjne. Uznawanie w pracy z inform acją 
takich wartości, jak  jakość informacji, je j poziom intelektualny oraz po
ziom kompletności i kom pleksowości” .̂ O drębną kategorią aksjolo- 
g icznąjest nauka jako wartość zaspokajająca pragnienie wiedzy, nauka 
jako wartość związana jest z wykorzystaniem informacyjnych zasobów 
do własnego rozwoju intelektualnego^**, wolność jako wartość w znacze
niu wolności do samorozwoju, do pełnego rozkwitu jednostki, do two-



rżenia nowych wartości, jako zdolność dysponowania sobą, a nie „wol
ności od” (czyli samowoli, swawoli, czynienie tego, na co ma się ocho- 
tę)^^’. „Odpowiedzialna wolność zakłada, że ograniczenia w ynikająnie 
z zawężania obszaru wolności, ale z rozszerzania obszaru odpowiedzial- 
ności”” ‘. Do podstawowych kategorii aksjologicznych Internetu autor 
tych słów zalicza; wolność, odpowiedzialność, wiedzę i mądrość, praw
dę, równouprawnienie, tolerancję, pluralizm, naukę, pracę, zabawę^^’. 
Natom iast wychowanie zgodne z etyką korzystania z inform acji -  to 
umiejętność korzystania z  narzędzi inform acyjnych, szczególnie 
z technologii informacyjnej, w sposób godny człowieka, oparty na zasa
dach moralnych; odpowiedzialność ucznia za tworzone przez niego 
i umieszczane nie tylko w sieci informacje, odpowiedzialność za treść; 
umiejętność dystansu wobec oferty mediów; poszanowanie informacji 
jako  własności (prawo autorskie) należącej do innej osoby, jako  dobra 
piywatnego i ogólnoludzkiego

17. Kształtowanie pozy
tywnych postaw wo
bec informacji (wie
dzy)

umiejętność opracowywania, współkreowania oraz użytkowania infor
macji i wiedzy -  to umiejętność kształtowania postaw gwarantujących 
właściwe relacje ucznia z otoczeniem w odniesieniu do jego uczestnictwa 
w procesie informacyjnym. N a postawy te decydujący wpływ wywiera 
wiedza na temat istoty informacji, potrzeb informacyjnych, korzystania 
z usług informacyjnych oraz uczucia i stosunek do tych zagadnień. Te 
dwa elementy oddziałują na zachowania informacyjne, które powinny 
odzwierciedlać przyjęte przez ucznia postawy. Jeżeli zostanie zakłóco
na ta relacja i uczeń pomimo wiedzy i pozytywnego nastawienia do war
tości jakie niesie informacja, zachowuje się niezgodnie z  przyjętymi zasa
dami i normami, dochodzi do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania 
ucznia w jego środowisku

18. Kształtowanie pozy
tywnych zachowań 
użytkowników oraz 
rozwój ich kultuiy 
osobistej

działania wychowawcze prowadzące do ogłady, obycia i dobrych oby
czajów użytkowników informacji. N a ich kulturę osobistą oddziałuje 
w dużym stopniu indywidualny styl życia, który przejawia się nie tylko 
w pewnych zewnętrznych formach zachowań, ale głównie w obranym 
systemie wartości, warunkującym takie, a nie inne zachowania. Prefero
wanie konkretnego stylu życia łączone jest z wyborem określonego mo
delu osobowości, wzorów myślenia, zachowania się oraz życiowych 
celów” *. Komponenty te im plikujątakże stosunek do kultury informa
cyjnej. M ożna więc stw ierdzić, że określony styl życia je st zarówno 
warunkiem jak  i następstwem kultury osobistej użytkownika informacji. 
Do cech użytkowników informacji pozwalających scharakteryzować ich 
kulturę osobistą zaliczyć można: świadomość siebie i swojego systemu 
wartości, przeżywanie i okazywanie uczuć, zainteresow anie ludźmi 
i sprawami społecznymi, jasne zasady etyczne, poczucie odpowiedzial
ności, empatia, ciepło, opiekuńczość, otwartość, pozytywny stosunek 
do innych użytkowników informacji, szacunek, konkretność, specyficz
ność

Z ró d lo  w łasne.



Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 1999 r. i Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego z 2002 r., będące przedmiotem analizy zamieszczonych w nich 
zapisów odnoszących się do zadań edukacyjnych w zakresie nauczania, kształcenia umie
jętności i wychowania, zawiera oprócz zadań szczegółowych zadania ogólne adresowane 
do wszystkich pedagogów. Jednym z nich jest wymóg stwarzania przez nauczycieli warun
ków do nabywaniaprzez ich wychowanków umiejętności „poszukiwania, porządkowania
1 wykorzystywania informacj i z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się tech- 
nologiąinformacyjną”^’. Jednak w zadaniach szczegółowych sformułowanych dla kon
kretnych dziedzin nauczania nie zawsze sąone uwypuklone. Podstawą wyboru danych do 
tabeli 2 uczyniono tekst zapisów szczegółowych oraz odnoszących się do podstawowej, 
a nie rozszerzonej formy zajęć. Ponadto o uznaniu, że określone zadanie charakteiy styczne 
dlakultuiy informacyjnej jest realizowane na poziomie kształcenia podstawowego, gimna
zjalnego lub średniego, decydowało obejmowanie przez nie przynajmniej jednego z ele
mentów wymienionych wcłiarakterystykach tych zadań omówionych wtabeli 1. W tabeli
2 wyszczególniono zadania edukacyjne w zakresie kultuiy informacyjnej realizowane 
w ramach edukacji informatycznej.

Jak zaznaczono, tylko wybrane zadania i treści nauczania realizowane w ramach 
edukacj i informatycznej a odnoszące się do kultury informacyjnej znalazły odzwiercie
dlenie w odpowiednich zapisach Podstawy programowej... Na poziomie szkoły pod
stawowej wymóg nauczania selekcji źródeł informacji i ich gromadzenia sformułowa
ny zostałjako „korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji 
oraz jej przedstawiania i wykorzystywania”. Zapis ten można odnieść zarówno do 
procesu wyszukiwania, gromadzenia, opracowania i wykorzystania zgromadzonych 
informacji. Słowo ,.korzystanie” z różnorodnych źródeł oznacza umiejętność zastoso
wania zarówno tradycyjnych jaki i elektronicznych narzędzi informacyjnych (kompu
ter, sieć, bazy danych, katalogi biblioteczne, bibliografie, wydawnictwa informacyjne, 
biblioteki itp.). W Podstawie programowej... z 1999 r. eksponuje się jednak naucza
nie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, co 
ze względu na istotę przedmiotu jest sprawą oczywistą. Dlatego tak istotna jest wła
ściwa interpretacja omawianych zapisów przez twórców programów nauczania 
i opracowywanych na ich podstawie podręczników szkolnych. W projekcie Spotka
nia i nauka z komputerem autorzy podkreślają, że „w nawale współczesnych środ
ków technicznych, ułatwiających komunikację, nie należy zapominać o klasycznych 
środkach, takich jak: teksty pisane własnoręcznie i prezentowane osobiście 
w formie słownej, pisemnej lub widowiskowej, przekazy słowne i ruchome” ’̂®. Z tego 
względu, jak czytamy dalej, uwaga nie może być ograniczona tylko do tych form 
i sposobów posługiwania się informacją, w których wykorzystywane są komputery, 
a uczniów należy w równym stopniu zachęcać do sięgania po encyklopedie multime
dialne, jak i tradycyjne, po zbiory elektroniczne, jak i dokumentacje techniczne. W gru
pie zadań wymienionych w Podstawie programowej... z 1999 r., nawiązujących do 
kulturowego aspektu alfabetyzacji informacyjnej, można odszukać zapis mówiący 
o „zagrożeniach wychowawczych zw ią^ych  z niewłaściwym korzystaniem z kom
puterów i ich oprogramowania”, który tylko fragmentarycznie dotyka zagadnień 
związanych z kształtowaniem pozytywnych postaw wobec informacji. Natomiast 
związek z rozwijaniem umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia dostrzec



Zadania edukacyjne w  zakresie kultuiy informacyjnej realizowane w ramach edukacji 
informatycznej w  oparciu o Podstawy programowe kształcenia ogólnego  z 1999 i 2002 r

Zadania i treści nauczania edukacji inform atycznej 
w  zakresie kultury inform acyjnej

Szkoła
podstaw ow a G im nazjum Szkoła

średnia

A -  zw iązane z realizac ją procesu inform acyjnego

1. O kreślanie i form ułow anie potrzeby inform acyjnej | | X |

2. Selekcja ż ióde ł inform acji

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych X

3. S trategia w yszukiw ania inform acji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X X X

4. Selekcja i grom adzenie inform acji

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych X

5. O cena jakości zgrom adzonych inform acji

a) tradycyjnych

b) elektronicznych

6. O pracow anie zgrom adzonych inform acji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X X X

7. W ykorzystanie zgrom adzonych inform acji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X X X

8. U dostępnianie przetw orzonej inform acji (w iedzy)

a) tradycyjnych

b) elektronicznych X

В -  zw iązane z funkcjonow aniem  w  różnych obszarach kultury inform acyjnej

9. Rozw ój um iejętności sam okształceniow ych X X

10. Rozwój kom petencji medialnych

11. Rozw ój kom petencji kom unikacyjnych X X

12. Rozw ój kom petencji czytelniczych

13. Rozw ój um iejętności technicznych (zastosow ania narzędzi inform acyjnych)

a) tradycyjnych

b) elektronicznych X X X

С -  dotyczące aspektu kulturow ego alfabetyzacji inform acyjnej

14. Rozw ój św iadom ości inform acyjnej X X

15. B udow anie system u w artości i w ychow anie zgodne 
z etyką korzystania z  inform acji X

16. K ształtow anie pozytyw nych postaw  wobec inform acji X

17. K ultura osobista użytkow ników  inform acji

♦ Znak „X” oznacza uwzględnienie danego zadania edukacyjnego w zapisie Podstawy programowej 
odnoszącej się do edukacji informatycznej.

Źródło własne.



można w akapicie o „wzbogacaniu własnego uczenia się i poznawania różnych dzie
dzin wiedzy”, ale tylko w odniesieniu do technologii informacyjnej.

W kształceniu gimnazjalnym poszerzono szczególnie ustępy odnoszące się do 
problemów kulturowych, uwypuklając „społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty 
rozwoju informatyki, pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego 
dostępu do informacji, konsekwencje tego rozwoju dla osób i społeczeństw”. Przygo
towanie młodzieży do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie infor
macyjnym realizowane miało być także poprzez wskazywanie zagrożeń wychowaw
czych takich, jak szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienia oraz poprzez 
wprowadzanie do programu nauczania zagadnień etycznych i prawnych związanych 
z ochroną własności intelektualnej i ochronądanych, a także poprzez rozwijanie zain
teresowań uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami do
stępu do informacji i komunikowania się. Z kolei nota o „korzystaniu z różnych, 
wtym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocąkom- 
putera” sprowadzała proces nauczania wyłącznie do korzystania z informacji w for
mie elektronicznej. Wyeksponowano jednak konieczność kształcenia umiejętności 
„ścisłego formułowania sytuacji problemowej”, którą wiązać można nie tylko z roz
wiązywaniem zagadnień w postaci algorytmicznej, ale również z umiejętnościąokre- 
ślania i formułowania potrzeby informacyjnej.

W kształceniu na poziomie ponadgimnazjalnym (licea ogólnokształcące, profilowa
ne i technika) wyraźnie powraca się do kompleksowego traktowania informacji bez 
względu na rodzaj źródła i jego formę. Kształcenie skoncentrowane jest na wyszuki
waniu, opracowaniu i prezentowaniu przetworzonych informacji. Uwagę zwraca się 
na umiejętność formułowania rozbudowanych zapytań informacyjnych. Zwraca się 
także uwagę na prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki i przygotowanie 
do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Niestety, zapis 
o ,Jcształceniu samodzielności intelektualnej, odpowiedzialności za własny rozwój, go
towości do podejmowania i rozwiązywania złożonych zadań” umieszczono w Podsta
wie programowej... z 2002 r. tylko w odniesieniu do rozszerzonej formy zajęć 
(z informatyki)^^'.

Podsumowując, można stwierdzić, że na żadnym z poziomów kształcenia nie roz
łożono równomiernie zadań szkoły związanych z rozwojem kultury informacyjnej 
uczniów. Występująteż takie, które całkowicie pominięto w całym cyklu nauczania. 
Należą do nich ocena jakości zgromadzonych informacji, budowanie mądrości na 
gruncie wiedzy, kultura osobista użytkowników informacji oraz częściowo kompeten
cje medialne i czytelnicze. W niedostatecznym stopniu uwagę poświęcono takim pro
blemom jak określanie i formułowanie potrzeb informacyjnych, udostępnianie prze
tworzonej wiedzy, a także umiejętnościom komunikacyjnym, wychowaniu zgodnym 
z etykąkorzystania z informacj i, budowaniu systemu wartości oraz kształtowaniu po
zytywnych postaw wobec informacji.

W kontekście tych rozważań na uwagę zasługuje także ocena zawartości pod
ręczników z zakresu technologii informacyjnej^^  ̂analizowanych pod kątem występo
wania w nich treści propagujących kulturę informacyjną. W analizie uwzględniono 
podręczniki wydane w latach 1999-2004, a więc w olcresie obowiązywania omawia
nych powyżej podstaw programowych^^^. W tabeli 3 wyszczególniono treści z zakre-



Treści z zakresu kultury informacyjnej występujące w podręcznikach do technologii informacyjnej

Treści nauczania z  zakresu kultury informacyjnej 
występujące w  podręcznikach do technologii 

informacyjnej

Szkoła
podstawowa Gimnazjum Szkoła

średnia

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6

A -  związane z realizacją procesu informacyjnego

1. Określanie i formułowanie potrzeby informacyjnej | | X | X

2. Selekcja źródeł informacji

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych

3. Strategia wyszukiwania informacji

a) tradycyjnych

b) elektronicznych X X X X X X X X X

4. Selekcja i gromadzenie informacji

a) tradycyjnych

b) elektronicznych X X X X X X X X X X X

5. Ocena jakości zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych

b) elektronicznych

6. Opracowanie zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych

b) elektronicznych X X X X X X XXX X X  X

7. Wykorzystanie zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych

b) elektronicznych X X X X X X X X X X X

8. Udostępnianie przetworzonej informacji (wiedzy)

a) tradycyjnych

b) elektronicznych X X X X X X X  X X

В -  związane z funkcjonowaniem w  róZnych obszarach kultury informacyjny

9. Rozwój umiejętności samokształceniowych X X X

10. Rozwój kompetencji medialnych X X X

11. Rozwój kompetencji komunikacyjnych X ,  X X X X X

12. Rozwój umiejętności czytelniczych

13. Rozwój umiejętności technicznych (zastosowania narzędzi informacyjnych)

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych X X X X X X Х Х Х Х Х Х

С -  dotyczące aspektu kulturowego alfabetyzacji informacyjnej

14. Rozwój świadomości informacyjnej X X X X X X

15. Budowanie systemu wartości i wychowanie zgod
ne z elyką korzystania z  informacji X X

16. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec infor
macji

17. Kultura osobista użytkowników informacji

Źródło własne.



su kultuiy informacyjnej występujące w podręcznikach przeznaczonych do nauczania 
technologii informacyjnej.

Nadmienić należy, że przytoczone powyżej sformułowania pochodzące z obu 
Podstaw programowych, ze względu na duży stopień ich ogólności, odnoszą się do 
większości umiejętności w zakresie alfabetyzacji informacyjnej. Jednak w praktyce 
pedagogicznej, np. podczas nauczania opartego na podręcznikach dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministerstwo, odnajdujemy odwdania tylko do wybranych tre
ści, nieobejmujących większości aspektów kultuiy informacyjnej. Przykładowo zapis: 
„korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacj i oraz jej przed
stawiania i wykorzystywania” sugeruje, że uczniowie powinni zdobywać wiedzę 
i umiejętności w zakresie gromadzenia, selekcjonowania, wyszukiwania, oceny, opraco
wania, wykorzystania, udostępniania informacji w formie drukowanej i elektronicznej 
oraz umiejętności techniczne związane zzastosowaniem wszelkich narzędzi informacyj
nych. Niestety, w analizowanych podręcznikach do tego przedmiotu odnajdziemy zale
dwie dwanaście spośród dwu^iestu jeden zadań wymienionych w tabeli 3 w grupie ,Л ” 
i „B”, a w podstawach programowych tylko piętnaście (tab. Selekcyjne traktowa
nie kompetencji w zakresie alfabetyzacji informacyjnej przez autorów programów 
nauczania i podręczników, wynika często z zawężonego pojmowania istoty informacji 
utożsamianej przez nich z informacjąkomputerowąoraz przerzucaniem odpowiedzial
ności za zaznajamianie uczniów z jej tradycyjnymi formami na nauczycieli języka 
polskiego, edukacji czytelniczej i medialnej oraz nauczycieli bibliotekarzy. Taka posta
wa ugruntowuje postrzeganie kultuiy informacyjnej w kategoriach kultuiy informa
tycznej, usprawiedliwia stawianie znaku równości pomiędzy obu pojęciami, a w kon- 
sekwencji prowadzi do uczenia o korzystaniu z narzędzi informatycznych. Janusz 
Morbitzer na podstawie wieloletnich obserwacji sformułował wniosek dotyczący 
celów kulturowych, które w obszarze edukacji informatycznej są marginalizowane 
i często pomijane lub niedostrzegane przez nauczycieli. Wyprowadza go z faktu „iż 
obszary: technika i kultura traktowane sąprzez uczniów i nauczycieli jako przeciw
stawne” ”̂ .

Podczas analizy zawartościowej podręczników największy problem sprawiało 
odmienne rozumienie przez autorów posiadających wykształcenie informatyczne, 
takich terminów, jak: gromadzenie, wyszukiwanie, selekcja, opracowanie, wykorzy
stanie, udostępnianie informacji a szerszym ich traktowaniem opisanym w niniejszej 
pracy (tab. 1). Wszystkie te działania dokonywane na informacj i zostały w prezento
wanych publikacjach sprowadzone do zespołów czynności mających na celu umiesz
czenie określonych komunikatów w dokumentach Worda, Excela, PowerPointa, 
Painta, Accessa, w sieci, w poczcie elektronicznej, w programach graficznych, mu
zycznych, bądź swobodne posługiwanie się oprogramowaniem umożliwiającym prze
kształcanie i wyszukiwanie tych komunikatów. Mająone na celu również przesyłanie 
i wymianę informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem programów komuni
kacyjnych. Tak więc ucząc wyszukiwania informacji, pomija się istotne aspekty tego 
procesu jak relewancja, kompletność, pertynencja. W procesie selekcji nie dostrzega 
się problemu redundancji i strukturalizacji wyselekcjonowanych treści. Podczas opra
cowywania informacji uwagę koncentruje się na formatowaniu tekstu w edytorze, 
tworzeniu formuł w arkuszu kalkulacyjnym, projektowaniu formularza bazy danych,



wykorzystaniu możliwości programów prezentacyjnych, obróbce technicznej obrazu 
i dźwięku, a nie na procesach analizy, kondensacji, syntezy, klasyfikowania, indekso
wania, tematowania, kategoryzacji, abstrahowania, uogólniania treści komunikatów, 
które mająpodlegać temu opracowaniu. Sporadycznie poruszane sąw podręcznikach 
do technologii informacyjnej zagadnienia paralelnie traktujące zarówno informacje 
w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. W publikacji z cyklu Spotkania i nauka 
z komputerem zamieszczono treści dotyczące tradycyjnych i komputerowych sposo
bów redagowania tekstów oraz rozwoju różnych sposobów komunikowania się, od sy
gnałów poprzez mowę, pismo, druk do Intemetu^’®. W podręczniku Grażyny Koby no
vum stanowi rozdział wskazujący na związki pomiędzy informacją, informatyką 
i technologią informacyjną, w którym przedstawiono klasyfikację źródeł informacji, 
potrzebę ich selekcjonowania, sposoby umiejętnego korzystania z różnych, w tym tra
dycyjnych źródeł informacji^” . W Technologii informacyjnej bez tajemnic zwró
cono uwagę na funkcjonowanie systemów bibliotecznych, tych dużych zintegrowa
nych jak ALEPH, i tych mniejszych, jak BIBLIOTEKA SZKOLNA MOL oraz 
organizację danych w tych systemach^’*. Kompleksowemu kształceniu umiejętności 
uczniów w zakresie korzystania i zarządzania informacjami tradycyjnymi i elektro
nicznymi służą wprowadzane do procesu dydaktycznego metody projektów grupo
wych. W niektórych podręcznikach stanowiąone ich integralną część, np. reali
zowane tą  metodą projekty „My w Europie”, „Dom”, „Kronika wycieczki”^̂®. 
Zagadnienia charakteryzujące ujęcie kulturowe alfabetyzacji informacyjnej traktowa
ne sąrównie pobieżnie, tzn. sprowadza się je w działalności dydaktycznej do zaznaja
miania uczniów z netykietą, zasadami korzystania z pracowni komputerowej i innymi 
kodeksami i regulaminami szkolnymi, z dobiymi obyczajami jakimi powinien charak
teryzować się każdy użytkownik informacji, z jego prawami i obowiązkami podczas 
korzystania z narzędzi technologii informacyjnej, szczególnie mocno akcentowane są 
zagadnienia etyki komputerowej sprowadzanej do dwóch zasad: „nie kradnij” 
(w odniesieniu do hakerstwa i prawa autorskiego) oraz „nie obrażaj” (w odniesieniu 
do poczty elektronicznej i dyskusji prowadzonych w Internecie). Normy etyczne, jak 
pisze autor jednego z podręczników, obowiązywać muszą bez względu na rodzaj 
mediów, zmieniać się może ich zakres i inteфгetacja, ale zasady pozostająbez zmian^“ . 
Zwraca się też uwagę na zagrożenia jakie wiążą się z „przebywaniem w sieci”, funk
cjonowaniem w społeczeństwie informacyjnym i przestrzega przed nieodpowiedzial
nym korzystaniem z technologii informacyjnej. Treści te przysłaniająo wiele istotniej
sze kwestie, do których niewątpliwie należy kształcenie umiejętności tworzenia przez 
uczniów mechanizmów ochrony przed niepożądaną informacjąoraz organizacja sys
temu obrony przed uczestnictwem w kulturze moralnie obojętnej, przed fascynacją 
życiem w erze dostępu. Atakże w większym stopniu uczenie posługiwania się wszel
kimi narzędziami informacyjnymi z równoczesnym przestrzeganiem zasad morabych 
i etycznym korzystaniem z informacji. Ten element traktowany jest marginalnie lub 
w ogóle brakuje go w podręcznikach z zakresu technologii informacyjnej. Nie ma go 
też w programach nauczania z języka polskiego i tylko zasygnalizowany został w nie
których programach nauczania edukacji czytelniczej i medialnej.



CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ

Zakres kształcenia w ramach ścieżki edukacyjnej o nazwie edukacja czytelnicza 
i medialnajest najbardziej zbliżony do wymogów stawianych przed zajęciami mający
mi rozwijać kulturę informacyjną uczniów. Na kulturę tę składa się zarówno kultura 
czytelnicza, jak i kultura medialna będąca składnikiem osobowości kształtowanym, jak 
pisze Jadwiga Andrzejewska, pod wpływem różnych czynników, w toku obcowania 
z przekazami piśmienniczymi i innymi mediami. Kreśląc wzorzec indywidualnej kul
tury czytelniczej i medialnej, określająjako „system dyspozycji motywacyjnych i in
strumentalnych oraz wynikających z nich zachowań czytelniczych i medialnych, 
umożliwiających człowiekowi wykorzystywanie różnych środków przekazu w samo
realizacji” ®̂'. Do najważniejszych komponentów kultuiy informacyjnej odnoszących 
się bezpośrednio do zadań edukacyjnych i treści nauczania omawianej ścieżki należą 
kompetencje czytelnicze i medialne ułatwiające sprawny przebieg zachowań czytel
niczych i medialnych. Stanowiąje, według Jadwigi Andrzejewskiej, aktywność czy
telnicza i medialna (intensywność kontaktów z książką, prasą i innymi mediami), 
wybory i preferencje czytelnicze i medialne oraz procesy recepcji lektury i mediów^®. 
Niewątpliwie w programie nauczania tej ścieżki punkt ciężkości położony został na 
technicznych i technologicznych zaletach multimedialnych środków przekazu^“ . 
Mniejsząuwagę, jak zaznacza Anna Sitarska, zwrócono na dylematy łączące się 
z komunikowanymi treściami, a zwłaszcza ze społecznymi kontekstami procesu prze- 
kazu^^. Równocześnie niedostatecznie rozwinięto w nim „pedagogikę promowania 
krytycznej alfabetyzacji w zakresie mediów” “̂ . Douglas Kellner, jak słusznie zauwa
ża Stanisław Dylak, zaleca kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru i doboru 
mediów oraz wykorzystywania ich jako instrumentu kształtowania zmian społecz- 
nych^“ . Braki w tym zakresie są szczególnie odczuwalne, gdy zadanie dotyczy kształ
towania pozytywnych postaw wobec informacj i, wobec umiejętności jej opracowania, 
współkreowania oraz użytkowania, a także wobec tworzenia systemu wartości oparte
go na wiedzy i wykorzystywaniu tej wiedzy do budowania na jej gruncie mądrości.

Nie ma też miejsca na włączenie do programu treści umożliwiających próbę zmie
rzenia się nauczycieli z zagadnieniem kultury osobistej ucznia. Ponieważ pedagogika 
biblioteczna traktowanajest jako dziedzina nauki „o istocie, zasadach, metodach 
i organizacji procesu oświatowo-wychowawczego w bibliotece”, winna zatem obej
mować w dużym stopniu zagadnienia aksjologiczne umożliwiające kształtowanie kul
turalnego zachowania uczestników procesu informacyjnego^®’̂. Wychowanie biblio- 
teczno-informacyjne młodzieży jest w dużym stopniu także wychowaniem ku 
wartościom. W tab. 4 wyszczególniono zadania edukacyjne ścieżki edukacja czytel
nicza i medialna w zakresie kultury informacyjnej.

Przypomnieć należy, że w przedmiocie edukacja czytelnicza i medialna, zawierają 
się, co podkreśla Anna Sitarska, treści występujące w dawnym przedmiocie przyspo
sobienie biblioteczne, przekształconym następnie w przysposobienie czytelnicze i in
formacyjne mającym na celu kształtowanie zachowań czytelniczych oraz informacyj
nych uczniów szkół podstawowych i średnich^®*. Programy nauczania nastawione



Zadania edukacyjne ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w zakresie kultury informacyjnej

Zadania edukacyjne i treści nauczania edukacji czytelni
czej i medialnej w zakresie kultury informacyjnej

Szkoła
podstawowa Gimnazjum Szkoła

średnia

A -  związane z realizacją procesu informacyjnego

1. Określanie i formułowanie potrzeby informacyjnej 1 ^ 1 ^
2. Selekcja źródeł informacji

a) tradycyjnycłi X X X

b) elektronicznych X X X

3. Strategia wyszukiwania informacji

a) tradycyjnycłi X X

b) elektronicznych X X

4. Selekcja i gromadzenie informacji

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych X

5. Ocena jakości zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych X X X

b) elektronicznych X X X

6. Opracowanie zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X X

7. Wykorzystanie zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X X

8. Udostępnianie przetworzonej informacji (wiedzy)

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych X X

В -  związane z funkcjonowaniem w  różnych obszarach kultuiy informacyjnej

9. Rozwój umiejętności samokształceniowych X X X

10. Rozwój kompetencji medialnych X X X

11. Rozwój kompetencji komunikacyjnych X X X

12. Rozwój kompetencji czytelniczych X X X

13. Rozwój umiejętności tecłinicznych (zastosowanie narzędzi informacyjnych)

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X X

С -  dotyczące aspektu kulturowego alfabetyzacji informacyjnej

14. Rozwój świadomości informacyjnej X X

15. Budowanie systemu wartości i wychowanie zgodne 
z etyką korzystania z informacji X X

16. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec informacji X X

17. Kultura osobista użytkowników informacji

Zródlo własne.



były na przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności sprawnego korzystania z biblioteki 
i gromadzonych w nich dokumentów oraz na tworzenie systemu motywacyjnego 
nastawionego na samokształcenie i doskonalenie ucznia^®. W aktualnie obowiązują
cych programach cele edukacyjne opisano jako mające zapewnić: przygotowanie do 
korzystania z różnych źródeł informacji wymagające umiejętności samodzielnego 
poszukiwania, segregowania i krytycznego odbioru informacji; przygotowanie do 
samokształcenia i wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej; do świa
domego i odpowiedzialnego korzystania z komputerów, telewizji, prasy i^., rozumienia 
roli mediów we współczesnej cywilizacji, postawy dystansu wobec przekazów me
dialnych i kiytycyzmu wobec treści informacji medialnych; umiejętności przekazu 
i odbioru treści komunikatów medialnych prasy, radia i telewizji; a także rozbudzenia 
potrzeb czytelniczych i kształtowania postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego w związku z globalizacjąkultuiy masowej^™. Wacław Strykowski cele 
te sprowadza do przygotowania do świadomego, krytycznego i wartościującego od
bioru wszelkiego rodzaju komunikatów (przekazów) medialnych oraz do sprawnego 
posługiwania się urządzeniami medialnymi jako narzędziami^’*. Cele te realizowane 
są w wielu programach autorskich opracowanych dla omawianej ścieżki edukacyj
nej . Jako jedne z pierwszych wdrażane były w szkołach programy Mariusza Kąkole- 
wicza, Józefa Pielachowskiego, Teresy Sawickiej, Anny Iwickiej-Okońskiej, Jadwigi 
Andrzejewskiej^’ ,̂ Kjystyny Majer i Bogusławy Walenty, Anny Stańko, Elżbiety Ze
man, Ewy Gródeckiej i Hanny Sokołowskiej, Grażyny i Janusza Staszków, Aliny Bo
rowskiej, Ireny Sochy^’  ̂czy jeden z nowszych -  Ewy NoweF’''.

Kształcenie w ied^ o mediach, przez media, dla mediów i z mediami jest zadaniem 
dla wszystkich nauczycieli, dlatego zagadnienia edukacji czytelniczej i medialnej mogą 
znaleźć się w programach nauczania różnych przedmiotów, głównie języka polskiego, 
informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, komunikacj i, o zarządzaniu, etyce, eko- 
nomii itp. Warto też powrócić do kształtowania umiejętności medialnych uczniów 
w trakcie zajęć prowadzonych w różnych instytucjach pozaszkolnych. Na ten aspekt 
zwraca uwagę m.in. Anna Radziejowska-Hilchen^’^ Oprócz wymienionych już ce
lów edukacyjnych Ewa Nowel zakłada, że nauczyciele powinni w sposób szczególnie 
przejrzysty zapoznawać uczniów z rolą kultuiy technicznej we współczesnym świe- 
cie (uczyć myślenia systemowego), kształtować postawy elastyczności w pracy gru
powej i w zmiennych warunkach, uczyć dostrzegania potrzeb własnych oraz innych 
ludzi, poznawać siebie samego i relacje międzyludzkie, kształtować odpowiedzialność 
za innych, uświadamiać rolę ochrony własności intelektualnej we współczesnym 
świecie, rozwijać wrażliwość estetyczną i kształtować postawę kreatywną w proce
sach komunikacyjnych^’*, czyli realizować w głównej mierze aspekt kulturowy alfa- 
betyzacji informacyjnej. Słusznie więc stwierdza Marcin Drzewiecki, że realizacja 
ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej jest „probierzem przygotowania szkoły do 
pracy z uczniem w zakresie kształcenia kultury czytelniczej i medialnej młodego poko
lenia nowego stulecia” ”̂ . Edukacja medialna w szkolnictwie polskim nie jest jednak 
prawidłowo rozumiana^’*. Towarzyszy temu bagatelizowanie i marginalizowanie 
powyższej tematyki przez osoby decydujące o kształcie oświaty, a także przez nauczy
cieli i polityków. Opinia ta wyrażona w 2000 r. przez Wiesława Godzica niewiele stra
ciła na aktualności. Nadal obowiązują w nauczaniu o mediach zapisy Podstawy



pwgramowejz 1999 г., ścieżka edukacji czytelniczej i medialnej w ramach oszczęd 
ności znika sukcesywnie ze szkolnych programów nauczania, brakuje nowoczesnych 
wzorców i pomocy naukowych^’’. Zakres oferty edukacyjnej powinien być zatem 
kształtowany przez uczniów, a nie, jak pisze wspomniany badacz, „przez stereotypowe 
przekonanie o hierarchii i układzie wiedzy” ®̂. Jak wielka jest różnica pomiędzy wizją 
programu edukacji medialnej prezentowanąprzez młodzież a szkolnymi formami re
alizacji tych zajęć zgodnymi z Podstawąpmgramową pokazały badania prowadzone 
przez Darię Zielińską-Pękał wśród uczniów szkół gimnazjalnych^®'. W programach 
autorskich gimnazjalistów edukacja medialna powinna stanowić osobny przedmiot 
nauczania bądź być realizowana poza lekcjami, jako koło zainteresowań lub stanowić 
kolejny moduł przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Nikt nie zaakceptował obecnego 
stanu rzeczy, tzn. ścieżki międzyprzedmiotowej. Treści nauczania powinny być skon
centrowane na jednym przedmiocie (na podstawie ogólnodostępnego programu na
uczania oraz konkretnego planu wynikowego) lub zostać ujęte w ramach jednych 
zajęć pozalekcyjnych. W każdym z tych przypadków powinna być możliwa „spraw- 
dzalność” realizacji treści i wiedzy uczniów. Zajęcia z edukacji medialnej powinien 
prowadzić jeden wykwalifikowany nauczyciel (pedagog, informatyk, polonista) lub 
pasjonat, profesjonalista (dziennikarz, redaktor, filmowiec, spiker radiowy itp.)̂ *̂ . 
Autorka prowadząca badania nie odnotowała w wypowiedziach uczniów propozycj i 
powierzeniazajęć z edukacji medialnej nauczycielowi bibliotekarzowi, ani też realizacji 
tych zajęć w bibliotece szkolnej lub Multimedialnym Centrum Informacji. Czyżby 
nadal, zarówno wśród badaczy, jak i respondentów, dominowały stereotypowe wy
obrażenia o profesji bibliotekarza i miejscu jego pracy?

Wiesław Godzić proponuje, aby nowe myślenie o uczeniu mediów skoncentrować 
na trzech aspektach, tj. przekonaniu, że rola znaczeń atiybucyjnych i stereotypów 
dominuje w procesie tworzenia znaczeń i jest znaczniejsza niż krytyczna analiza 
przedstawień; przekonaniu, że znaczenie powstaje w wyniku pracy naszego umysłu 
(teoria kognitywistyczna), a nie jest wydobywane z mediów; i przekonaniu, że w pro
cesie odbioru mediów przeważająkulturowe i indywidualne aspekty znaczetf Za
tem wnosi, aby zmienić tradycjonalistyczne podejście do nauczania o mediach, pole
gające na zabezpieczaniu młodzieży przed ich negatywnymi wpływami^*"*, na 
kształcenie umiejętności krytycznego z nich korzystania i kształtowania świadomości 
o ich oddziaływaniu. Podstawątego procesu powinien być „aktywny i partnerski sto
sunek oraz rozległa wiedza nauczyciela na temat tego, czym ekscytuje się dzisiej sza 
młodzież”. Dlatego edukacja medialna powinna nastawiać się na analizę tekstów 
kultuiy popularnej i uznać jąza pomocnika zdolnego do zainteresowania uczniów tek
stami ambitnymi. A realizujący tę edukację nauczyciel musi nauczyć się od swoich 
wychowanków ich rozumienia świata, ich doświadczania kultury popularnej i postrze
gania jej jako źródła sensów®*’. Koncepcji tej odpowiada stanowiska względem misji 
szkoły w zakresie edukacji medialnej prezentowane przez Andrzeja Chmielą i Toma
sza Szkudlarka. Pierwszy z autorów opowiada się za tzw. labiryntową wizją, według 
której zadaniem edukacji medialnej jest pomoc odbiorcy w analizie dominującej sztuki 
wizualnej i w odbiorze takich elementów kultury jak: gry wideo, gry komputerowe, 
film, reklama, oferta telewizyjna itd. Zatem uczyć powinno się „pogłębionego odbioru 
sztuki wizualnej oraz wielopłaszczyznowej inteфretacji dzieła komunikacji obrazo-



realizacji następujących zadań: ukazywanie sposobów konstruowania przekazów me
dialnych (odsłonięcie „technologicznej kuchni”), rekonstrukcję klasowego charakteru 
eduiacji, kiytycznąanalizę relacji pomiędzy wartościami grupowymi i jednostkowymi, 
ktytycznąanalizę tekstów kultury popularnej (obalenie mitu o tekstach „pedagogicznie 
nienaruszalnych”), wypracowanie strategii krytycznego myślenia „rozgrywanego” 
w kodach pisma i kodach wizualnych (objęcie zadaniami edukacyjnymi kompetencji 
wizualnych i oralnych). Pomniejszanie roli słowa drukowanego na rzecz eksponowa
nia w szkole słowa mówionego i obrazu, spowoduje według Tomasza Szkudlaite ukon
stytuowanie się edukacji medialnej w praktyce pedagogicznej^*’.

Wiesław Godzić zwraca uwagę także na istotną kwestię przemiany charakteru 
wiedzy jako takiej na wiedzę encyklopedyczną, pozbawionąelementu wątpliwości. 
Przyczyną tej transformacji sągłównie media elektroniczne, zatem uczący o nich 
pedagodzy musząumieć zwrócić krytycznąuwagę młodzieży na istnienie tych „wąt
pliwości”. A to wymaga poznania świadomości młodych użytkowników mediów.

Wymaga także od nauczycieli przygotowania w zakresie pedagogiki mediów^**. 
Brak działań zmierzających do przygotowania przyszłych nauczycieli w tym zakresie 
spowoduje zdaniem Bronisława Siemienieckiego dominację w systemie edukacji 
technokratycznego sposobu widzenia świata, a pozostawienie młodzieży poza zasię
giem oddziaływania pedagogiki mass mediów oznacza „stworzenie warunków do 
dowolności inteфretacyjnej i powstania patologii społecznej” *̂’. Czyli ponownie wra
camy do stwierdzenia, że istnieje pilna potrzeba skierowania uwagi na kulturowy 
aspekt kultuiy informacyjnej, której komponentem jest kultura medialnâ ®®. Dlatego 
konkluzja Agnieszki Dmowskiej o polskiej szkole, która nie może lekceważyćedukacji 
medialnej, jeżeli chce pomóc młodzieży w zrozumieniu współczesności, staje się jesz
cze bardziej aktualna w kontekście „Projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 16 września 2008 r. w sprawie podstawy programowej”.

1.4 .1 .3 . E le m e n ty  k u l t u r y  in fo rm a c y jn e j w  n a u c z a n iu  ję z y k a

POLSKIEGO

Zakres krzewienia wśród uczniów kultuiy informacyjnej w ramach języka pol
skiego charakteryzuje się na poszczególnych poziomach kształcenia również dużymi 
dysproporcjami. W szkole podstawowej obejmuje głównie kompetencje komunikacyj
ne oraz kształcenie umiejętności i motywacji czytelniczych odnoszących się do źródeł 
drukowanych i audiowizualnych. W Podstawie umieszczono także zapis o procesie 
„zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy”. Natomiast do ujęcia kulturowego 
odnosi się nota o „uczeniu istnienia w kulturze, przede wszystkim w wymiarze symbo
licznym i aksjologicznym” ’̂’. To bardzo niewiele w stosunku do treści, które zostały 
określone przez Christine Susan Bruce w siedmiu filarach i aspektach information 
literacy. Rozpatrując zadania i treści z języka polskiego, jakie na tym etapie ma reali
zować szkoła wykorzystując do tego celu technologię informacyjną, autorzy projektu 
„Spotkania i nauka z komputerem” łącząproces „zdobywania umiejętności i groma-



dzenia wiedzy” z grupązadań określonąjako „wpływ TI na życie jednostki, najbliższe
go otoczenia i społeczeństwa oraz rozwiązywanie problemów i podejmowanie decy- 
zji”3’2.

Na poziomie gimnazjum w ramach edukacji polonistycznej dodane zostały do 
wymienionych powyżej zadań kolejne, z w ią ż e  z samokształceniem i wyposażaniem 
uczniów w narzędzia pracy umysłowej. Zapis szczegółowy traktuje o „poszukiwaniu 
informacji w różnych źródłach; dokumentowaniu, notowaniu, selekcji i przechowywa
niu informacj i, rozumnym korzystaniu ze środków masowego przekazu” ®̂̂. Jest też 
mowa o umiejętności dokonywania celowych zabiegów redakcyjnych m.in. w zakre
sie poprawiania, skracania i przekształcania różnych tekstów. Aspekt kulturowy został 
nieznacznie rozwinięty w punkcie mówiącym o rozumieniu wartości oraz tworzeniu 
wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii. We wspomnianym już projekcie „Spotkania 
i nauka z komputerem” edukację polonistyczną łączy się na poziomie zadań szkoły 
i treści nauczania głównie z realizacjązadania określonego jako „rozwiązywanie pro
blemów i podejmowanie decyzji oraz wpływ Tl na życie jednostki, najbliższego otocze
nia i społeczeństwa, atakże stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogra
mowania” ’̂'*.

Wyraźniejsze zmiany następujądopiero na poziomie kształcenia ponadgimnazjal- 
nego. Alfabetyzacja informacyjna obejmuje kształcenie kompetencji komunikacyj
nych i medialnych z uwzględnieniem wiedzy na temat społecznych środków przekazu, 
takich jak prasa, radio, telewizja i Internet oraz rozumienia kodów w przekazach kul
tury masowej. Ważnym zapisem jest też punkt dotyczący rozwoju umiejętności i na
wyków samokształceniowych. Podano w nim, że uczeń powinien umieć „syntetyzo
wać poznany materiał: scalać zebrane informacje w problemowe całości; korzystać 
z literatury fachowej: notować, relacjonować, twoizyć opis bibliograficzny; korzystać 
z różnych źródeł informacji (dokumentów, leksykonów, encyklopedii, słowników, baz 
danych, nagrań magnetofonowych i magnetowidowych, Intemetu)” ’̂^ Powinien też 
opanować umiejętność streszczania, analizowania, cytowania, tematowania, porząd
kowania, opracowania redakcyjnego, oceny zgromadzonych informacji itp. W aspek
cie kulturowym zwrócono uwagę na kształtowanie hierarchii wartości (wolność, od
powiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja) oraz etykiety językowej. W tab. 5 
wyszczególniono zadania edukacyjne i treści nauczania przedmiotu, język polski” 
w zala-esie kultuiy informacyjnej.

Poloniści w pralctyce szkolnej realizująwięcej zadań związanych z kształtowaniem 
kultury informacyjnej, niż wskazująnato zapisy wpodstawach programowych odno
szących się do edukacj i polonistycznej. Pozostaje to jednak sprawą indywidualnąpro- 
wadzących przedmiot i nie przez wszystkich realizowane jest w tym samym zakresie 
i wymiarze. Zastanawia jednak brak zapisów odnoszących się do kształcenia umie
jętności określania i formułowania potrzeb informacyjnych, selekcji i gromadzenia 
źródeł informacj i (a nie tylko samych informacj i), oceny jakości zgromadzonych infor- 
macji pod kątem ichrelewantności, pertynencji, sposobów udostępniania przetworzo
nej informacji, budowania mądrości na gruncie wiedzy, a także rozwijania świadomo
ści informacyjnej, wychowania zgodnego z etyką korzystania z informacji, oraz 
zapisów odnoszących się do kultury osobistej w kontakcie z informacją, wiedz^ insty
tucjami i pracownikami informacji.



Zadania edukacyjne i treści nauczania języka polskiego 
obejmujące problematykę kultuiy informacyjnej

Szkoła
podstawowa Gimnazjum

Szkoła
średnia

A  -  zw iązane z realizacją procesu informacyjnego

1. Określanie i formułowanie potrzeby informacyjnej | | |

2. Selekcja źródeł informacji

a) tradycyjnycli

b) elektronicznych

3. Strategia wyszukiwania informacji

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych X

4. Selekcja i gromadzenie informacji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X

5. Ocena jakości zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych

b) elektronicznych

6. Opracowanie zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X

7. W ykorzystanie zgromadzonych informacji

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych X X

8. Udostępnianie przetworzonej informacji (w iedzy)

a) tradycyjnych X X

b) elektronicznych

В -  zw iązane z funkcjonowaniem w  różnych obszarach kultury informacyjnej

9. Rozwój umiejętności samokształceniowych X X

10. Rozwój kompetencji m edialnych X

11. Rozwój kompetencji kom unikacyjnych X X X

12. Rozwój kompetencji czytelniczych X X X

13. Rozwój umiejętności technicznych (zastosowanie narzędzi informacyjnych)

a) tradycyjnych X

b) elektronicznych

С -  dotyczące aspektu kulturowego alfabetyzacji informacyjnej

14. Rozwój świadomości informacyjnej

15. Budowanie systemu w artości i wychowanie zgodne 
z etyką korzystania z  informacji X X X

16. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec informacji X X

17. Kultura osobista użytkowników informacji

Źród ło  w łasne.



Так więc bardzo wiele wymogów związanych z alfabetyzacjąinformacyjnąnie 
jest realizowanych podczas lekcji języka polskiego. W związku ztym nie ma powodów, 
aby nauczyciele informatyki lub technologii informacyjnej, dążący do wyłączności 
w zakresie nauczania kultury informacyjnej, eliminowali z własnych programów na
uczania treści nie dotyczące bezpośrednio alfabetyzacji komputerowej i przerzucali 
odpowiedzialność za ich kształcenie na innych pedagogów.

Analizując zapisy z Podstaw programowych odnoszące się do edukacji informa
tycznej, polonistycznej oraz edukacji czytelniczej i medialnej trudno nie zauważyć, że 
żaden z powyższych przedmiotów, a nawet ws^stkie łącznie nie realizują wymienio
nych zadań i treści kształcenia w zakresie kultury informacyjnej. Dlatego nauczanie 
kultuiy informacyjnej wymaga współpracy wszystkich nauczycieli. Parafrazując tekst 
Macieja M. Sysło, można uznać, że wszyscy nauczyciele powinni być nauczycielami 
kultury informacyjnej w takim samym sensie, w jakim są nauczycielami czytania, pi
sania i rachowania^’*.

1 .4 .2 .  P o l e m ik a  w o k ó ł  n a z w y  Е в и к А с л  in f o r m a c y jn e j  

JAKO p r z e d m io t u  n a u c z a n ia

Za główny przedmiot zainteresowań teleologii edukacji informacyjnej Waldemar 
Furmanek uznaje „ogół zjawisk związanych z jednej strony ze wspomaganiem wielo
stronnego rozwoju człowieczeństwa w człowieku (czyli wychowanie informacyjne), 
a z drugiej (...) działania, w których [uczeń] wykorzystuje technologie informacyjne 
(kształcenie informacyjne)” ’̂ .̂ W związku z tym do głównych funkcji teleologii wy
chowania informacyjnego zalicza: rozwój pełni człowieczeństwa w każdym człowieku, 
wspomaganie rozwoju człowieczeństwa w procesach wykorzystywania wyników 
informatyki, współudział w usprawnieniu intelektualnym, praktycznym i moralnym 
człowieka, wspomaganie w samodzielnym jego rozwoju zgodnym z ogólnoludzkim 
systemem wartości^’*. Na bazie tak sformułowanych funkcji, cytowany autor 
w ośmiu punktach formułuje naczelne cele wychowania informacyjnego. Sąnimi: po
znawanie, zrozumienie i zaakceptowanie przez uczniów własnej osoby; poznawanie 
i zrozumienie oraz umiejętność wartościowania podstawowych zjawisk współczesne
go życia człowieka w świecie ciągle rozwijającej się cywilizacji; wspomaganie 
uczniów w ich dążeniu do usprawnienia intelektualnego, moralnego i praktycznego; 
wzbogacanie wychowanków o system umiejętności (usprawnienie praktyczne) zwią
zanych z realizacjąróżnych form działań informacyjnych; umiejętność oceny moral
nych skutków wykorzystywania danych środków; umiejętność ograniczania ujem
nych skutków działań związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnych; 
poznawanie, zrozumienie i stosowanie systemu wartości ogólnoludzkich; poznawanie 
i zrozumienie roli pracy wykorzystującej informatykę w doskonaleniu jakości życia 
człowieka, szczególnie rozwijanie sytemu postaw wobec wszelkiej pracy człowie
ka ’̂’. W kontekście rozwoju kultury informacyjnej, szczególną uwagę należy zwrócić 
na kompetencje informacyjne, które omawia w ramach tzw. usprawnienia praktycz
nego uczniów w zakresie realizacj i różnych form działań informacyjnych. Działania te



dolycząmiędzy innymi umiejętności rozpoznawania różnych zjawisic, ich oceny i opi
su, umiejętności konkretyzowania, objaśniania i utrwalania własnych pomysłów, 
wspomagania rozwoju myślenia innowacyjnego, heurystycznego, altematywnego, po
budzania kreatywnego działania, krytycznego opisu i oceny pomysłów, umiejętności 
programowania działań związanych z realizacjąprojektów oraz zapisem konstrukcj i 
(umiejętność analizy całości działań, wyodrębnienie części składowych koniecznych 
do ich realizacj i, wykorzystania znormalizowanych i zunifikowanych elementów kon
strukcyjnych w konstruowanych strukturach, przygotowania planów pracy, doku
mentacji, np. zestawienia elementów znormalizowanych itp.), umiejętności stosowa
nia zasad organizacji pracy i reguł prakseologicznych w działaniach wymagających 
stosowania technologii informacyjnych, umiejętności interpretacji zjawisk 
i zasad technologicznych, doboru metod działania w złożonych sytuacjach technolo
gicznych, umiejętność eksploatacji systemów informatycznych spotykanych w środo
wisku życia'*“ .

Tak sformułowane przez Waldemara Furmanka cele wychowania informacyjne
go wynikająbezpośrednio z podporządkowania problemów kultury informacyjnej 
kulturze technicznej i kulturze pracy. Jest to odmienne spojrzenie na kanon kompeten- 
cj i informacyjnych i sprawności w zakresie information literacy w stosunku do kon
cepcji Christine Susan Bruce, przedstawionej w siedmiu filarach alfabetyzacji infor
macyjnej lub do koncepcji Jeremy’ego J. Shapiro i Shelley K. Hughes, w której 
information traktowana jest jako wiedza o informacji obejmująca zarówno
kontekst społeczny, kulturowy i filozoficzny procesu korzystania z informacji. Trudno 
się zatem dziwić, że przedstawiciele różnych dyscyplin nauki charakteryzująsię zróż
nicowanym podejściem do kwestii edukacji informacyjnej, co przejawia się w zindy
widualizowanym określaniujej obszarów zainteresowania, funkcji, celów, programów 
nauczania, w stosowanej terminologii itd.

Dyskusje na temat nazwy zajęć, w ramach których rozwijana by była kultura in
formacyjna uczniów, trwająco najmniej od wstępnej debaty nad kształtem Podstaw 
programowych z 1997 r. Po dwunastu latach wdrażania różnych programów z kultu
ry informacyjnej, edukacji informacyjnej, edukacji czytelniczej i medialnej oraz tech
nologii informacyjnej, eksperci zajmujący się edukacją informatycznąpodejmujądzia- 
łania zmierzające do obciążenia reprezentowanej przez nich dyscypliny obowiązkiem 
kształtowania nie tylko kultury informatycznej ucznia, ale też medialnej i informacyjnej 
oraz nadania jej wyłączności w tym zakresie. Zajęcie stanowiska w tej kwestii wyma
ga zapoznania się z argumentami wysuwanymi przez osoby uczestniczące w tej deba
cie.

Związki technologii informacyjnej z edukacjąmedialnąsformułowane zostały jesz
cze przed wdrożeniem Podstawy programowej z 1999 r. Maciej M. Sysło ujął je 
w grupach obejmujących z jednej strony treści z programu Kursu TI a z drugiej treści 
i kompetencje edukacji medialnej'*®'. Odniesienia uwidoczniono na płaszczyźnie zadań 
szkoły w zakresie obu dziedzin. Mieszczą one w sobie zagadnienia rozpoznawania 
przekazów medialnych, rozwijania wiedzy uczniów w procesie komunikowania się, 
pogłębiania wiedzy o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez media, tworzenia 
podstawowych komunikatów medialnych'*” . Uzewnętrznione powiązania nie sąjed- 
nak możliwe pomiędzy technologiąinformacyjnąa edukacjączytelnicząponieważ, jak



pisze Maciej M. Sysło, Icsiążka, czasopismo i ołówek są biernym medium, c^ li pełnią 
fliniccję zaledwie przekaźników informacji od nadawcy do odbiorcy®^. Optując za 
ewentualnym odłączeniem edukacji czytelniczej od zintegrowanych obu dziedzin na
uczania (edukacji medialnej i TI), Janusz Morbitzer zwraca uwagą, że w ramach edu
kacji medialnej nie jest możliwe, aby całkowicie pominąć tematykę kultury słowa dru
kowanego, „zwłaszcza w kontekście wypierania jej przez kulturę obrazu”'*®'*.

W zwycięstwo mediów komputerowych nad książkąnie wierzą także autorzy 
wydanej przez UNESCO Przyszłości świata. Dostrzegają współwystępowanie obu 
form komunikowania, z których każda może być narzędziem swobodnego wyrażania 
myśli. Zagadnienie to było już poruszone w aspekcie zasady zrównoważenia celów 
technologicznych i kulturowych. Książki sązatem niezbędne dla rozwoju intelektual
nego. Kontynuując tę myśl, czytamy „nie łudźmy się, wiedzę zdobywa się z «książką 
w ręku» poprzez lekturę i relekturę, które umożliwiają«dyskusję» z tekstem i jej po
nowne myślowe napisanie. Książka nie zginie nigdy. Przeciwnie, jej znaczenie będzie 
rosło w środowisku, w którym zresztą wszystkie media ulegną transformacji”'"’̂ . 
Wypowiedź ta koreluje z apelem Derricka de Kerckhove skierowanym do specjali
stów od edukacji i wychowania, w któiym stara się nakłonić to środowisko do uznania 
niemożliwości zastąpienia książek przez telewizję. Internet, multimedia, informacje 
komputerowe, rzeczywistość wirtualną, ani żaden inny interaktywny system. Rów
nocześnie zaznacza, że umiejętność czytania i pisania stwarza „świat alfabetu”, 
w którym wszystko postrzegane jest przez te umiejętności, a ponieważ wciąż jeszcze 
wychowujemy się na książkach, jesteśmy w stanie „utrzymać wzorce prywatnej 
świadomości, stworzone w epoce renesansu”'*®̂. Zatem książka stanowi oręż w wal
ce z manipulacją i wpływem mass mediów oraz technologii informacyjnej na naszą 
psychikę, broni nas przed wchłonięciem przez zewnętrzne modele psychiczne'*®’. 
W wychowaniu młodego człowieka, który postrzega świat przez obraz i mowę, kulty
wowanie kultury czytania staje się sprawąo wadze strategicznej dla jego dalszego 
rozwoju.

Zdająsię nie podzielać tej opinii zwolennicy preferowania mediów elektronicznych 
w edukacji, zapominając, że w końcu przed hipertekstem zawsze jest tekst. Aprzecież 
integracja nie powinna polegać, jak pisze Maciej M. Sysło, na eliminowaniu jednej 
rzeczy przez drugą'*®*. Powinniśmy rozumować w kategoriach komplementarności 
tych różnych sposobów komunikowania, a nie w kategoriach ich rywalizacj i, konklu
duje Federico Mayor'*'”. Dlatego też wnikliwych przemyśleń wymaga problem reali
zacji zadań edukacji czytelniczej, gdyby ziściły się scenariusze usunięciu tego członu 
z dotychczasowej ścieżki edukacyjnej lub całkowitej likwidacji powyższego programu 
wychowawczego. Bez promowania czytelnictwa nie jest bowiem możliwa skuteczna 
alfabetyzacja młodzieży. Jest ono niezastąpionym narzędziem edukacji dla wszystkich 
i to przez całe życie. I jak stwierdzająautorzy wydanej przez UNESCO prognozy 
rozwoju edukacji w XXI w., książka nadal stanowić h)ędzie „niezastąpiony nośnik in
formacji i wied^, marzeń i rozrywki, bezkonkurencyjny na przeważającym obszarze 
świata”'"®. Ponadto, o czym już wcześniej wspomniano, jest w społeczeństwie zdo
minowanym przez elektroniczne media doskonałym narzędziem do zwalniania tempa 
przepływu informacji, poprzez co, jak trafnie zauważa Derrick de Kerckhove, p r^ -  
spiesza przepływ myśli. Przekazy werbalne, jak i werbalizacja wiadomości w formie



drukowanej odgrywajązatem decydujące znaczenie w procesie struicturyzowania 
wiedzy. Józef Bednarek, zajmujący się mass mediami w nauczaniu, domaga się, aby 
rola i miejsce słowa i druku było szczególnie wyróżnione wśród najnowszych przeka
zów multimediainychi'’" . Tym bardziej że ksią^a stanowi warunek istnienia piywatnej 
tożsamości jej czytelnika. Książka, jak pisze Tomasz Goban-Klas, nie jest tylko zwy
kłym nośnikiem informacji. Jest ona „nośnikiem wiedzy jako uporządkowanycłi, po
wiązanych w sensowny układ, skłaniających do poszukiwania dalszych informacji. 
W szczególnych przypadkach ksią^camoże stać się nośnikiem albo stymulatorem mą
drości (...). Tej możliwości przekazywania mądrości nie mająpozostałe media, 
w szczególności zaś audiowizualne”""̂ . Dlatego tak ważne jest zrozumienie przez śro
dowisko oświatowe, edukacyjne, samorządy lokalne i władze centralne, że, J<siążki nie 
mogązostać niczym zastąpione i że ich istnienie jest absolutnie konieczne -  nie tylko 
jakojedna z technologii przetwarzania danych, leczjakojedna z technologii istnie
nia”'"̂ . Cytowani autorzy nie przewidują więc w obecnym wieku, pomimo dynamicz
nego rozwoju technologii informacyjnej, zniknięcia książki'"'*.

W świecie technologii Web 2.0 dyskusja nad „zmierzchem” książki, zastąpieniem 
jej przez formę zdigitalizowaną nad konwergencjąmediów tradycyjnych i elektronicz
nych traci swoje znaczenie. Istotnym problemem staje się natomiast podjęcie działań 
zapobiegających dominacji nad wszelkimi przekazami tzw. płynnej wersji książki. 
Powstaje ona w wyniku połączenia ze sobą w niekończący się sposób mediów, 
w któiych wszystkie książki świata sązeskanowane i zlinkowane, stanowią wspólny 
cyfrowy tekst, który jest edytowany i komentowany przez każdego użytkownika sieci. 
W „płynnej bibliotece” wszystkie książki sąze sobąnie tylko powiązane, ale „łączą 
się w grupy, sącytowane, indeksowane, analizowane, objaśniane, zostająprzemiesza- 
ne, ponownie złożone i splecione z nasząkulturąo wiele mocniej niż kiedykolwiek 
wcześniej”'" .̂ Andrew Keen nie dostrzega w wizji biblioteki Kevina Kelly’ego 
„wspólnoty pomysłów”, lecz „hipertekstowy chaos niezredagowanych, nieczytelnych 
bzdut ’̂ i utożsamia go ze śmiercią kultury. Web 2.0 tworzy nieskończenie zdefragmen- 
towaną kulturę, w której nieprzygotowany do odbioru informacji użytkownikjest za
gubiony i nie potrafi wybrać ani podjąć decyzji czemu poświęcić swój ograniczony 
czas. Nie potrafi wśród nieprzefiltrowanych treści wytworzonych przez ekspertów 
i amatorów odnaleźć informacji rzetelnych i wiarygodnych, a co gorsze nie potrafi ich 
odróżnić od informacji fałszywych, tendencyjnych, niewartościowych, bowiem gra
nica pomiędzy prawdąi fałszem w świecie 2.0 jest całkiem zatarta. Andrew Keen 
stwierdza, że nie uda się w cybeфrzestrzeni zatrzymać postępującej dezinformacji, 
ani zidentyfikować jej źródeł. Tym bardziej potrzebni stająsię profesjonalni modera
torzy, mediatorzy, facylitatorzy, pracownicy informacji, brokerzy informacji, wiedzy 
i technologii, którzy będąpośrednikami i przewodnikami użytkowników informacji 
w świecie mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Rozważania te obligująautorkę do przypomnienia, że działalność dokumentacyjna 
odnosząca się do wszelkiego rodzaju dokumentów piśmienniczych i niepiśmienni- 
czych, kultywowanie czytelnictwa, walka z zalewem informacji i działania pozwala
jące na zapanowanie nad tym zjawiskiem były zawsze domeną bibliotekarzy. Nie ma 
lepszych specjalistów od wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, przetwa
rzania, gromadzenia, udostępniania źródeł informacji (jak i samych informacji) od



profesjonalnie przygotowanych do tych zadań bibliotekarzy. Czynności te wymagają 
dysponowania umiejętnościami krytycznej oceny informacji, jej wartości, przydatno
ści dla realizacji określonych zadań informacyjnych. Procesy analizowania zawartości 
dokumentów, sporządzania syntetycznych wyciągów, hierarchizacji zagadnień, indek
sowania i kategoryzacji pojęć w nich występujących oparte są na szczególnych pre- 
dyspozycj i umysłowych polegających na porządkowaniu i przetwarzaniu wiedzy 
w oparciu o uniwersalne schematy klasyfikacj i poszczególnych nauk. Cechącharak- 
tery styczną każdego profesjonalnie przygotowanego do zawodu bibliotekarza jest 
umiejętność dokonywania wyborów.

Wybiórczość umysłu jako zdolność do wyróżniania określonego podzbioru infor- 
macji wykracza, jak pisze Maria Ledzińska, poza fazę odbioru treści emitowanych 
z zewnątrz, odnosząc się także do późniejszych etapów analizy, obejmując również ta
kie procesy psychiczne jak pamięć, myślenie, decydowanie, działanie, ocenianie'**®. 
Istotą wy biórczej funkcj i umysłu jest wyróżnianie wynikające z wiedzy i umiejętności. 
Wybieranie to obejmuje zarówno treści, jak i strategie wyboru i nie jest, jak czytamy 
dalej „możliwe bez dysponowania pewnymi zasobami umysłu, do których należą- 
obok systemów wartości -  systemy wiedzy każdego człowieka (...) i stosowane 
przezeń strategie poznawcze (analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie, abstraho
wanie)”'"’.

Umiejętności w zakresie wybiórczości umysłu wynosi każdy bibliotekarz z okresu 
studiów, lecz kompetencje w tym zakresie zyskuje dopiero podczas wieloletniej prak
tyki. Często więc postrzega się bibliotekarza jako osobę pedantyczną, skrupulatną, 
„szufladkującą” wszystko i wszystkich, działającą według schematów logicznych, 
podporządkowanąa nawet zdeterminowaną klasyfikacyjnym spojrzeniem na świat. 
Zapewne jest w tym dużo prawdy, ale cechy te są bardzo przydatne w wykonywaniu 
pracy zawodowej. Dziwiązatem poglądy specjalistów od edukacji, którzy nie widzą 
w środowisku szkolnym osób kompetentnych w zakresie kształcenia kluczowych 
umiejętności informacyjnych. Nauczycieli takich kształci się wtoku takich samych 
studiów akademickich na jakich zdobywająwiedzę i umiejętności poloniści, informa
tycy, historycy, matematycy itd. Są nimi absolwenci kierunku informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo'"*. Niewątpliwym faktem jest brak odpowiednio przygotowa
nych nauczycieli, zarówno do prowadzenia całej ścieżki edukacj i czytelniczej i medial
nej, jak i proponowanej do wdrożenia zintegrowanej edukacji medialnej z technologią 
informacyjną. Nigdy jednak nie zakładano, że zajęcia te będądomenąjednego na
uczyciela a ich realizację powierzano z reguły zespołowi pedagogicznemu. Niestety, 
bardzo często nie dostrzegano potrzeby włączenia do takich zespołów dydaktycznych 
bibliotekarzy. Także w toczących się dyskusjach na temat osób odpowiedzialnych za 
edukację medialnąi informacyjną nie brano pod uwagę możliwości jakie w tym zakre
sie reprezentuje sobą środowisko bibliotekarzy szkolnych. Widać wciąż pokutują 
w naszym kraju mity i stereotypy każące postrzegać zawód bibliotekarza jako niewy- 
magający specjalnych uzdolnień, wiedzy i predyspozycji psychicznych. Zagadnienie 
to będzie jeszcze przedmiotem rozważań.

Przygotowanie kadry dydaktycznej, która sprosta wszystkim stawianym przed 
edukacją informacyjną celom i wychowa dojrzałą informacyjnie młodzież, nie jest 
zadaniem niewykonalnym, wymaga jednak czasu. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć



na kilka zasadniczych pytań: czy w połączonej edukacj i informatycznej i medialnej 
znajdzie się miejsce na kształtowanie świadomości informacyjnej ucznia i podstawo
wych kategorii aksjologicznych uzewnętrzniających się podczas kontaktu z technolo
gią informacyjną i czy nie zostanie w praktyce pedagogicznej sprowadzona ona do 
nauczania o zastosowaniach narzędzi informatycznych i medialnych do przetwarzania 
i wymiany informacj i w różnych formach?, co stanie się z edukacjączytelniczą'"^ i czy 
edukacja polonistyczna i informatyczna będą w stanie przejąć odpowiedzialność za 
kształcenie nawyków czytelniczych, w ied^ o czytelnictwie, zajmować się metodyką 
czytelnictwa, a przede wszystkim realizować zadania edukacyjne wynikające z alfa- 
betyzacji informacyjnej odnoszącej się głównie do nieelektronicznych źródeł informacji 
i systemów informacyjno-wyszukiwawczych? Tym bardziej że z chwilą wprowadze
nia do programów szkolnych ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna” zaprzestano 
prowadzenia lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego realizowanego 
przez nauczycieli bibliotekarz/^.

Zajęcia z przysposobienia, znane powszechnie jako tzw. lekcje biblioteczne, 
w okresie reformy polskiej oświaty wymagały także gruntownych przeobrażeń. Jed
nak środowisko bibliotekarzy szkolnych nie podjęło w odpowiednim czasie działań ma
jących na celu uaktualnienie zadań, treści, celów i osiągnięć kształcenia w tym zakresie 
i nie zadbało, aby w zapisach kolejnych podstaw programowych dokonano tych 
zmian. Konsekwencjątej opieszałości było wchłonięcie programu przysposobienia 
czytelniczego i informacyjnego przez edukację czytelniczą i medialną. Ponieważ 
w praktyce szkolnej częściej nauczyciele różnych przedmiotów, a nie bibliotekarze, 
uczestniczyli w realizacji tej ścieżki, więc i tematyka lekcji częściej dotyczyła szeroko 
pojętej edukacji medialnej. Opracowano i opublikowano w tym czasie ogromną liczbę 
scenariuszy i konspektów lekcji poświęconych właśnie edukacji medialnej. Jednak 
zagadnienia edukacji czytelniczej nie potrafiono w nich przekazać w bardziej atrakcyj
nej formie, ograniczając się zazwyczaj do realizowanych w tradycyjny sposób takich 
tematów, jak opis bibliograficzny, struktura UKD, budowa katalogów bibliotecznych, 
bibliografii, sposoby wypełniania rewersów, znajomość regulaminu korzystania z biblio
teki i innych równie nudnych dla uczniów kwestii. Nic więc dziwnego, że niewielki był 
pożytek z tak prowadzonych zajęć. Uwagę na to zagadnienie już dawno zwrócił 
Marcin Drzewiecki, pisząc na łamach „Biblioteki Otwartej”, że; „przysposobienie 
czytelniczo-informacyjne (zwane często nauczaniem kultury czytelniczo-informacyj- 
nej) realizowane w polskich szkołach w formie okazjonalnych lekcj i bibliotecznych 
zaczyna tracić sens. Lekcje te niepowiązane z programem nauczania, a już na pewno 
nie wynikające z metod i form nauczania poszczególnych przedmiotów w szkole są 
manufakturą w dobie hipertekstu, WWW, Intemetu. Zachodzi pilna konieczność prze
kształceń w tym zakresie. Nie neguję konieczności nauczania korzystania z informacj i 
w szkole, ale sposób jego dotychczasowej realizacji”'*̂ '. Myśl tę podtrzymuje Stanisła
wa Kurek-Kokocińska, przestrzegając przed obecnymi i krytykując poprzednie pro
gramy przysposobienia czytelniczego, które zakładały, że miłośnika książek o rozbu
dowanych potrzebach czytelniczych można ukształtować niejako mimochodem, „po 
drodze, między jednąa drugą lekcjąbiblioteczną i zajmując się bardziej elementami 
warsztatu biblioteki”''^ Konieczność zmian w tym zatesie sygnalizowała także Anna 
Sitarska, podkreślając, że treści głęboko zakorzenione w dawnym przedmiocie przy



sposobienie biblioteczne przeniesione do edukacji czytelniczej i medialnej nie zostaty 
ujęte w sposób nowatorski i nie zostały zintegrowane z nowąproblematykązjawiska 
multimedialności'*^ .̂

Jak już wspomniano, wprowadzenie ścieżki edukacyjnej tylko pozornie rozwią^ło 
problem uaktualnienia i uatrakcyjnienia treści nauczania. Niestety, większość nauczy
cieli prowadzących te zajęcia miało podobny stosunek do tematyki edukacji czytelni
czej jak uczniowie a ponadto nie dysponowała odpowiednimi kompetencjami w tym 
zakresie. Tak więc, jak niegdyś zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyj
nego, kultuiy informacyjnej i edukacji czytelniczej i informacyjnej zniknęły z programu 
szkolnego, tak obecnie podejmowane sądziałania w celu usunięcia edukacji czytelni
czej . Należy tylko wierzyć, że gdy do tego dojdzie, zrównoważątę lukę odpowiednie 
treści dopisane do programów nauczania różnych edukacji, szczególnie polonistycznej, 
medialnej i informatycznej.

Powracając do pytania, czy połączenie tych dwóch edukacji rozwiąże problemy 
związane z zapewnieniem warunków do tworzenia kultury informacyjnej szkoły 
i kształtowaniem jej wśród wychowanków, wrócić należy także do początków prowa
dzonej na ten temat polemiki z okresu poprzedzającego wejście w życie Podstaw pro
gramowych z 1997 r. Szczególnej krytyce poddano wówczas zadania edukacji me
dialnej realizowane w ramach trzech dziedzin nauczania, tj. edukacji czytelniczej 
i informacyjnej (odnoszonej do mediów drukowanych), edukacji medialnej (obejmu
jącej środki audiowizualne, w tym radio, film, telewizję) i edukacji informatycznej 
(związanej z mediami komputerowymi, w tym CD-ROM, multimedia, Intemet). Pod
stawowym zarzutem wobec kwestii edukacji medialnej we wdrażanych wówczas 
Podstawach programowych było pominięcie w programie edukacji medialnej me
diów drukowanych (k s ią^ , czasopisma, podręczniki) oraz mediów komputerowych. 
Wacław Strykowski postulował, aby „dokonać integracji tych trzech działów progra
mowych w jednąwspólnądziedzinę wiedzy i praktyki zatytułowanąedukacja medial- 
na’'' '̂'. Rozbicie znaczenia mediów na trzy wymienione powyżej działy krytykował 
również Mariusz Kąkolewicz, sugerując, aby większość celów, treści i kompetencji 
zaproponowanych w dziale edukacja biblioteczna umieścić w edukacji polonistycznej. 
Natomiast treści dotyczące biblioteW rozumianej jako mediateka i książek jako mediów 
drukowanych, wprowadzić do działu edukacji medialnej''^. Podobne stanowisko zajął 
cytowany autor względem niektórych zagadnień, które umieszczono w edukacj i infor
matycznej, a winny znaleźć się w medialnej.

Ważnym postulatem zgłoszonym wówczas przez Wacława Strykowskiego było 
ustanowienie edukacji medialnej jako niezbędnego elementu ob>owią^owego progra
mu kształcenia ogólnego na wszystkich etapach nauczania w szkole podstawowej 
i średniej, realizowanego w formie samodzielnego przedmiotu oraz w ramach innych 
przedmiotów i rodzajów edukacji''^. Za uznaniem edukacji medialnej jako wyraźnie 
wydzielonego przedmiotu kształcenia optował także Józef Skrzypczak, proponując, 
aby przyjąć dla niego jednąz nazw: edukacja w zakresie mediów, edukacja w zakresie 
języka mediów, język mediów lub podstawy języka medióW^’. Nazwy te wynikały 
z pojmowania zakresu kształcenia obejmującego m.in. rozumienie takich pojęć jakję- 
zyk, kod, znak, symbol w odniesieniu do wszystkich mediów oraz zbiory znaków 
i środków wyrazowych mediów. Dyskusj i nie zakończył fakt wprowadzenie do szkól



ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej. Na temat jej programu nauczania i miejsca 
wśród innych edukacji bardzo krytyczne stanowisko zajął Tomasz Goban-Klas. Zwró
cił uwagę na brak spójności terminologicznej w zakresie dziedzin, które wchodzą 
w skład ścieżki, tj. eddcacji informacyjnej i informatycznej oraz medialnej i czytelni
czej, a także na niejasne określenie kierunków kształcenia powodujące chaos zadań, 
treści i funkcji wymienionych dziedzin nauczania'*^. Natomiast Janusz Morbitzer, 
postrzegając komputer jako medium a zarazem podstawowe urządzenie techniczne 
wykorzystywane w technologii informacyjnej i jątworzące, uznał konieczność trak
towania edukacji medialnej i technologii informacyjnej łącznie. Wnioskował za trak
towaniem zadań obu edukacji za zbieżne, ponieważ „technologia informacyjna- 
w rozumieniu misji edukacyjnej, a nie osiągnięć technologicznych -  jest przecież 
częściąedukacji medialnej”^̂®. Podkreślał także konieczność wsparcia edukacji infor
matycznej przez medialną, której zadaniem jest poznanie języka mediów, istoty prze
kazu medialnego i samych mediów, a więc realizacja celu kulturowego. Uznając, że 
cel ten, ze społecznego punktu widzenia jest najistotniejszy, dodawał jednocześnie, że 
jego realizacja będzie o wiele trudniejsza do osiągnięcia'*̂ ®. Ponadto konieczność po
łączenia obu edukacji wiązał z postępującą integracjąmediów. Dostęp za pośrednic
twem sieci do programów telewizyjnych, radiowych, czasopism, książek, ̂ ie ł  sztuki 
itp. pozwala ,^obaczyć komputer w szczególnym kontekście kulturowym, społecz
nym, psychologicznym, a także (...) usytuować go na liniowej osi czasu, ukazując 
kontekst histoiyczny, a więc jego związki z przeszłością, teraźniejszościąi przyszło- 
ścią”'*̂ '. Konkluzjątego wywodu jest stwierdzenie, że znajomość tak szerokiego kon
tekstu, jest warunkiem pełnego zrozumienia roli i funkcji komputera, także w obszarze 
edukacj i. Zakładając, że przedmiot łączący te dwie edukacje uznany zostanie za na
rzędziowy wobec innych przedmiotów, możliwe się stanie kształcenie w jego ramach 
wszechstronnego wykorzystania i stosowania „całego bogactwa medialnego -  ksią
żek, podręczników, czasopism, radia, telewizj i, komputerów, multimediów”. Wniosko
wał też za uznaniem jako głównego celu tej edukacji przygotowanie uczniów do wła
ściwego odbioru komunikatów medialnych oraz stosowania mediów jako narzędzi 
pracy intelektualnej i twórczości. Czyli miałaby to być edukacja do mediów i poprzez 
media. Niestety, dążenie to nie ukonstytuowało się wśród celów edukacji medialnej 
sformułowanych w dokumentach MEN.

Traktowanie edukacji medialnej jako nadrzędnej formy w odniesieniu do edukacji 
informacyjnej, czytelniczej i przede wszystkim informatycznej nie jest podzielane 
przez wszystkich badaczy ustosunkowujących się do zapisów w kolejnych edycjach 
Podstaw programowych Maciej M. Sysło już w 1997 r. uważał taką strategię dzia
łania za nieuzasadnioną, gdyż nie służącą integracji różnych mediów. Zaliczenie edu
kacji czytelniczej i informacyjnej zajmującej się mediami stanowiącymi wyłącznie 
przekaźniki informacji (książki, czasopisma, dokumenty audiowizualne) oraz edukacji 
informatycznej, zajmującej się mediami interaktywnymi do edukacji medialnej „spo
wodowałoby zatarcie specyfiki edukacji informatycznej, c^elniczej i informacyjnej 
i w niewielkim stopniu przyczyniłoby się to do ożywienia edukacji medialnej”"*̂ .̂ 
Wysunięta więc została propozycja, aby dla miejsca mediów w edukacji przyjąć roz
wiązanie polegające na potraktowaniu programu edukacj i medialnej jako programu 
działania dla całej szkoły, a nie tylko dla wydzielonego przedmiotu. Natomiast w dodat



kowym wydzielonym bloku zajęć badacz ten zalecał umieścić zajęcia podsumowujące 
omawiane aspekty mediów przedstawione i wykorzystywane na różnych zaję- 
ciach''^^

Od czasu prowadzonych dyskusji nad rozdzielnym lub łącznym traktowaniem 
w obrębie edukacji medialnej zagadnień edukacji czytelniczej, informacyjnej i informa
tycznej minęło ponad dwanaście lat. Zmieniły się realia згксЯу a praktyka wprowadza
nia do programów dydaktycznych zapisów z podstaw programowych ukazała wiele 
mankamentów. Podstawa, w opinii Krzysztofa Konarzewskiego, dostarczała „wyja
śnień pozornych, sprzecznych lub zbędnych, nie dostarczała natomiast wskazówek, 
jakie konsekwencje dla praktyki oświatowej pociąga za sobąnazwanie pewnego frag
mentu wiedzy przedmiotem, blokiem, ścieką lub modułem”'*̂ ''. Potizebę zmian, czy
tamy w „Wyjaśnieniu Ministerstwa EdukacjiNarodowej i Sportu w sprawie podsta
wy programowej”, zgłaszali zarówno nauczyciele, jaki i rodzice uczniów, a także 
przedstawiciele środowiska akademickiego oraz różnych stowarzyszeń, przesyłając 
do ministerstwa wnioski świadczące o wielu słabych stronach obecnej Podstawy 
programowej. Spowodowało to konieczność weiyfikacji dotychczasowych doku
mentów programowych, ustosunkowanie się do różnych opinii krytycznych i opraco
wanych propozycji. Konsekwencjątej sytuacji była decyzja minister Kiystyny Łybac
kiej z marca 2004 r. o podjęciu prac nad modyfikacjąpodstawy programowej. 
Gotowość podjęcia tego zadania zadeklarował Instytut Spraw Publicznych. Ustalono, 
że nie jest możliwe dokonywanie merytorycznych zmian tylko najednym etapie edu
kacyjnym, bowiem nie ma gwarancji wyeliminowania błędów tkwiących w Podsta
wie programowej dla innych etapów kształcenia. Wprost przeciwnie, fragmentarycz
ne zmiany mogłyby tylko pogłębić negatywne zjawiska"*̂ ’.

Ponownie ożyła dyskusja na temat miejsca edukacji medialnej w procesie naucza
nia. W przygotowanych w 2006 r. i niewprowadzonych do systemu kształcenia 
stawachprogramowych kształcenia ogólnego, nie przewidziano miejsca dla zajęć 
z edukacji czytelniczej i medialnej. Jak dowiadujemy się z opracowania Instytutu 
Spraw Publicznych, prawie wszyscy eksperci uznali ścieżki edukacyjne za pomysł 
poroniony, powstały z „fałs^wie pojętej nowoczesności”. Do tej pory Podstawa pro
gramowa dopuszczała prowadzenie ich w formie rozproszonej (w przypadku realiza
cji przez nauczycieli wszystkich przedmiotów) lub skupionej (gdy obejmująodrębne, 
modułowe, kilkugodzinne zajęcia). W zapisie tym Krzysztof Konarzewski wskazuje 
na zasadniczą sprzeczność, polegającą na tym, że ścieżka mając taki sam status dy
daktyczny jak przedmiot i realizując zarówno własne cele, zadania, treści 
i osiągnięcia, nie może być „przerabiana” fragmentami na lekcjach poszczególnych 
przedmiotów. „Rozproszone w czasie i występujące w różnych kontekstach przed
miotowych hasła ścieżki nie mogą utworzyć całości w umyśle ucznia (...). Z powyż
szego wynika, że większość istniejących ścieżek należy skreślić z podstawy, a ich tre
ści albo rozparcelować między macierzyste przedmioty, albo wcielić do jednego 
przedmiotu, tworząc w nim odrębny dział problemowy i zwiększając przydział go- 
dzin”«6. Dlatego w projekcie tejże Podstawy programowej definitywnie zostały usu
nięte wszystkie zajęcia realizowane jako moduły lub ścieżki edukacyjne. Ich treści 
włączono do opisów macierzystych przedmiotów, ale nie wykluczono wprowadzenia 
także odrębnych, kilkugodzinnych zajęć poświęconych zagadnieniom międzyprzed-



miotowym''^’. Treści z zakresu edukacji medialnej na poziomie szkoły podstawowej 
(kl. 1V-VI) włączone zostały do języka polskiego, w gimnazjum do języka polskiego 
i technologii infomnacyjnej, a w szkołach średnich, w któiych edukacja kończy się ma
turą, tylko do języka polskiego. Tak więc, zgodnie z założeniami Stanisława Bortnow- 
skiego, większość tematów realizowanych w ramach ścieżki edukacja czytelnicza 
i medialna, faktycznie została przeniesiona do programu nauczania języka polskiego 
i technologii informacyjnej. Z tego samego źródła dowiadujemy się, że „w odchudzo
nej ścieżce trzeba rozbić synkretyczne pojęcie mediów na prasę, radio, film, telewizję, 
reklamę i Internet. Potrzebne jest także pojęcie kultury masowej”'*̂*. Należy także 
usunąć wszystkie tematy, które nie licząsię z możliwościami szkoły. Natomiast nie 
odniesiono się do umiejscowienia treści nauczania z zakresu edukacji czytelniczej, 
ponieważ całkowicie pominięto ją  w przygotowanym projekcie. Gdyby w kolej nej pod
stawie programowej edukacja medialna docelowo została wchłonięta przez język pol
ski, to jej program musiałby ulec zasadniczym zmianom. Świadcząc tym działania po- 
dejmowane przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej MENiS. 
W raporcie z posiedzenia tej rady, które odbyło się w lutym 2004 r. odnotowano pro
pozycję usunięcia z Podstawy programowej edukacji czytelniczej. Ustalono, że 
„skoncentrować się należy na wypracowaniu standardów dla edukacji medialnej, przy 
czym powinno się zrezygnować z używania określenia «czytelnicza», tak jak to ma 
miejsce w nazwie ścieżki edukacyjnej o nazwie «edukacja czytelnicza i medialna», 
jako mylącego. Z uwagi na szerokątematykę edukacji medialnej należy na tym etapie 
rozstrzygnąć również jakie zagadnienia wchodzące w skład edukacji medialnej powin
ny być przedmiotem standardów. W przyszłości natomiast należy podjąć prace nad 
standardami łączącymi edukację medialnąi informatyczną. Do rozważeniajest w ja
kich proporcjach oraz w jakiej relacji z istniejącymi w szkole przedmiotami: informa
tyka i technologia informacyjna”'*̂ .̂

Za docelowym zintegrowaniem edukacji medialnej z informatycznąprzemawiają 
liczne powiązania, występujące pomiędzy obu dziedzinami skonkretyzowane przez 
Tomasza Gobana-Klasa i Wacława Strykowskiego, a także poparte wynikami ekspe
rymentu polegającego na włączeniu edukacji medialnej do edukacji informatycznej, 
przedstawionymi przez Bronisława Siemienieckiego'*^®. Ostatni z wymienionych ba
daczy do czynników przemawiających za połączeniem edukacji medialnej z edukacją 
informatycznązaliczakonstruktywistyczno-kognitywistycznąteorię komunikacji 
medialnej, teorię i praktykę kultury mass mediów, technologię informacyjną i metody
kę kształcenia medialnego w edukacji informatycznej'’"". Komponenty te obejmują 
całokształt problemów związanych z odbiorem przez mózg komunikatów medialnych, 
mechanizmy działań nauczycieli zmierzających do poszerzania wiedzy u uczniów, 
procesy tworzenia i funkcjonowania kultury medialnej, znajomość narzędzi technologii 
informacyjnej, atakże kształcenie nauczycieli w zakresie obsługi oraz odbioru me
diów. Bronisław Siemieniecki w metodyce kształcenia medialnego dostrzega więc 
trzy obszary, tj. obszar obsługi narzędzi technologii informacyjnej, obszar wykorzysta
nia mediów oraz obszar wychowania do odbioru mediów. Cały problem tkwi w rozu
mieniu pojęcia mediów. Jeżeli wyeliminowane z niego zostanąmedia tradycyjne, takie 
jak ksią^ca, czasopismo i inne dokumenty piśmiennicze, to przesłaniem owych działań 
będzie chęć ulokowania programu tego powstającego eklektyku w sferze technolo



gicznej, a nie jak pisze Anna Sitarska „w sferze heurystycznej, intelektualnego poszu
kiwania i dopasowywania źródeł i narzędzi społecznego przekazu najodpowiedniej
szych dla treści i typu przekazywanej wiedzy oraz możliwości, potrzeb i oczekiwań 
nadawcy i odbiorcy komunikatów”'̂ .̂

W tej sytuacji celowe jest ukazanie wkładu, jaki obecnie wnosząposzczególne 
edukacje (na przestrzeni całego cyklu kształcenia) do rozwoju kultury informacyjnej 
ucznia. Pozwoli to sformułować twierdzenie, że udział każdej z tych edukacji jest 
znaczny, ale nie równoznaczny z uznaniem technologii informacyjnej czy edukacji 
polonistycznej za jedyne, w ramach któiych można kształtować kulturę informacyjną 
młodzieży. Aby uznać przedmiot za podejmujący zadania szkoły w tym zakresie, po
winien spełniać warunek zapewnienia uczniom możliwości zdobycia wszystkich 
dwudziestu pięciu wymienionych w tabeli 6 umiejętności i kompetencji. Trzy pierwsze 
kolumny w tej tabeli informujące o liczbie zadań edukacyjnych zawierajądane pocho
dzące kolejno z tab. 2,4 i 5.

Niewątpliwie największe znaczenie odgrywa edukacja czytelnicza i medialna, 
następnie technologia informacyjna a na końcu język polski. Przypatrując się propor
cjom liczby podstawowych zadań edukacyjnych"*^  ̂z zakresu kultury informacyjnej 
realizowanych na lekcjach z edukacji czytelniczej i medialnej (24 zadania), z techno
logii informacyjnej (18 zadań) i z języka polskiego (15 zadań) do 1 iczby wszystkich 25 
zadań przypisanych kulturze informacyjnej, można zauważyć, że w ramach tych 
przedmiotów podejmowanych jest w kolejności 96,72 i 60% treści nauczania przypi
sanych w tabeli 6 alfabetyzacj i informacyjnej.

Dysproporcje te pogłębiają się, gdy potraktujemy realizację określonego zadania 
edukacyjnego (np. rozwoju świadomości informacyjnej) na każdym z trzech pozio
mów kształcenia jako realizację trzech oddzielnych zadań różniących się zakresem, 
szczegółowością i złożonością wykładanego problemu. Przy takim założeniu otrzyma
my zamiast 25 podstawowych, 75 szczegółowych zadań edukacyjnych. Wówczas 
podczas lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej realizuje się 71 % wszystkich zadań 
przypisanych alfabetyzacji informacyjnej, w trakcie zajęć z technologii informacyjnej 
(informatyki) 43% a na lekcjach języka polskiego zaledwie 37% tych treści'*'*"'. Opty
malnym rozwiązaniem byłaby ciągłość realizacji wymienionych zadań na każdym eta
pie, odpowiednio poszerzanych w stosunku do wieku, wiedzy i doświadczenia 
uczniów. W odniesieniu do tego uniwersum edukacja polonistyczna znacznie odbiega 
od pozostałych przedmiotów. W tab. 6 podano zbiorcze zestawienie liczby zadań edu
kacyjnych w zaiaiesie kultury informacyjnej realizowanych w ramach zajęć z edukacji 
informatycznej, czytelniczej i medialnej oraz polonistycznej na wszystkich trzech po
ziomach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia).

Wartości te nie można uznać za w pełni satysfakcjonujące. Niemniej wysoki 
wskaźnik procentowy przypisany edukacji c^elniczej i medialnej uwypukla znacze
nie tego przedmiotu, a zarazem odpowiedzialność jakąponosząprowadzący go na
uczyciele wobec rozwoju kultury informacyjnej swoich wychowanków. Ponieważ 
realizacja tej formy zajęć nie przebiega tak jak w teorii zakładali to twórcy ścieżek 
edukacyjnych i budzi wciąż wiele kontrowersji, a w obliczu jej likwidacj i truAio podej
mować działania uzdrawiające, konieczna stanie się weryfikacja treści nauczania 
zzakresu tecłinologii informacyjnej, dziedziczącej część spuścizny po edukacji czytel-



Zadania edukacyjne w zakresie kultuiy informacyjnej realizowane w ramach zajęć 
z edukacji informatycznej, czytelniczej i medialnej oraz polonistycznej w szkole podstawowej, 

gimnazjum i w szkole średniej

Zadania  edukacyjne i treści nauczan ia  z  zakresu 
ku ltu ry  inform acyjnej

L iczba  zadań  
rea lizow anych 
w  ram ach  edu 
kacji inform a

tycznej

L iczba  zadań  
rea lizow anych  

w  ram ach  
edukacji czy

telniczej 
i m edialnej

L iczba  zadań 
rea lizow anych 

w  ram ach  
edukacji p o lo 

n istycznej

Ł ączna  liczba 
zadań  rea lizo
w anych  w  ra
m ach w szyst

k ich  trzech  
edukacji

A  -  z w i j a n e  z  rea liz ac ją  p rocesu  inform acyjnego

1. O kreślanie i fo rm ułow anie po trzeby  infor
m acyjnej 1 2 0 3

2. Selekcja źródeł inform acji

a) tradycyjnych 1 3 0 4

b )  e lektronicznych 1 3 0 4

3. S trategia w yszukiw ania  in form acji

a )  tradycyjnych 2 2 1 5

b ) e lektronicznych 3 2 1 6

4 . Selekcja i g rom adzenie  in form acji

a) tradycyjnych 1 1 2 4

b )  elek tronicznych 1 1 0 2

5. O cena jakości zgrom adzonych  inform acji

a) tradycyjnych 0 3 0 3

b ) e lektronicznych 0 3 0 3

6. OiHBCowaoie z grom adzonych inform acji

a) tradycyjnych 2 2 2 6

b ) e lektronicznych 3 2 1 6

7. W ykorzystanie  z grom adzonych inform acji

a) tradycyjnych 2 2 2 6

b )  elektronicznych 3 2 2 7

8. U dostępnianie p rzetw orzonej in form acji (w iedzy)

a) tradycyjnych 0 i 2 3

b ) e lektronicznych 1 2 0 3

В -  zw iązane funkcjonow aniem  w  różnych  obszarach  ku ltu iy  inform acyjnej

9. Rozw ój um iejętności sam okształceniow ych 2 3 2 7

10. Rozw ój kom petencji m edialnych 0 3 1 4

11. Rozw ój kom petencji kom unikacyjnych 2 3 3 8

12. Rozw ój kom petencji czyte lniczych 0 3 3 6

13. Rozw ój um iejętności tectm icznycb (zastosow anie  narzędzi inform acyjnych)

a) tradycyjnych 0 2 1 3

b )  e lektronicznych 3 2 0 5

С  -  do tyczące  a spektu  ku ltu row ego  alfabeQ^zacji inform acyjnej

14. Rozw ój św iadom ości in form acyjnej 2 2 0 4

15. B udow anie system u w artości i w ychow anie  
zgodne z  e tyką  korzystan ia  z  in form acji 1 2 3 6

16. K ształtow anie p ozytyw nych postaw  w obec 
inform acji 1 2 2 5

17. K ultura osobista  użytkow ników  inform acji 0 0 0 0

L iczba zadań  realizow anych  w  obręb ie  w skaza
nej edukacji szkolnej n a  w szystk ich  trzech  po 
z iom ach kształcenia

32 53 28 113

Ź ródło  własne.



niczej i medialnej. W obecnej sytuacji jest to jedyny przedmiot nauczania, ictóiy naj
pełniej odzwierciedla zagadnienia aifabetyzacji informacyjnej. Interdyscyplinamy 
i interaktywny charakter zajęć z technologii informacyjnej upodabnia je do różnych 
dydaktyczno-pedagogiczno-wychowawczych form pracy prowadzonych przez na
uczycieli bibliotekarzy. Działalność informacyjna, do służby której zaprzęgnięto, 
technologię informacyjną, jest bowiem działalnością usługową. Zarówno bibliote^- 
rzy, jak i nauczycieli technologii informacyjnej łączy ten sam cel -  wyposażenie 
uczniów w kompetencje informacyjne konieczne do aktywnego uczestnictwa 
w edukacji ustawicznej wymagającej swobodnego korzystania z różnych form edu
kacji pozaszkolnej i massmedialnej. Zasada „uczenia się przez całe życie”, jak pisze 
Wacław Strykowski, nabiera szczególnego znaczenia w dobie szybkiego rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. Dlatego koniecznościąstaje się kształtowanie 
w uczniach potrzeby i motywacji do permanentnego uczenia się oraz wyposażanie 
ich w „wiedzę o charakterze technologicznym, a więc w metody i techniki samo
dzielnego i efektywnego uczenia się”‘'''^ Z tego względu fundamentalne znaczenie 
odgrywa sposób organizacji nauczania kultury informacyjnej w polskich szkołach.

Warto zatem zastanowić się nad następującym rozwiązaniem. Pozostawienie 
technologii informacyjnej jako dziedziny zajmującej się zastosowaniami narzędzi infor
matycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach mogłoby stać 
się optymalnym wyjściem. Natomiast dla określenia dziedziny obejmującej wszystkie 
aspekty kształcenia kultury informacyjnej warto powrócić do nazw, które już wcze
śniej funkcjonowały w podstawach programowych, tj.; edukacja informacyjna, kultu
ra informacyjna, kultura informacyjna i medialna. Za edukacją informacyjnąjako 
przedmiotem umożliwiającym nabywanie kompetencji informacyjnych i łączącym 
w sobie edukację medialnąz technologią informacyjną opowiada się Barbara Kę- 
dzierska'*'**. Proponuje, aby była ona realizowana na poziomie podstawowym, 
a w kolejnych etapach kształcenia kompetencje informacyjne zaleca zintegrować 
z nauczaniem poszczególnych przedmiotów. Uważa, że „edukacja informacyjna-to 
niepozbawiona sensu propozycja rozwiązania dylematu, szczególnie, że odwołując się 
zarówno do obszaru technologii informacyjnej, jak i edukacji medialnej, wskazuje 
wyraźnie na służebną rolę tych dyscyplin w stosunku do twórczego procesu budowa
nia na bazie efektywnie zgromadzonych informacji, wiedzy i mądrości przez człowieka 
niezależnie od jego wieku i poziomu intelektualnego”'*̂’.

Bardziej adekwatnym do treści kształcenia byłoby wprowadzenie przedmiotu
0 nazwie kultura informacyjna, pedagogika medialna lub kultura informacyjna
1 medialna, w któiym zintegrowane byłyby wszystkie omawiane edukacje: medialna, 
czytelnicza, informacyjna i częściowo informatyczna. Natomiast kształcenie typo
wych dla alfabetyzacji komputerowej umiejętności powinno zostać w gestii technologii 
informacyjnej. Przemawiajązatym także dane z tab. 6.

Kultura informacyjna jako przedmiot nauczania obejmowałaby omówione wcze
śniej zadania edukacyjne w zakresie alfabetyzacji informacyjnej oraz zadania zwią^- 
ne z edukacjąo mediach (obejmującąwiedzę o mediach i mechanizmach ich oddzia
ływania oraz umiejętności obsługi sprzętu), edukację przez media (obejmującą 
wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych jako źródła informacj i), edu^- 
cję dla mediów (obejmującą poznanie języka mediów i wykorzystanie mediów do



wspierania rozwoju intelektualnego ucznia, jego twórczości oraz tworzenia własnych 
komunikatów medialnych), edukację ku mediom (obejmującąkształtowanie umiejęt
ności komunikacji inteфeгsonalnej i obrazu samego siebie, przyczyniającą się do 
ukształtowania homo mediensy^-, oraz zadania związane z realizacjąaspektu kultu
rowego alfabetyzacji informacyjnej, takie jak rozwój świadomości informacyjnej, wy
chowanie zgodne z etyką korzystania z informacj i, kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec informacji, budowanie systemu wartości, kultura osobista. Zadania tej dziedzi
ny edukacyjnej powinny koncentrować się wokół kształtowania zachowań informa
cyjnych, ocenianych w procesie edukacji pozytywnie oraz wokół działań mających na 
celu wyposażenie ucznia w umiejętności tworzenia przedmiotów i innych wytworów 
stanowiących rezultat tych zachowań a wynikających z jego dojrzałości informacyj
nej. Najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba opracowania jeszcze innej strategii dzia
łania w sytuacji gdy przygotowywane nowe wersje podstaw programowych nie za
pewnią warunków dla rozwoju kultuiy informacyjnej.

1 .4 .3 .  N ie p r a w id ło w o ś c i  w  ORGANIZACJI
PROCESU ЕВиКАСЛ INFORMACYJNEJ

Stawiając pytanie: dla kogo kultura informacyjna stanowi zbędny element kształ
cenia?, spotkamy się z sytuacjąjednomyślności podczas formułowania odpowiedzi. 
Rozlegająsię głosy: że oczywiście jest konieczna i należy jąrozwijać!, chociaż nie do 
końca wszyscy zdają sobie sprawę, co faktycznie kryje się pod tąnazwą. Tym bardziej 
że w okresie deklarowania swojego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 
nie wypada poddawać w wątpliwość jej przydatności. Podobny proceder ma miejsce 
przy wyrażaniu dezaprobaty dla przywłaszczania własności intelektualnej i powszech
nym naruszaniu tej zasady (przy równoczesnym rozgrzeszaniu się, np. z niektórych 
form łamania prawa autorskiego). Wszystko oceniane jest w skali wielkości szkód 
społecznych, mała szkoda-nie ma winy, duża szkoda-oburzenie, protest lub rezy
gnacja z walki „ponad siły jednostki”.

Projekt usunięcia z Podstawy programowej zapisu o edukacji czytelniczej wyda
je się być szkodą tak małą, że niedostrzeganąw środowisku oświatowym i tak błahą, 
że nie ma sensu poświęcać jej miejsca w uczonych tekstach. Nie ulega jednak wątpli
wości, że fakt ten nie sprzyja rozwojowi kultury informacyjnej ucznia. Zarówno 
w świadomości nauczycieli, jak ich wychowanków wzmacnia tylko przekonanie 
o nieprzydatności kultuiy czytelniczej w procesie edukacji. Utwierdza także w po
strzeganiu książki jako medium z innej epoki, które w świecie hipertekstu wkrótce 
przestanie mieć zastosowanie w procesach uczenia się i nauczania. W ten sposób po
głębia się stereotypowe traktowanie biblioteki jako miejsca przechowywania przesta
rzałych w swej formie pomocy dydaktycznych oraz bibliotekarza jako nadzorcy zde
ponowanego w niej majątku szkoły. I chociaż próżno szukać w wypowiedziach osób 
odpowiedzialnych za reformę oświaty stanowiskajednoznacznie negującego celo
wość wychowywania młodzieży zgodnie z wartościami szerzonymi przez kulturę in
formacyjną, to równocześnie trudno w nich odszukać deklaracje mające zapewnić jej



szybki rozwój'* ’̂. W takim razie znalezienie odpowiedzi napytania: czy misjąszkoty 
jest kształtowanie i rozwijanie kultury informacyjnej i czy ten obszar działalności wy
chowawczej nie jest pomijany w naszym szkolnictwie, stanowi sedno rozważań. 
Przedstawione zostanądziałania przemawiające za propagowaniem lub bagatelizo
waniem tego zadania w praktyce szkolnej. Dotycząone takich elementów kultuiy in
formacyjnej jak infrastruktura informacyjna wiedza na temat alfabetyzacji informacyj
nej, umiejętności i kompetencje informacyjne a także jej kontekst kulturowy.

Infrastrukturę informacyjną szkoły tworząnieodzowne podczas realizacji procesu 
informacyjnego urządzenia, środki, narzędzia (w tym wszelkiego rodzaju dokumenty) 
orazjednostki organizacyjne funkcjonujące w szkole wraz z ich kompetentnym perso
nelem. Kojarzy się ona jednak częściej ze sprzętem komputerowym, oprogramowa
niem i łączami internetowymi. Ale nie tylko wyposażenie w wytwory technologii infor
macyjnej i komunikacyjnej jest ważne. Bez urządzeń i narzędzi przynależnych do 
świata sprzed ety elektroniki, bez odpowiedniego lokalu i umeblowania pracowni 
szkolnych oraz tzw. małej architektury organizującej ich przestrzeń, nie byłoby moż
liwe realizowanie zadań związanych także z alfabetyzacjąinformacyjnąmłodzieży. 
Do miejsc, które w tej edukacji zajmującentralnąpozycję, należy niewątpliwie biblio
teka szkolna z czytelniąi multimedialnym centrum informacji, pracownie komputero
we oraz sekretariat szkoły, a docelowo wszystkie gabinety i klasopracownie połączo
ne ze sobą poprzez sieć. Dlatego tak ważne są wszystkie przedsięwzięcia mające na 
celu unowocześnienie warsztatu informacyjnego szkoły. Jednym z nich jest program 
znany powszechnie jako Interkl@sa. Powstały z inicjatywy Grażyny Staniszewskiej, 
wspierany od 1998 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sejmową Komisję 
Edukacji Narodowej, organizacje pozarządowe oraz firmy związane głównie 
z edukacjąi technologią informacyjną. Interkl@sa to nadane przez ówczesnąposeł 
wspólne logo realizowanych przedsięwzięć informatycznych dla szkół, takich jak: 
Pracownia internetowa w każdej gminie. Pracownia internetowa w każdym gimna
zjum, Pracownia internetowa w każdej szkole. Znak Jakości Interkl@sa, Komputer 
dla nauczyciela 2000, program szkoleń nauc^cieli w Polsce firmy Intel {Teach to the 
future). Komputerowe Szkolenie na Odległość, program Regionalnych i Lokalnych 
Akademii Informatycznych, program Gminnych Punktów Informacji Europejskiej 
prowadzonych głównie przez bibliotekarzy szkolnych (a w 2004 r. Lokalnych Punktów 
Informacji Europejskiej), program tworzenia Polskiego Portalu Edukacyjnego In- 
terkl@sa. Biblioteka Multimedialna Inteikl@sy, The European Schoolnet, Interkl@sa 
na Ukrainie, program „Komputery z drugiej ręki”. Komputer w każdej szkole, Polska 
Szkoła Multimedialna, program „Biblioteka Interkl@sy”, Spdeczna Edukacyjna Sieć 
Bibliotek, Szkoła DEMO, Internet w każdej klasie i innych koncepcji'**. Projekt Pra
cownia internetowa w każdej szkole adresowany był w pierwszej kolejności do liceów 
ogólnokształcących a następnie, po 2001 r., do innych szkół średnich. Obejmował nie 
tylko wyposażenie szkół w pracownie komputerowe, ale równocześnie w tzw. Mul
timedialne Centra Informacji (MCI), które miały umożliwić stały dostęp do Internetu 
wszystkim przedstawicielom społeczności szkolnej"” '. Głównym zadaniem programu 
Interkl@syjest więc wprowadzanie technologii informacyjnej do wszystkich działań 
edukacyjnych szkoły, szczególnie mających na celu kształcenie umiejętności zdoby
wania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. Program powstały z myślą



0 przygotowaniu młodzieży do swobodnego fiinkcjonowaniawepoce informacji, pro
muje szkoły przekształcające się w ośrodki wdrażania idei społeczeństwa informacyj
nego. Oprócz realizacji projektów pracowni internetowych resort oświaty podjął sze
reg działań wspierających wprowadzanie technologii informacyjnej do szkół. 
Założono, że uwaga skoncentrowana powinna być nie tylko na szkoleniu nauczycieli, 
zakupie sprzętu, budowie portali edukacyjnych, ale też na szkoleniu dyrektorów szkół 
w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej do zarządzania oświatą i w dy
daktyce szkolnej oraz wyposażaniu bibliotek szkolnych jako centrów informacji inter
netowej i medialnej, a także na szkoleniu bibliotekarzy*^^. Kontynuacjątamtych 
przedsięwzięć są realizowane obecnie projekty współfinansowane przez Unię Euro- 
pejskąo nazvjach Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach 
szkolnych i pedagogicznych oraz Narodowy program edukacji dla społeczeń
stwa informacji: pracownia internetowa w każdej szkole -pracownia interne
towa w szkolepodstawowef^^. Ministerstwo Edukacji Narodowej, a wcześniej ME- 
NiS, jako instytucja wdrażająca wymienione projekty, współpracuje przy ich realizacji 
z Europejskim Funduszem Społecznym, którego zadaniem jest „udzielanie wsparcia na 
rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających 
się do zwiększania szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrówny
wania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”'”'*. Dzięki tym inicjatywom także
1 przed bibliotekami szkolnymi otworzyła się możliwość pozyskania dobrej jakości 
sprzętu i dostępu do Internetu. Nie wpływająone jednak na unowocześnienie warsz
tatu pracy bibliotekarza. Przydzielane w ramach programu czteiy multimedialne sta
nowiska przeznaczane są wyłącznie dla użytkowników i nie przewidziano wśród nich 
punktu roboczego dla bibliotekarza. W związku z tym do pakietu programów, które 
otrzymuje szkoła wraz z MCI lub ICIM, nie włączono programu do obsługi biblioteki, 
aMOL 2000+ wciąż należy do zbyt drogich dla budżetu wielu szkół*’^ Ponadto szan
sę na otrzymanie sprzętu mają tylko te biblioteki, które zatrudniają na pełnym etacie 
wykwalifikowanego nauczyciela bibliotekarza oraz posiadająco najmniej dwa po
mieszczenia, z których jedno ma zostać przeznaczone na centrum. Wymogi te są 
sprzeczne z ideą wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów, bez 
względu na lokalizację i wielkość szkoły. Podobnych warunków nie stawiano przy 
ubieganiu się o pracownie komputerowe. A przecież zarówno one, jak i MCI czy 
ICIM służąrealizacji takich samych celów dydaktycznych. Ustanowienie powyższe
go założenia dla bibliotek wydaje się więc absurdalne.

Niemniej dzięki realizacji powyższych programów rządowych poprawiła się infra
struktura sprzętowa tej grupy bibliotek*̂ ®, co odnotowano a badaniach skoncentrowa
nych wokół jej bazy sprzętowej i kwalifikacji kadry. Badania w zakresie funkcjono
wania współczesnych bibliotek szkolnych, w kontekście potrzeb oświaty, prowadzone 
sąw Polsce, jak podsumowuje Marcin Drzewiecki, stosunkowo rzadko i w sposób 
rozproszony. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w drugorzędnym traktowaniu 
przez bibliotekoznawców wspomnianej tematyki oraz w marginalnym potraktowaniu 
przez twórców nowego systemu oświaty problemów szkolnych ośrodków bibliotecz- 
no-informacyjnych'*” .



Bożena Boryczka diagnozując sposób organizacji w 2003 r. Multimedialnych Cen
trów Informacji zaobserwowała, że zdecydowana ich większość tworzyła część 
wspólnąz bibliotekąszkolną''^. Niezależnie od umiejscowienia MCI jego podstawo
we wyposażenie stanowiły komputery i drukarki. Zazwyczaj pracownie dysponowały 
także radioodbiornikami i skanerami. Rzadziej odnotowano posiadanie kserokopiarek, 
telefonów, magnetowidów, telewizorów, magnetofonów i radiomagnetofonów, a spo
radycznie aparatów fotograficznych, kamer i ploterów. Ponadto zaledwie 61 % cen
trów eksploatowało oprogramowanie do obsługi biblioteki szkolnej. Lokal i dostęp do 
narzędzi technologii informacyjnej to tylko fragment infrastruktuiy informacyjnej 
szkoły. Podstawąpracy każdej bibliotekijest bowiem zbiór informacyjny składający 
się w pierwszej kolejności z odpowiednio dobranych dokumentów piśmienniczych 
a potem z multimediów i dokumentów audiowizualnych. Jednak na zakup książek 
i aktualizację księgozbiorów biblioteki szkolne nie mają stałych środków. Często uzu
pełnia się je z kwot wypracowanych przez bibliotekarzy podczas akcji sprzedaży pod
ręczników szkolnych, kiermaszów, aukcji i innych imprez organizowanych na rzecz bi
blioteki, a także z dotacji pochodzących od rodziców uczniów i różnych sponsorów. 
Ponadto należy odnotować niepokojące zjawisko towarzyszące problemowi rozwią
zywania kwestii nabytków bibliotecznych. Władze lokalne, w gestii któiych leży utrzy
manie przynależnych do regionu szkć4, często utożsamiająproces aktualizacji zasobu 
informacyjnego placówek edukacyjnych z zapewnieniem im dostępu do Internetu. In
ternet ma być panaceum na wszystkie braki w tradycyjnych zasobach. Zastąpienie go 
potencjałem wirtualnym postrzegane jest jako rozwiązanie bardzo nowoczesne a przy 
tym szalenie ekonomiczne. Następuje ciągłe obniżanie poziomu kultury przejawiające 
się, np. w zamianie patronatu (mecenatu) nad szkołą na pozyskiwanie sponsorów, 
utożsamianiu placówek oświatowych z punktami dostępu, postrzeganiu czytelników 
jako klientów, traktowaniu uczestników kultury jako jej konsumentów. Konsekwencją 
takiego działania może być nie tylko zastąpienie ksi^ki dokumentem elektronicznym, 
nauczyciela bibliotekarza opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedial
nej, działalności pedagogiczno-wychowawczej biblioteki procesem alfabetyzacji kom
puterowej młodzieży, ale także sukcesywne dążenie do zmniejszania liczby etatów dla 
bibliotekarzy szkolnych-w rezultacie do likwidacji ich miejsc pracy.

Wprawdzie prowadzone w latach 2003-2004 badania potwierdziły postrzeganie 
MCI jako integralnych części biblioteki szkolnej, ale nie oznacza to, że dotychczasowe 
metody i formy pracy uległy znaczącym zmianom'*^ .̂ W incydentalnych przypadkach 
oddzielano biblioteki od pracowni multimedialnych, które ogół społeczności szkolnej 
traktował jako dodatkowąpracownię komputerowąo nazwie Multimedialne Centrum 
Informacji. Takie niezależne laboratorium funkcjonowało często w oderwaniu od pla
nu pracy biblioteki lub centrum. W związku z tym jego lokalizacja nie miała znaczenią 
gdyż uznawane było zaledwie za miejsce swobodnego dostępu uczniów i nauczycieli 
do komputerów i sieci. Respondenci najczęściej nie rozumieli istoty centrum i kojarzyli 
je z pomieszczeniami wyposażonymi w sprzęt komputerowy. Nie potrafili także stwo
rzyć wizji centrum jako kompleksu dydaktycznego, stąd jego obraz utożsamiano za
zwyczaj ze skomputeryzowanąbibliotekąszkolną, a dokładniej z bibliotekąposiada- 
jącąkatalog komputerowy i program biblioteczny MOL''^.



Wyniki tych badań potwierdzająniedostrzeganie związku, jaki powinien istnieć 
pomiędzy szkolnymi centrami informacji i bibliotekami a zadaniami szkoły w zakresie 
edukacji i kultuiy informacyjnej. Dlatego tak ważne staje się kształtowanie świado
mości informacyjnej całej kadry pedagogicznej i jej kwalifikacji w zakresie alfabety- 
zacji informacyjnej. Celom tym służyć mająróżne formy dokształcania nauczycieli 
realizowane przez ośrodki akademickie, centra doskonalenia nauczycieli, fumy zajmu
jące się edukacją informatyczną, a także programy rządowe. Przygotowywane są 
z myśląo każdym nauczycielu wprowadzającym narzędzia tecłmologii informacyjnej 
do własnego warsztatu pracy oraz o wydzielonych grupach takich jak bibliotekarze 
czy szkolni koordynatorzy technologii informacyjnej lub nauczyciele technologii infor
macyjnej i ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. W kontekście przygotowania 
uczniów do uczestnictwa w kulturze informacyjnej na uwagę zasługująszkolenia eks
ponujące te właśnie zadania. Zaliczyć do nich można studia podyplomowe z zakresu 
edukacji medialnej, edukacji czytelniczej, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla na- 
uc^cieli ścieżki edukacja czytelnicza i medialna, różne formy kształcenia z zakresu 
technologii informacyjnej dla bibliotekarz/^' oraz wprowadzane do programów aka
demickiego kształcenia nauczycieli zagadnień z zakresu pedagogiki medialnej.

Z myśląo podnoszeniu kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy szkolnych przygo
towano głównie szkolenia z zakresu obsługi programu „Biblioteka Szkolna MOL”, 
kursy dla opiekunów szkolnych punktów informacji europejskiej, opiekunów multime
dialnych centrów informacji czy internetowych centrów informacji multimedialnej 
oraz dla administratorów szkolnych pracowni internetowych. W wymienionych for
mach doskonalenia położono nacisk na umiejętności swobodnego posługiwania się 
technologiąkomputerowąna stanowisku pracy. Problematyka szeroko pojętej kultuiy 
informacyjnej jest w tych programach nieobecna'’̂ . Wyjątek stanowią treści odnoszą
ce się do procesów gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji realizo
wanych zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz zasadami poszanowania 
praw autorskich. Od uczestników wspomnianych kursów wymaga się posiadania 
certyfikatu ECDL lub zaliczenia przynajmniej modułów 1,2,3,4 ECDL, ukończenia 
szkolenia np. w ramach programu „Intel -Nauczanie ku przyszłości” albo podstawo
wych kursów informatycznych organizowanych przez placówki doskonalenia na
uczycieli lub też podstawowych szkoleń informatycznych w ramach wewnątrzszkol- 
nego doskonalenia nauczycieli (WDN).

Programy wyposażania szkół w sprzęt komputerowy pociągnęły więc za sobą 
konieczność masowego przeszkolenia wszystkich nauczycieli. Kwalifikacje uzyski
wali oni w ramach wspomnianego już programu „Intel -  Nauczanie ku przyszłości”, 
którego celem było przygotowanie możliwie dużej liczby nauczycieli liderów TI 
w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu róż
nych przedmiotów oraz w pracy własnej. Dzięki kaskadowej strukturze kursów prze
szkolonych zostało 100 trenerów, następnie 4 tys. liderów, z któiych każdy przeszkolił 
po 20 nauczycieli. Pod koniec 2001 r. szkoleniami miało zostać objętych 80 tys. na
uczycieli. Innym projektem Interkl@sy realizowanym w 2004 r. we współpracy 
z Ogólnopolską FundacjąEdukacj i Komputerowej oraz dzięki wsparciu Polsko-Ajne- 
rykańskiej Fundacji Wolności były kursy „Komputerowego Szkolenia na Odległość” 
w zakresie stosowania technologii informacyjnych w pracy własnej i podczas zajęć



dydaktycznych. Przeszkolono 3 tys. nauczycieli uczestniczących zarówno w naucza
niu na odległość, jak i w stacjonarnej części kursu. Program adresowany był do uczest
ników szkolenia OFEK „Komputer dla Nauczyciela” oraz szkół biorących udział 
w programie „Znak Jakości Interkl@sa”. Od 1999 r. uruchomiono wiele programów 
szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej. Nie sposób je 
wszystkie wymienić; wszystkie jednak miały służyć wspólnym celom, które zgodne są 
z celami stawianymi przez autorów projektu „Technologia informacyjna narzędziem 
zmian w edukacji”. Zaliczono do nich szerokie i efektywne wdrożenie TI do praktyki 
szkolnej, zpołożeniem akcentu na transformacyjnąrolę nowych technologii; wobszarze 
celów i metod kształcenia-zastępowanie behawioralnego nauczania konstruktywi- 
stycznym budowaniem wiedzy; szybszym dostosowaniem szkół i lokalnych systemów 
oświatowych do wymogów tworzącego się społeczeństwa informacyjnego'*^.

Aby sprostać tym celom, postawiono przed wszystkimi nauczycielami wymóg 
posiadania potrzebnych do ich realizacji kompetencji. Scharakteryzowane zostały 
w Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyj
nej i informatyki przygotowanych przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medial
nej i opublikowane w Internecie w sieфniu 2003 r.‘*“ . W ich świetle każdy nauczyciel 
powinien wykorzystywać technologię informacyjnąjako składnik własnego warsztatu 
pracy i jako medium dydaktyczne w nauczanej przez siebie dziedzinie oraz uwzględ
niać aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne, związane z dostępem do 
technologii informacyjnej i z korzystaniem z tej technologii. Każdy nauczyciel, 
a w szczególny sposób bibliotekarz, staje się nauczycielem technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej w takim samym sensie, wjakim jest nauczycielem edukacji czytel
niczej . Wymaga się od niego świadomości informacyjnej w zakresie prawnych, etycz
nych i społecznych konsekwencji jakie powodować może technologia informacyjna 
oraz przestrzegania i wpajania uczniom norm współżycia w kształtującym się społe
czeństwie informacyjnym. W omawianych Standardach szczególną uwagę zwró
cono na: przestrzeganie przez nauczycieli norm prawnych i etycznych w korzystaniu 
ze źródeł informacj i oraz w posługiwaniu się informacją w pracy własnej i w pracy 
z uczniami; uwzględnianie w nauczaniu humanistycznych, etyczno-prawnych i spo
łecznych aspektów stosowania informatyki przez uczniów, w szkole i poza nią; uświa
domienie różnic kulturowych tkwiących w informacji, znajomość podstawowych za
sad etyki w korzystaniu z mediów; znajomość etycznych, prawnych, psychicznych 
i fizycznych zagrożeń wynikających z niewłaściwego posługiwania się technologią in
formacyjną, przeciwdziałanie tym zagrożeniom oraz kształtowanie świata pozytyw
nych wartości ucznia; świadomość wpływu na demokrację swobodnego dostępu do 
informacj i oraz nieskrępowanej komunikacj i oraz dostrzeganie zagrożeń wynikają
cych z globalizacji procesów społecznych. Ostatnią bardzo ważnąkwestiąporuszaną 
w Standardach jest odwoływanie się do świadomość nauczycieli w zakresie wpły
wu technologii informacyjnej na zachowania społeczne, umiejętność przedstawiania 
trendów w rozwoju techniki i technologii informatycznej oraz znajomość konsekwen
cji tego rozwoju dlażycia, w tym zawodowego, jednostki i całych społeczności wtwo- 
rzącym się społeczeństwie informacyjnym, a także znajomość oficjalnych wskazań 
gremiów krajowych i międzynarodowych, odnoszących się do kierunków zmian po
wodowanych rozwojem informatyki i technologii informacyjnej w skali państwa,



Europy i świata. Te bardzo ważne zapisy zwracają uwagę całego środowiska oświa
towego na fundamentalne problemy kultury informacyjnej a umieszczenie ich 
w Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyj
nej i informatyki powinno obligować do uczynienia ich podstawądziałalności peda- 
gogiczno-wychowawczej. Niestety, znajomość tego dokumentu nie jest jeszcze po
wszechna. Badania pilotażowe prowadzone wśród nauczycieli zainteresowanych 
współpracą lub pracąw bibliotece szkolnej, a także wśród słuchaczy studiów podyplo
mowych i zaocznych zdobywających kwalifikacje do pracy w bibliotece, czyli wśród 
osób, które szczególnie powinny być odpowiedzialne za wdrażanie powyższych treści, 
wykazały, że aż 71 % respondentów nie znała tego aktu'̂ ’̂. Aby powyższe standardy 
zaczęły odgrywać swojąrolę, muszą być, według Macieja M. Sysło, spełnione przy
najmniej trzy warunki, tj.: powinny stać się one częścią rozporządzenia w sprawie 
standardów kształcenia nauczycieli, powinny zostać zaakceptowane przez uczelnie 
kształcące nauczycieli i powinny stać się dla każdego nauczyciela „drogowskazem” 
kształcenia i ustawicznego doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej'’̂ .

Zarówno Podstawa programowa z 1997 r. jak i z 1999,2002 i 2007 r. przygoto
wały polskim szkołom grunt do dynamicznego rozwoju szeroko pojętej edukacji infor
macyjnej ucznia podczas całego cyklu kształcenia, od zajęć zintegrowanych w szkole 
podstawowej do matury włącznie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie głównie 
w omówionych powyżej programach nauczania z zakresu technologii informacyjnej, 
edukacji medialnej, edukacji czytelniczej, edukacji polonistycznej, a także w nowym 
podejściu do funkcji biblioteki szkolnej przekształcanej w multimedialne centra infor
macji. Zabrakło w nich jednak tematyki uwzględniającej aspekt kulturowy alfabety- 
zacji informacyjnej. A przecież zagadnienia etyki w procesie posługiwania się infor
macją, kwestia moralności użytkowników informacji, budowa systemu wartości 
pozwalającego na godne życie w społeczeństwie informacyjnym to główne kierunki 
działań, na których powinno skoncentrować się nauczanie kultury informacyjnej. 
Ograniczenie się tylko do edukacji informacyjnej ucznia, rozumianej jako twórcze 
wykorzystanie informacji w celu budowania wiedzy, czy nawet mądrości, to wejście 
w ślepy zaułek. Wszak, jak poucza wielki humanista Franęois Rabelais „wiedza bez 
sumienia jest ruiną duszy’'*®’. A koncentrowanie się wyłącznie na umiejętnościach in
formacyjnych, przestrzega Janusz Morbitzer, prowadzi prosto do „ukształtowania 
ucznia jako bezdusznego, aczkolwiek zawodowo sprawnego technokraty”^*. W miej
scu tym przytoczę ulubioną sentencję tego badacza, która doskonale koreluje z ni
niejszą częściąpracy: „Gdzie się podziała nasza mądrość, którą zastąpiła wiedza. 
Gdzie się podziała nasza wiedza, którązastąpiła informacja” *̂̂ . Czesław Cempel, ana
lizując proces tworzenia wiedzy, w swych rozważaniach poszedł dalej. Zapytał: „gdzie 
się podziała prawda, którązastąpiła wiedza” ™̂.

Problem z kulturąinformacyjnąw edukacji polegajednak nie tylko na pomijaniu 
wielu jej aspektów w programach nauczania wydzielonych przedmiotów. Sam przed
miot, bez względu jak go nazwiemy, nie jest bowiem w stanie zagwarantować pozy
tywnego efektu wychowawczego. Rozwój kultury informacyjnej szkoły i jej pod
opiecznych to proces długofalowy, podzielony na wiele etapów, trudny w ewaluacji 
i niegwarantujący natychmiastowych sukcesów edukacyjnych. Towarzyszyć mu 
musi respektowanie przez całą społeczność szkolną norm i postępowanie zgodne



z wpajanymi uczniom zasadami. Jeżeli nauczanie icultury informacyjnej nie zostanie 
poparte pozytywnymi przykładami i zsynchronizowane z praktykądnia codziennego, 
to gdy nawet uda się wykształcić pożądane postawy uczniów wobec zjawiska infor- 
macj i, to icłi zachowanie będzie przeczyło zdobytej wiedzy i towarzyszącemu mu sto
sunkowi emocjonalnemu. Wprowadzanie w życie fundamentalnych dla kultuiy infor
macyjnej wzorów postępowania wymaga jednak motywowania uczniów do 
podejmowania takich działań, a to bez konsekwentnego ich przestrzegania, przynaj
mniej przez grono pedagogiczne, rodzinę i środowisko lokalne, jest niemożliwe. Budo
wa sprawnego systemu motywującego to duże wyzwanie dla oświaty i wymagające 
wciąż nowych rozwiązań. Barbara Kamińska-Czubała, odwołując się do opracowań 
z zakresu psychologii motywacj i, podkreślą że nawet najbardziej przekonywujące argu
menty, nawoływania i apele nie przyniosąoczekiwanych skutków,jeżeli nie pojawiąsię 
równocześnie trzy warunki: wystarczająco silna potrzeba osiągnięcia celu, zapowiedź 
wzmocnienia i ocenione jako dodatnie (większe od zera) prawdopodobieństwo osiągnię
cia sukcesu. Stwierdza też, że „wiedza o mechanizmach działania motywacji, bez któ
rych nie można liczyć na osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu, wciążjeszcze jestza mało 
wykorzystywanym elementem zarządzania oświatą, szkołą i biblioteką”'’’’.

Bardzo poważną barierę w promowaniu kultury informacyjnej stanowi także błęd
ne pojmowanie funkcji biblioteki szkolnej i nieuwzględnianie jej roli w realizacji powyż
szego zadania. Tylko integracja działań pedagogiczno-wychowawczych tej placówki 
z zadaniami stawianymi przed edukacjąpolonistyczną, informatyczną, medialną 
i pozostałymi zagwarantować może postrzeganie kultury informacyjnej jako sposobu 
na życie w otaczającym nas coraz szczelniej technopolu, a nie wyłącznie jako teore
tycznego wywodu odpowiedzialnych za przedmiot nauczycieli. Tak więc bez prężnie 
działającej biblioteki szkolnej, centrum informacyjnego czy MCI kształcenie kultuiy in
formacyjnej staje się bezowocne. Na końcu uliczki, którą podąża edukacja informa
cyjną stoi bowiem biblioteka szkolna. Dopóki nie otworzy się jej na nowe technologie 
i nie zakorzeni w świadomości wszystkich członków społeczności szkolnej jej central
nej pozycji w procesie kształcenia i funkcji scalających wszelkie działania odnoszące 
się do edukacji informacyjnej a mające swe odzwierciedlenie w zapisach Podstawy 
programowej, dopóki nie stanie się faktycznym warsztatem pracy dla uczniów i na
uczycieli i nie przejmie odpowiedzialności za tworzenie wzorców zachowań i pozy
tywnych postaw wobec działań związanych z informacją tak długo nauczanie kultuiy 
informacyjnej będzie li tylko uniwersytecką oracją.

Tymczasem władze lokalne, oświatowe, dyrekcje szkółjakże często stronią od 
omawianego problemu. Bagatelizując znaczenie tej pracowni, traktowanej niejedno
krotnie jako miejsce dostępu do lektur szkolnych lub Internetu a tym samym łatwej 
w zastąpieniu jej przez podobne placówki w regionie, uciekająfaktycznie od całościo
wego spojrzenia na kwestię kształcenia informacyjnego i kultuiy informacyjnej spo
łeczeństwa"’ .̂ Koncentrowanie uwagi na zapewnieniu oświacie środków na eduka
cję komputerową i przekonanie, że w tych właśnie działaniach tkwi istota rozwiązania 
problemu, jest ucieczkąod podjęcia zdecydowanych działań na rzecz rozwoju kultuiy 
informacyjnej w procesy usprawniania edukacji informatycznej, z przerzuceniem od- 
powiedziabości za kształcenie w zakresie information literacy na „wszystkich”, czy
li na nikogo'*’ .̂



Zakoniecznościąkształcenia kultury informacyjnej uczniówprzemawiająnie tylko 
wymienione wcześniej względy. Jak ważne jest to zadanie dla oświaty w XXI w., 
świadcząwskazane przez Federico Mayora, Jeromego Binde’a, Jeana-Yves’a Le Sauxą 
RagnaraGudmundssona kierunki i zalecenia dla ws^stkich instytucji światowych odpo
wiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia Najważniejsze zpunktu widzenia kul
tury informacyjnej sąniewąlpliwie następujące dyrektywy. Należy:

-zapewnić dostęp do książki i lektury, a jednocześnie rozwijać podstawową walkę 
z analfabetyzmem funkcjonalnym i nadać odpowiedniąrangę spuściźnie utrwalonej na 
piśmie i dziedzictwu literackiemu,

-  popierać i zrewaloryzować praktykę lektury, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, 
jako aktu wolności, przygotowania do myślenia krytycznego i zrozumienia Innego,

—przyczyniać się do produkcji i rozpowszechniania tanich książek i „periolibros” 
(w postaci odcinków w prasie pisanej); dopomagać w tworzeniu ruchomych bibliotek 
i ośrodków czytelnictwa stosownie do potrzeb ludności wiejskiej lub defaworyzowanej,

-promować korzystanie z nowych technologii komunikowania jako nośników 
tekstu oraz kierować część pomocy przeznaczonej na rozwój nowych technologii na 
zachowanie i wykorzystanie spuścizny utrwalonej na piśmie,

-  wspierać budowę planetamej biblioteki opartej na technice cyfrowej i zapewnić 
większąkomplementamość między ogółem systemów informacji, a także scalać służ
by tradycyjnie oddzielone (biblioteki i sieci elektroniczne). Dopomagać w posługiwa
niu się nimi w ramach systemów edukacyjnych i kulturowych,

-  przekształcać biblioteki w centra wiedzy otwarte dla wszystkich cyfrowych źródeł 
informacji i badań. Pomagać krajom rozwijającym się w organizacji bibliotek 
i zbiorów archiwalnych oraz w finansowaniu kształcenia kompetentnego personelu (...),

-  promować twórczość literackąpoprzez (...) zachęcanie do posługiwania się pi
smem -  od szkoły podstawowej do szkoły wyższej; kontynuować wysiłki zapoczątko
wane w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej z uwzględnieniem na bieżąco 
wyłaniających się problemów, które stwaizająnowe technologie komunikowania'* '̂'.

Zatem skoro wołania o nadanie kulturze informacyjnej należnego jej miejsca 
w systemie edukacji i wychowania nie należądo odosobnionych, możliwe h>ędzie za
palenie zielonego światła dla przedsięwzięć promujących tę kulturę w naszym społe
czeństwie. Tym bardziej że udało się pokonać podobne przeszkody w społeczeń
stwach innych krajów. Wzorem do naśladowania może być chociażby duński model 
biblioteki szkolnej'*’ .̂ W kraju tym zrozumienie przez państwo wagi biblioteki szkolnej 
dla procesu edukacj i młodzieży znalazło swoje odzwierciedlenie w wyasygnowaniu 
z budżetu narodowego odpowiednich środków na wzmocnienie sieci tych bibliotek'*’̂ . 
Niewątpliwie krokiem milowym w prawie duńskim stał się zapis w „Ustawie o biblio
tekach powszechnych” z 1964 r. traktujący o konieczności zorganizowania w każdej 
szkole biblioteki, stanowiącej część składowąkomunalnego szkolnictwa i zapewnie
niu uczniom dostępu do źrMeł informacji. Kolejnąważnądecyzjąbyło wprowadzenie 
do prawa szkolnego nowej nazwy dla biblioteki'’’’. Od 1993 r. w Danii funkcjonują 
tzw. centra pedagogicznego serwisu (CPS)'*’*. Warto odnotować, że już w 1967 r. zo
stały stworzone przesłanki prawne do uruchamiania w bibliotekach publicznych cen
trów audiowizualnych wspomagających biblioteki szkolne miedzy innymi w obsłudze 
technicznych środków dydaktycznych. Osiągnięcie pożądanego stanu wymagało du



żego wysiłku i zaangażowania władz lokalnych i środowiska. Najważniejsza była in
nowacyjna myśl i zaistnienie potrzeby rozwoju informacyjnego społeczeństwa po
przez działalność biblioteczną. Następnie znaleźli się ludzie, zarówno praktycy, jak 
i teoretycy, którzy walczyli o realizację idei wychowania dojrzałych informacyjnie oby
wateli. Droga w kierunku tworzenia kultury informacyjnej zaczęła się więc od polityki 
i polityków widzących potrzebę rozwoju bibliotekarstwa. Za zrozumieniem i poparciem 
polityków oraz przedstawicieli władz lokalnych szły środki i fundusze na realizację 
wspólnego przedsięwzięcia. Utrzymanie szkolnych centrów informacji zależy zatem, 
jak to określili decydenci odpowiedzialni za rozwój edukacji w gminie Kolding, od 
dobrej woli politykóW’’. Dlatego zarówno przedstawiciele CPS jak i zarządów szkół 
oraz władz i społeczności lokalnej walcząo utrzymanie dotychczasowego statusu. Za
bieganie o to, co zostało wypracowane, jest nieustannąpracącałego środowiska edu
kacyjnego i wychowawczego ucznia, wspieranąpolitykąjakości usług i proklienckim 
nastawieniem do użytkowników informacji i czytelników.

Zatem kiyzys biblioteczny, z jakim mamy do czynienia w naszym kraju, nie jest 
z w ią ^ y  wyłącznie z trudnościami ekonomicznymi. Największy problem tkwi w bra
ku wystarczająco mocnego nacisku społecznego na samorządy lokalne, któty dopro
wadziłby do szukania środków na budowę nowych bibliotek lub modemizację istnie
jących, a także konsolidował społeczność przeciwko nieuzasadnionemu łączeniu 
istniejących placówek, ich likwidacji lub czynienia z bibliotek gminnych i powiatowych 
„kaiykatury infrastruktury informacyjnej małych miejscowości” *̂®. Problem tkwi tak
że w braku wspólnej wizji nowoczesnej biblioteki szkolnej i przeciwstawieniu się ste
reotypom uniemożliwiającym jej rozwój. Ponadto związany jest z brakiem działań pro- 
mujących w środowiskach samorządowych, głównie w małych środowiskach 
lokalnych, znaczenia idei information literacy i jej użyteczności oraz działań upo
wszechniających kulturę czytelniczą i informacyjną. Anna Sitarska wskazuje na 
„kompletny brak zrozumienia sensu działań informacyjnych” przez samorządy tery
torialne oraz na skutki zaniedbania w sferze realizacji potrzeb informacyjnych tych 
samorządów. Negatywne konsekwencje tego stanu mająwpływ na sposób i jakość 
tworzenie się struktur demokratycznych w środowiskach lokalnych. Podkreśla także, 
że w niedostatecznym stopniu bibliotekarze podejmujątemat partnerskiego układu 
samorząd -  biblioteka publiczna lub biblioteka szkolna, zaprzepaszczając w ten sposób 
szansę na wspólne rozwiązywanie problemów informacyjnych"'*’.

Warto może zastanowić się nad wskazówkąukrytąw słowach Victora Hugo, iż 
„pr^szłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię -  niemożliwe, dla nieśmiałych -  nie
znane, dla myślących i walczących -  ideał”
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rialne, w tym zjawiska etyczne, zachowania itp. FILIPIAK, М., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, 
s. 22.

 ̂Tamże, s. 80.
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przechowywanie, wyszukiwanie i przekazywanie informacji. Słownik term inologiczny informacji 
naukowej, op. cit., s. 93. Stosowane jest też pojęcie „procesy informacyjne” na określenie działań do
konywanych na informacji, wśród których można wyróżnić: nadawanie komunikatu, któremu może 
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luatywne w spółczesnych populacji kognitariuszy” . Narzędziem tym je s t „skala dwuważonych 
ocen”, będąca zmodyfikowaną skalą Likerta. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że S. Ubermano
wicz nie różnicuje respondentów, lecz wartościuje procesy na podstawie badania skutków. Opracowa
ne przez niego narzędzie może znaleźć zastosowanie w ewaluacji postaw i uświadomienia odnoszą
cych się do obszaru mediów (MedioKultura), kultury popularnej (Popkultura), ekologii (EkoKultura)



itp. Zob.: S. Ubermanowicz, Ewaluacja splotowa InfoKuUuty. Skala dwuważonych ocen. Poznań, Wy
dawnictwo Nauk. UAM, 2005, s. 10,246, 247-248.

‘ Zależności pomiędzy kulturą informatyczną i informacyjną a etyką, wychowaniem, kulturą 
języka, myśli i czynu zostaną omówione w dalszej części rozdziału.

' POLAŃSKA, K., KONARSKA, E., Kultura informatyczna studentów Studium Podstawowego 
Szkoły Głównej Handlowej. Raport z badań; POLAŃ SKA, K., Kultura informatyczna studentów Stu
dium Podstawowego SG H  na podstawie badań, s. 198.

K. Polańska cechy te nazywa wskaźnikami. Każdy z tych czterech wskaźników  różnicuje 
poszczególne modele kultury informatycznej. Zob. rozdz. 1.2.3.1. D yskusja wokół pojęcia kultura 
informatyczna, s. 50.

POLAŃSKA, K., M odełowa koncepcja kultury informatycznej społeczeństwa, s. 297-302. 
Zob. też: POLAŃSKA ,K., Kultura informatyczna studentów Studium Podstawowego SG H  na pod
stawie badań, s. 199. Badania nad kulturą inform atyczną przeprow adzono w dw óch cyklach, tj. 
w latach 1993-1995 i 1998-2000. Kolejny cykl zaplanowano na lata 2003-2005.

POLAŃSKA, K., Modelowa koncepcja kultury informatycznej społeczeństwa, s. 297. Zob. też: 
Dylematy cywilizacji informatycznej, s. 68.

121 POTOCKI, A., Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania 
się, s. 71.

GORISZOWSKI, W., Książka a wychowanie, s. 39.
PIĄTEK, Т., Potrzeba badań kultury informacyjnej, s. 283.

124 POTOCKI, A., Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania 
się, s. 71.

M. Próchnicka wyodrębnia cztery psychologiczne typy intelektu człowieka: logik -  anali
tyk -  empiryk; logik -  holista -  teoretyk; doznaniowiec -  analityk -  praktyk; doznaniowiec -  holista -  
mistyk, będące kombinacjądwóch stylów odbioru i wartościowania informacji (obiektywnego i subiek
tywnego). PRÓCHNICKA, М., Informacja a umysł, s. 60-63. Zob. też: MATERSKA, K., Informacja 
w organizacjach społeczeństwawiedzy, s. 122-123.

126 Pf2ez zarządzanie wiedzą według teorii R. Benneta i H. Gabriela rozumie się „zarządzanie in
formacjami, wiedzą i doświadczeniem, tzn. ich tworzenie, gromadzenie, przechowywanie i wykorzy
stywanie mające zapewnić przyszły rozwój w oparciu o posiadane zasoby”. N atom iast w ujęciu 
TA. Stewartajest to „posiadanie wiedzy o tym co wiemy, zdobywanie i organizowanie jej oraz wyko
rzystanie w sposób przynoszący określone korzyści” . KOWALCZYK, A., NOGALSKI, B., Zarzą
dzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 43.

Cechy informacji wartościowej przejęto za: MATERSKA, K., Ocena i selekcja informacji, 
a je j  wartość w systemie zarządzania informacją i wiedzą, s. 195-196. Zob. też rozdz. 1, przypis 81; 
PERZYCKA, E., O djakości informacji dojakości edukacji, s. 50.

BATOROWSKA, H., Problemy badawcze kultury informacyjnej szkoły, s. 21-22.
Typy te zostały omówione w rozdz. 2.2. Kultura informacyjna -  ujęcie typologiczne. Badania 

prowadzone przez autorkę wśród uczniów szkół państwowych powiatu suskiego pozwoliły zaobser
wować częstość występowania wybranych z powyższego w ykazu cech. Analiza wyników dała od
powiedź na pytanie o poziom przygotowania młodzieży do uczestnictwa w kulturze informacyjnej. 
Wnioski z badań zaprezentowano w trzeciej części książki.

FURMANEK, W., Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konse
kwencje metodologiczne, s. 63. Kultura pracy ma według tego badacza najszersze znaczenie, a nieco 
węższe kultura techniczna. Podporządkowane są  im pojęcia, takie jak  kultura ekonomiczna, kultura 
prakseologiczna, kultura informatyczna, kultura informacyjna. W książce na temat humanistycznej 
teorii pracy, autor do kom ponentów kultury pracy zalicza także kulturę organizacyjną. FURM A
NEK, W., Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), s. 147. Zob. też rozdz. 
1, rys. 3 Usytuowanie kultury informacyjnej wśród terminów używanych do je j określenia w tekstach 
ekonomicznych, s. 45.

PENC, J., Kultura p racy-la b o u r  culture, [online]. Popularne są  też definicje zawężające po
jęcie kultury pracy do kultury zdeterminowanej właściwym wyszkoleniem zawodowym pracowni
ków, ich wysoką m otywacją i poczuciem społecznej odpowiedzialności, prężną gospodarką, nowo
czesną teclinologiąi właściwymi formami organizacji pracy. Kulturę tę cechuje wykonywanie pracy 
zawodowej w sposób wydajny, dobry jakościowo, a zarazem pozwalający zachować wysoki kom
fort. GRZEŚKOWIAK, U., Kultura informatyczna w zawodzie aktuariusza, [online]. Porównaj rozu



mienie kultury pracy przez S. Wili<anowicza, w której ważniejsze od wiedzy są postawy i umiejętno
ści. Wiedza to w arunek wstępny, istotę stanowi chęć uczenia się i porządnego pracowania, pilnie 
i z inicjatywą, z troską o użytkownika wyników tej pracy (zarówno przedmiotów jak  i badań nauko
wych). Kultury pracy trzeba uczyć od dziecka -  poprzez pracę. WILKAMOWICZ, S., Kultura pracy 
a bezrobocie, [online].

FURMAN EK, W., Wychowanie przez pracę do pracy wyzwaniem dla edukacjijutra, s. 80.
W. Furmanek interpretuje definicję pojęcia kultura pracy (zaczerpniętąz książki Cz. Plewki, 

Kultura pracy. Szczecin 1991), przenosząc negatywne postawy człowieka (postawa niemożności, 
kompleks przeciętności, dogmatyzm, zarozumialstwo i zadowolenie z siebie, balaganiarstwo) na 
postawy wobec techniki. FURMANEK, W., Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy peda
gogiki pracy), s. 156, 162-164.

FURM ANEK, W., Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacjapojęcia. Konse
kwencje metodologiczne, s. 64. Porównaj: FURM ANEK, W., Zarys hum anistycznej teorii pracy  
(z perspektywy pedagogiki pracy), s. 158. Autor ten zwraca uwagę, że przedstawiona definicja zawiera 
ważne treściowo składniki etyczne, któi^ch znaczenie dla sensu tego pojęcia je st szczególnie istotne. 
Eksponowane są w niej wartości, takie jak: dobro, piękno i godność człowieka.

FURM ANEK ,W., Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konse
kwencje metodologiczne, s. 64. Pełną definicję kultury informacyjnej autorstwa S. Ubermanowicza 
i M. Paprzyckiego zamieszczono na s. 56.

Problem nadrzędności i podrzędności kultury informacyjnej względem kultury informatycznej 
je st różnie traktowany, naw et przy założeniu, że kultura inform acyjna je st pojęciem szerszym. 
W testach egzaminacyjnych z informatyki dla studentów Katediy Informatyki Gospodarczej Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie wymieniane są następujące wyznaczniki kultury informacyjnej: 
obligatoryjna znajomość technologii informatycznych, znajomość tendencji rozwojowych techniki 
informatycznej, umiejętność doboru źródeł informacji stosownie do potrzeb informacyjnych. Zob.: 
Egzamin z  informatyki, [online].

FURM ANEK, W , Kultura informacyjna kategoriąpedagogiki współczesnej, s. 184. 185. 
T. Piątek określenie „system postaw” zaczerpnął ze strukturalnej definicji postaw, wprowadzonej do 
literatury przez M.B. Smitha, w której wyróżniono elementy poznawcze, afektywne i prakseologicz- 
ne. PIĄTEK, Т., Kultura informacyjna studentów, a rynek pracy globalnego społeczeństwa informa- 
cyjnego, s. 148.

FURMANEK, W., Kultura informacyjna kategoriąpedagogiki współczesnej, s. 183.
PIĄTEK, Т., Kultura informacyjna studentów, a rynek pracy globalnego społeczeństwa infor

macyjnego. s. 148). W. Furmanek, wywodząc pojęcie kultury informacyjnej z pojęcia kultury tech
nicznej. przejął za H. Pochanke komponenty kultury technicznej i dokonał ich adaptacji dla potrzeb 
uściślenia zakresu kultury inform acyjnej. FURM ANEK, W., Zarys hum anistycznej teorii pracy  
(z perspektywy pedagogiki pracy), s. 155-156.

'■*" Rozum ienie kultury informacyjnej przez T. Piątka, w kontekście problemów badawczych, 
którymi ta kultura się zajmuje, przedstawiono we Wstępie, s. 13.

PIĄTEK, Т., Determinanty rozwoju kultury informacyjnej studentów, s. 176.
KURAŚ, M „ Kultura informacyjna, s. 25.
GOBAN-KLAS, Т., Szkoła w erze cyfrowej, czyli poza lekcję, książkę i kredę, s. 227.

144 f u r m a n e k ,  w .  Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konse
kwencje metodologiczne, s. 63; FURMANEK, W., Kultura informacyjna kategoriąpedagogiki współ
czesnej, s. 184. Takie rozróżnienie zakresów obu kultur nie przeszkadza badaczowi traktować ich 
łącznie, bowiem technologie informacyjne traktuje jako połączenie informatyki z innymi technologia
mi, które w spółdziałają z nią i m ająw pływ  na jej stosowanie w społeczeństwie. FURMANEK, W., 
Kultura informacyjna kategoriąpedagogiki współczesnej, s. 182.

ZW OLIŃSKI, A., Słowo w relacjach społecznych, s.435. Porównaj: Tamże, s. 432-434,436.
J ASKO WSKA, B., Kształtowanie kultury wiedzy w służbach informacyjnych, s. 101.
M. Broadbent, The phenomenon o f  knowledge management: what does it mean to the informa

tion profession? „Information Outlook” 1998 Vol. 2 (5) s. 23-26. Cytuję za: JASKOWSKA, В., Kształ
towanie kultury wiedzy w służbach informacyjnych, s. 101. Wiedza typu know-how-w iedza  dotyczą
ca umiejętności i zdolności; zdobywanie nowych umiejętności i stałe poszerzanie wiedzy to warunek 
profesjonalnych usług informacyjnych: ważna jest biegłość w posługiwaniu się technologiami w orga
nizowaniu dostępu do informacji i je j wyszukiwaniu, znajomość języków obcych, zagadnień psycho



logii, sprawnej komunikacji, zasad współpracy itp. Równie ważna jest wiedza typu: know-what (wie
dzieć co), know-why (wiedzieć dlaczego), know-who (wiedzieć kto). KOWALCZYK, A., NOGAL- 
SKl, B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 23.

Ch. T. Towniey, Knowledge Management and Academic Libraries. „College & Research Libra
ries” 2001 Vol. 62 (1) s. 44-54. Cytuję za: JASKOWSKA, B., Kształtowanie kultury wiedzyw służbach 
informacyjnych, s. lOL

‘‘■’ SIDOR, M. "W., Jakość usług bibliotecznych, s. 201. Jak konstatuje cytowana autorka, jakość 
ta zależy od wielu czynników takich, jak: usługi oczekiwanej, otrzymanej, wymiaru technicznego 
i funkcjonalnego jakości i od wizerunku biblioteki. A więc jest wynikiem interakcji zachodzących mię
dzy użytkownikiem a biblioteką. Również E. Głowacka dostrzega w koncepcji zarządzania wiedzą 
korzyści dla rozwoju bibliotek, związane z kształtowaniem polityki informacyjnej, zarządzaniem or
ganizacją, projektowaniem systemów zarządzania wiedzą. GŁOWACKA, E., Rolapracownilców in
form acji w zarządzaniu wiedzą w organizacjach, s. 52.

ZACHER, L. W., Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (dylematy tran- 
zycyjne: między informacją, wiedzą i wyobraźnią), s. 106.

Tamże, s. 105.
KOWALCZYK, A., NOGALSKl, B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 45.
Tamże, s. 44.
Tamże, s. 21.
NOWAK, E. R, O d bibliotekarza do cyberiana-Internet generatorem nowego zawodu, s. 189.
W przeciwieństwie do danych rozumianych jako niezróżnicowane i niepowiązane fakty bez 

kontekstu (na podstawie trójkąta hierarchii wiedzy). KOWALCZYK, A., NOG A LSKl, B., Zarzą
dzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 22.

Tamże, s. 20.
'“ A. Kowalczyk i B. Nogalski przejmując określenie mądrości i myślenia za W.M. Grudzewskim 

i l.K. Hejduk określająje jako umiejętność i zdolność ludzi lub przedsiębiorstw do rozwijania wiedzy 
i uczenia się dzięki transformacji wiedzy, informacji i danych między ludźmi lub organizacjami. Tam
że, s. 21-22.

ŚMIAŁEK, M. J., Kształcenie bibliotekarzy w pedagogicznej mądrości, s. 59-60.
CEMPEL, Cz., Społeczeństwo wiedzy, [online],
M. Krąpicc, Dzieła. Ja -cz ło w iek . Lublin: Wydawnictwo KUL, 1991. Cytuję za: FURM A

NEK, W., Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej, s. 176.
Omówione zostaną one w dalszej części książki.

'“ D. Loertscher w pracy poświęconej taksonomii szkolnych program ów w zakresie edukacji 
medialnej zalicza kulturę czytelniczą do komponentów kultury informacyjnej. Twierdzi, że czytanie 
i czerpanie przyjemności z lektury mieści się w zakresie information literacy. ARMSTRONG, Ch., 
BODEN, D., TOWN, S., WOOLLEY, М., WEBBER, S., ABELL, A., CILIP defines Information Lite
racyfor the UK. [online]. Cytowany zespół autorów, dokonując analizy zawartości znaczących tek
stów z zakresu information literacy, odwołał się do tekstu D. Loertscher, Taxonomies o f  the School 
Library Media Program. 2000.

W modelu J. A. Faziagića (wiedzy jako podstawy rozwoju organizacji) dokonano zbytniego 
uproszczenia, sprowadzając zarządzanie informacjątylko do przetwarzania i porządkowania danych 
(liczb, słów, schematów, obrazów). Autor ten przedstawia wiedzę jako  elem ent łańcucha, którego 
początkiem jest wprawdzie znak, ale najego końcu sytuuje doskonałość. Ogniwami tego łańcucha są 
w kolejności: znak -» dane = znak + składnia -► inform acje = dane + znaczenie -♦ wiedza =  informacja 
+ model -* działanie = w iedza+ motywacja+ system - » kom petencje = działanie + pozytywna oce
na otoczenia -* doskonałość (eksperta, mistrza). FAZLAGIĆ, J. A., Zarządzanie wiedzą w szkole, 
s. 43. Zob. też rozdz. 1, przypis 4.

MATERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 55-56.
IM Niestety, często procesy przekształcania informacji w wiedzę postrzegane są w aspekcie tech

nologicznym. Jak pisze A. Sitarska dopiero wielostronność postrzegania tych procesów „stworzy 
warunki sprzyjające rzeczywistemu kreowaniu zmian w zachowaniach informacyjnych i dążenie do 
formowania kultury informacyjnej użytkowników spoza elitarnych środowisk naukowych”. SITAR
SKA, A., Problemy przekształcania informacji w wiedzę, s. 202-203.

ANDRZEJEW SKA, J., Kultura czytelnicza jednostk i ja k o  program  edukacji czytelniczej 
i przedmiot badań, s. 29.



Wstęp do informatyki, s. 166.
Tamże, s. 166; STEFANOWICZ, B., Kultura informacyjna, s. 193; Dylematy cywilizacji infor

macyjnej. s. 62.
STEFANOWICZ, B., Kultura informacyjna, s. 193-195.
ZYBERT, E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblio

teką  s. 55.
SCHAFF, A., Stereotypy a działanie ludzkie, s. 59.
Tamże, s. 69-70.
W OJCIECHOW SKI, J.. Odbiorcze transformacje w komunikacji, s. 56-57.
STEFANOWICZ, B., Kultura informacyjna, s. 194. H. P. Grice nazywa te zasady kategoria

mi, a zamiast zasady odniesienia stosuje termin „kategoria stosunku”. Kategorie te charakteiyzujątzw. 
„Zasadę Kooperacji” (ZK) skierowaną do uczestników konwersacji. Mówi ona: „wnoś swój wkład do 
konwersacji tak, ja k  tego w danym je j stadium wymaga przyjęty cel czy kierunek wymiany słów, 
w której bierzesz udział”. GRICE, H. R, Logika a konwersacja, s. 96.

ZWOLIŃSKI, A., Słowo w relacjach społecznych, s. 205; GRICE, H. R, Logika a konwersacja. 
s. 97-98.

ZWOLIŃSKI, A., Słowo  w rełacjach społecznych, s. 207.
PRÓCHNICKA, М., Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji, s. 37.
LEPA, A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, s. 108. Jest to deflnicja w sensie ści

słym. W znaczeniu szerokim logosfera oznacza całą warstwę słowną w środowisku konkretnego czło
wieka, niezależnie od tego, w jakim stosunku jest słowo do pozostałycli składników mediosfery (czyli: 
ikonosfery, logosfeiy, sonosfery, galenosfery).

BABIK, W., O niektórych chorobach powodowanych przez informacje, s. 18-19.
"" LEPA, A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, s. 123.

Księga aforyzmów, op. cit., s. 312.
LEPA, A., Postulat ciszy w wychowaniu do mediów, s. 1-16; LEPA, A ., Funkcja logosfery 

w wychowaniu do mediów, s. 126.
IM PAWŁOWSKI, Т., Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, s. 24.

FURMANEK, W., Wychowanie przez pracę do pracy wyzwaniem dla edukacjijutra. s. 81. 
i«<> MORBITZER, J., Pedagogiczne aspekty multimediów, s. 81,

Wartości traktowane mogą być jako szczególny rodzaj postaw, ważnych dla człowieka i ma- 
jących cłiarakter uogólniający, a  więc integrujący postawy szczegółowe. W OJCIECHOW SKI, J., 
Czytelnictwo, s. 119.

KAMIŃSKA-CZUBALA ,B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym. ЩЬгапе aspek
ty teoretyczne.. s. 196.

MATERSKA, K., Rozwiązania intranetowe a potrzeby informacyjne różnych grup użytkowni
ków. s. 373-383.

KAM IŃSKA-CZUBALA, B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Wybrane 
aspekty teoretyczne, s. 199.

R. Savolainen, Everyday life information seeking: Approaching information seeking In the con
text o f  way o f  life. ..Library & Information Science Researcłi ” 1995 nr 17 s. 259-294. Cytuję za: KA- 
MIŃSKA-CZUBALA, В., Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Wybrane aspekty teore
tyczne. s. 199.

KAMIŃSKA-CZUBALA. B., Informacjajakofetysz w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie 
ryzyka, s. 92. Problem fetyszyzacji informacji dotyczy przypisywaniu inform acji zbyt dużej roli 
w stosunku do ich rzeczywistej wartości i umacnianiu postaw wspierających mit o potędze informacji 
w społeczeństwie wiedzy. Zjawisko to, jak  czytamy w tekście B. Kamińskiej-Czubały, „ogranicza 
wolność, wywołuje negatywne emocje (strach lub przesadny zachwyt), a także skłania do nadmierne
go gromadzenia «na wszelki wypadek» informacji, które majązapewnić sukces lub ochronę w sytuacji 
zagrożenia. Ta naturalna skłonność do gromadzenia zapasów zostaje wzmocniona poprzez oddziały
wanie mediów ( .. .)  oraz przez celowe działania sektora gospodarczego ( . ..)” . Szczególnie technokra
tom kontrolującym nowe technologie i ich zastosowania zależy na fetyszyzacji informacji. Tworzą 
oni podatny grunt dla niemal religijnego kultu informacji. Wyborem kapłanów tego nowego kultu, jak 
stwierdza A. Bard i J. Soderqvist, zajmująsię netokraci (nowa elita władzy w społeczeństwie informa- 
cjonalistycznym posiadająca dostęp do informacji, zarządzająca nią), posiłkując się statystyką, jako 
językiem „nowej wyroczni”. BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po



kapitalizmie, s. 97,99. Elita ta specjalnie zasypuje społeczeństwo nadmiarem informacji, nie uzupełniając 
jej Icontekstem, by unieumożliwić poprawne ich odczytanie. Podlclasy (proletariat konsumpcyjny) 
mając za dużo informacji i 7Я mało wiedzy nie potrafiąjej zinterpretować i zrozumieć w odpowiednim 
kontekście (Tamże, s. 96,97,98). Netokraci zdąjąsobie sprawę, że za pomocą samej informacji nie da się 
osiągnąć nic twórczego, więc jedynym efektem zasypywania obywatel i niekontrolowanym strumieniem 
informacji jest „zwiększenie mentalnego zanieczyszczenia społeczeństwa” (Tamże, s. 103). Tylko człon
kowie elity będą dysponować umiejętnością zarządzania informacją. Unikanie niepotrzebnycłi informa
cji pozwoli zaoszczędzić im czas i ułatwi Iconcentrację; dostęp do najważniejszycłi sieci zapewni im 
informację istotną, wiarygodną i ekskluzywną; wiedza i znajomość kontekstu pozwoli efektywnie ko
rzystać z informacji, a metainformacja posiąść wiedzę jak  różne rodzaje informacji połączyć w najbar
dziej optymalny sposób (Tamże, s. 202). Zatem zdolności do przyswajania i absorbowania dużycłi ilości 
informacji połączone z intuicyjnym zrozumieniem tego, co w konkretnej sytuacji jest istotne, czyli zdol
ność szybkich skojarzeń Steinie się przepustką do zajmowania uprzywilejowanego miejsca w społeczeń
stwie informacyjnym i w nadchodzącej epoce informacjonalizmu.

DENEK, K., MOSZCZYŃSłCA, U., MOSZCZYŃSKI, W., M ICHAŁOWSKI, S. Cz„ Dziec
ko w świecie wartości, s. 130-154.

KŁOSKOWSKA, A.. Kultura masowa. Krytyka i obrona, s. 78, 83. Te dwa rodzaje zachowań 
są podstawą podziału kultury na dwa działy; kulturę zachowań symbolicznych (kulturę symboliczną) 
i kulturę zachowań bezpośrednich (kulturę bezpośrednią).

Tamże, s. 84-85.
Tamże, s. 81. Natomiast „zachowania bezpośrednie połegająna manipulacji własnym ciałem 

i wszelkimi przedmiotami zewnętrznymi dla osiągnięcia bezpośrednich, obiektywnych rezultatów 
tych manipulacji. Czynności te nie reprezentują niczego poza sobą, nie w iążą się z żadnym konwen
cjonalnym znaczeniem”.

Do określania typów zachowań pożądanych w procesach informacyjnych przydatn^^m narzę
dziem jest Lista określeń wartości. Zob; DENEK, K., MOSZCZYŃSKA, U., MOSZCZYŃSKI, W., 
MICHAŁOWSKI, S. Cz., Dzieckow  świecie wartości, s. 130-154.

SOBORSKI, W., Postawy ich badanie i kształtowanie, s. 12-13. Definicję pow yższą sformu
łowali D. Krech, R.S. Crutchfield, E.L. Ballachey. K. Konarzewski zwraca uwagę, że termin „posta
wa” ma sens tylko z przydawką, np. postawa wobec informacji i określa trwałą skłonność do aprobo
wania łub dezaprobowania określonego przedmiotu, np. informacji. W postawie zawiera się ocena 
i afekt. KONARZEWSKI, K.,JflA:wpraw/aćZ)arfa/i/a odwarowe. Metodologia praktyczna, s. 153.

SOBORSKI. W , Postawy ich badanie i kształtowanie, s. 13. Trzecim elementem strukturalnego 
pojmowania postawy jest element behawioralny wymieniany w definicjach M. Marody, T. Mądrzyc- 
kiego, S. Miki, a nieuznawany przez W. Soborskiego jako element składowy.

21» T. Piątek definiując pojęcie „kultury informacyjnej” jako system postaw, włącza do nich kom
ponent behawioralny postawy, utożsamiany z umiejętnościami i sam ooceną tych umiejętności.

Wśród innych określeń postawy zaczerpniętych z literatury przedm iotu wymienić można; 
stosunek do wartości społecznych, których wynikiem jest skłonność do zachowywania się w określo
ny sposób; trwały sposób zachowywania się w określonych sytuacjach; gotowość określonego zacho
wania się; stały sposób odnoszenia się do danego obiektu. SOBORSKI, W., Postawy ich badanie 
i kształtowanie, s. 10. Współcześnie uznaje się, że postawa nie jest jedynym elementem kontrolującym 
sposób postępowania wobec przedmiotu w realnych sytuacjach.

Tamże, s. 38.
2<a X., Determinanty rozwoju kultury informacyjnej studentów, s. 177.
™ Do innych determinantów rozwoju kultury informacyjnej T. Piątek zalicza kom petencje 

w zakresie technologii informacyjnej (korzystanie z  komputera, częstość korzystania z komputera, 
korzystanie z Internetu u znajomych, w kawiarence internetowej, na uczelni) oraz samoocenę umiejęt
ności w zakresie techniki informatycznej, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, posłu
giwania się arkuszem kalkulacyjnym, bazami danych, wykorzystywania prezentacji i grafiki mene
dżerskiej, pracy w sieci Internet. Tamże.

2“’ W l}adaniach T. Piątek obliczał współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi, zastosował też 
tzw. taksonomię wrocławską w celu narysowania dendrytu cech po rozpadzie—postaw roztropności, 
umiarkowania, wytrwałości, szacunku w działalności techniczno-informacyjnej, „zmiennych”, samo
oceny umiejętności z  zakresu ECDL. Tamże, s. 179.



LEVA, A ., Funkcja logosfety w wychowaniu do mediów, s. 114, 142.
M7 t i n k e r .  M.A.. Podstawy efektywnego czytania, s. 15-16.
21)8 WAJDA, A., Metodyka i organizacja czytelnictwa, s. 7-8.

GOŁASZEWSKI, Т., Książka popularnonaukowa ije j recepcja, s. 72.
2'" WOJCIECHOWSKI, J., Umiejętność czytania, s. 5-6.

Tamże.
GORISZOWSKI, W., Książka a wychowanie, s. 28-29. Zob. też; GORISZOWSKl, W., Biblio

teka szkolna ja k o  instytucja systemu oświaty i wychowania, s. 90.
ANDRZEJEW SKA, J., Kultura czytelnicza jednostki ja k o  program edukacji czytelniczej 

i przedmiot badań. s. 26.
ANDRZEJEWSKA, J., Pojęcie kultury czytelniczej (przegląd literatury i propozycja definicji 

funkcjonalnej), s. 397-415. Zob. też: ANDRZEJEWSKA, J., Wyznaczniki kultury czytelniczej ucznia, 
s. 547; ANDRZEJEWSKA, Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej, s. 183.

Pojęcie kultury książki R Raabe definiuje jako  „historycznie ukształtowany, obejmujący 
w ielką część życia kulturalnego, aktywnie funkcjonujący całokształt obecności świata książek”. Za
wiera ono wszystko, co wiąże się z książkami, tj. pisanie książek, zapisywanie tego co pomyślane, 
poznane, zbadane, nauczone, rozwijanie i realizowanie idei książkowych. MIGOŃ, K., Kultura h ią i-  
ki. Program dla bibliologii i potrzeba dla studiów bibliotekoznawczych. s. 16.

216 Wykorzystała publikacje zamieszczone w czasopismach „Sowietskoje Bibliotiekowiedienje” 
i „Nauczno-Tiechniczeskije Bibłiotieki SSSR” z 1988 i 1983 r.

ANDRZEJEW SKA. J.. Kultura czytelnicza jednostki ja k o  program  edukacji czytelniczej 
i przedmiot badań, s. 27-28.

"‘"Tamże, s. 28-29.
W. Goriszowski przez zainteresowania czytelnicze rozumie skłonność, tendencję do systema

tycznego, świadomego poszukiwania a następnie czytania książek z określonej dziedziny wiedzy, 
w przeciwieństwie do zaciekawienia czytelniczego, które ma wyłącznie charakter przelotny, pobudza je 
nowość lub niezwykłość. Zamiłowania czytelnicze natomiast określa jako  skłonność utrwaloną 
(o charakterze nawykowym) do zajmowania się czytaniem określonego rodzaju książek. Natomiast re
cepcję literatury ujmuje jako jakość rozumienia przez czytelników znajdujących się w ksią^ach hipotez, 
faktów i stwierdzeń uogólniających. GORISZOWSKI, W., Książka a wychowanie, s. 29-30. 
A. R. Zieliński wskazuje także natzw. głębokość recepcji rozumianąjako ilość znaczeń tekstu przyswo
jonych w trakcie czytania. Wyróżnia cztery poziomy tej głębokości: dosłowne pojmowanie znaczeń, 
suche streszczenia, dostrzeganie wyłącznie warstwy prezentacyjnej utworu; dostrzeganie znaczeń im
plikowanych, najczytelniejszych symboli; dostrzeganie związków treściowych między czytanym 
materiałem a doświadczeniem własnym, rozszyfrowanie trudniejszych symboli, uznanie osobistych lub 
społecznych zastosowań tekstu; umiejętność konkludowania i tworzenia uogólnień, względna pełnia 
rozpoznania znaczeń tekstu. ZIELIŃSKI, A. R., Problematyka kompetencji czytelniczych-perspektywa  
typologii publiczności czytającej, s. 131 -132.

“ “ GOŁASZEWSKI, Т., Książka popularnonaukowa ije j  recepcja, s. 69.
Różnice pomiędzy zaciekawieniem czytelniczym a zainteresowaniem W. Goriszowski do

strzega w zachowaniach czytelniczych i w tym celu, wzorując się na badaniach H. Radlińskiej, sporzą
dził zestawienie takich przeciwstawnych zachowań. GORISZOWSKI, W., Książka a wychowanie. 
s. 44.

WOJCIECHOW SKI, J., Czytelnictwo, s. 119.
ANDRZEJEW SKA, J., Kultura czytelnicza jednostk i ja k o  program  edukacji czytelniczej 

i przedmiot badań. s. 50.
Zob. rozdz. 1., 2., 4. Granice pojęcia kultura informacyjna, s. 57.
ANDRZEJEW SKA, J., Kultura czytelnicza jednostk i ja k o  program  edukacji czytelniczej 

i przedmiot badań. s. 37.
™ Zob. rozdz. I , przypis 163 traktujący o umiejscowieniu przez D. Łoertschera kultury czytel

niczej wśród komponentów information literacy.
™ A . R. Zieliński w yróżnia w kompetencjach czytelniczych tzw. horyzont czytelniczy, prefe

rencje czytelnicze i kwalifikacje czytelnicze. Ten ostatni komponent łączy ze znajomością reguł rzą
dzących literaturą, świadomością wielorakości celów lektury, w tym uznawanych wartości gratyfika- 
cyjnych czytelnictwa. ZIELIŃSKI, A. R., Problematyka kom petencji czytelniczych-perspektyw a  
typologii publiczności czytającej, s. 136-137.



DRZEWIECKI, М., Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach, s. 30-31,44.
MIGON. K.. Kultura książki. Program dla bibliologii i potrzeba dla studiów bibliotekoznaw- 

czych, s. 16.
STRYKOWSKI, W., Kształcenie multimedialne w pracy szkoły, s. 4. Media określone zostały 

w tej publikacji jako „różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały (pośredniki) przekazujące 
informacje od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów skonstruowanych ze słów, obrazów 
i dźwięków, a także umożliwiające uczącym się wykonywanie określonycli czynności o cłiarakterze 
intelektualnym i manualnym”.

Definicja „inteligencji” podana została za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych z  almanachem. Warszawa: Bertelsmann Media, 2000, s. 232.

NĘCKA, E., Inteligencja i procesy poznawcze, s. 15,22,299. E. Nęcka uważa, że inteligencja 
jako pojęcie nie istnieje, można natomiast zaobserwować „różnice indywidualne w zakresie poziomu 
wykonywania trudnych czynności poznawczych, uchodzących za ważne w naszej epoce i w naszym 
kręgu kulturowym”. Dlatego można mówić i badać czym charakteryzująsię ludzie uchodzący za inte
ligentnych. Jak konkluduje E. Nęcka, odznaczająsię oni zw iększonąpojem nościąpam ięci roboczej 
i zasobów uwagi oraz lepiej funkcjonują w sytuacjach nowych. Stwierdzono u nich wyższy poziom 
sprawności wykonywania zadań poznawczych uznawanych za ważne dla oceny poziomu umysło
wego człowieka. Sprawne wykonanie zadania może być uznane za przejaw inteligencji, jeżeli je st ono 
także dość rzadkie w populacji.

™ KOTLARSKI, K., Inteligencja a sukces edukacyjny, s. 174 ,182. Zob. też: rozdz. 1.2.2. Kultu
ra informacyjna w literaturze ekonomicznej, s. 47; przypis 79.

ANDRZEJEWSKA, J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. Tom II, s. 64.
KUREK-KOKOCINSKA, S., Społeczeństwo biblioteczne ja k o  społeczeństwo informacyjne, 

s. 43-44.
“  Potencjalnymi użytkownikami informacji są też osoby profesjonalnie udostępniające informa

cje, tzw. infobrokerzy. będący pośrednikami między klientem a światem informacji. Świadcząc usługi 
w różnym zakresie, także dla potrzeb nauki i edukacji, muszą przestrzegać kodeksu etyki pracowni
ków tego nowego zawodu. Kodeksy etyki zawodowej obow iązująteż bibliotekarzy i pracowników 
informacji naukowej (Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Warszawa: Wydawnictwo 
SBP, 2006).

Zjawisko to ma też inne określenia w literaturze, takie jak: wybuch bomby I, wybuch informacji, 
zalew informacji, przeciążenie informacyjne, wykładniczy wzrost informacji, nadprodukcja informa
cji, natłok informacji, smog informacyjny, mgła informacyjna.

Zwrócono wówczas uwagę na prawa funkcjonujące w tej dziedzinie (prawo rozproszenia in
formacji, je j dezaktualizacji, produktywności autorów tekstów naukowych itp.), których znajo
mość ułatwiała konstruowanie takich narzędzi. BABIK, W., Informacja ije j  zagrożenia w społeczeń
stwie informacyjnym, [s. 8]. [online].

В ATOROWSKA, H., CZUB AŁA, B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technołogii 
informacyjnej, s. 18-20. W dokumentach tych apelowano do autorów tekstów, ich redaktorów i wy
dawców, aby przestrzegali zasady i normy oraz włączali się do prac umożliwiających ograniczenie 
zalewu informacyjnego i ułatwiających opracowanie światowego zasobu dokumentów. Pouczano też 
autorów i redaktorów o zasadach obowiązujących w zautomatyzowanych systemach wyszukiwaw
czych, których konsekwencją nieprzestrzegania jest wykluczenie publikacji z obiegu.

Obecnie problemami tymi zajmuje się ekologia informacji. Zarówno W. Babik jak i J. Oleński są 
zdania, że konieczne jest podjęcie działań, których celem byłoby usuwanie informacji, które trwale 
i całkowicie utraciły swoją użyteczność, nie spełniająnorm jakościowych (zanieczyszczająśrodowi- 
sko informacyjne) oraz przywracanie użyteczności tym informacjom, które się do tego nadają(utyli- 
zacja informacj i). BABIK, W , WARZYBOK, A., O niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi 
informacji: percepcja informacji w świetle ekologii informacji, s. 13.

CZERNI ATOWICZ, J., Książka grecka, średniowieczna i renesansowa, s. 78.
BABIK, W., WARZYBOK, A., O niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi informa

cji: percepcja informacji w świetle ekologii informacji, s. 16. Autorzy artykułu zwracająuwagę na fakt, 
że systemy filtrujące i mechanizmy rankingu stron WWW ograniczają dostęp do informacji, ponieważ 
arbitralnie rozstrzygają, co je st inform acjązłą, a co dobrą. Także języki informacyjne stosowane do 
opisu dokumentów (głównie języki o słownictwie kontrolowanym) jako narzędzia informacji powo
dują ograniczenia utrudniające wyszukanie dokumentów odpowiadających na kwerendę użytkownika.



Zob. też: KEEN, A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, s. 99. A. Keen opisuje jak można zafał
szować „rzekomo demokratyczny” Internet przez linkowanie konkretnych stron, aby ukazały się one 
w Google jako  pierwsze w odpowiedzi na pytanie użytkownika. Proceder tzw. bombardowania Go
ogle je s t bardzo popularny w działaniach zm ierzających do zniekształcenia obiegowych opinii 
i wypaczania wizji świata oraz postrzegania prawdy.

GOBAN-KLAS, Т., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 
i Internetu, s. 308. N atom iast J. Bańka twierdzi, że kryzys cywilizacji nie jest kryzysem cywilizacji 
technicznej, lecz kryzysem moralności ludzkiej niezdolnej do podporządkowania zdobyczy techniki 
potrzebom rozwoju osobowości ludzkiej. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko edukować młodzież 
informacyjnie, ale rozwijać jej kulturę informacyjną. BAŃKA, J., Filozofia techniki. Czlowiekwobec 
odkrycia naukowego i technicznego, s. 200.

“ ■* LEPA, A., Pedagogika mass mediów, s. 191 -199.
TADEUSIEWICZ. R., Nowe zadania w obszarze nauczania technik infiarmacyjnych: wycho

wanie dla kultury w cyberprzestrzeni, s. 40.
KOWALCZYK, S., Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, s. 8.
KERCKHOVE, D.. Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, s. 139.
BABIK, W., Uciekać czy opanować infiarmację?. s. 12.
W literaturze przedmiotu napotkać możemy stanowisko optujące za rezygnacjąz dążenia do 

nadmiaru informacji, gdyż nadmiar utrudnia proces selekcji informacji, a niedomiar może sprzyjać 
tworzeniu własnych oryginalnych zasobów wiedzy. Niedomiar informacji wymusza na pracownikach 
inwencję, aktywność badawczą, stymuluje ich wyobraźnię, sprzyja budowie oryginalnej kultury or
ganizacyjnej. BINSZTOK, A., PERECHUDA, K., Nowe fiunkcje infi)rmacji we współczesnych kon
cepcjach zarządzania, s. 40.

BABIK, W., Uciekać, czy opanowywać infiarmację?, s. 13. Zob. też: BABIK, W., Ekologia  
infisrmacji, s. 64-70; BABIK, W., Ekologia infiarmacj i-w yzw anie X X I w., s. 23; BABIK, W., O niektó
rych chorobach powodowanych przez infijrmacje, s. 15.

BABIK, W., WARZYBOK, A., O niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi informa
cji: percepcja infiarmacji w świetle ekologii infi)rmacji. s. 11. A. L. Eiyomin w ramach ekologii informacji 
wyróżnia m.in. badania nad określaniem odpowiedzialności za informacje i jej skutki społeczne, nad 
procesem sterowania strumieniem informacji w celu zapewnienia zdrowia jednostki lub grupy, nad 
wartością informacji, nad określaniem jej kryteriów jakościowych i ilościowych, nad potrzebami infor
macyjnymi itd. Tamże, s. 12.

SIEM IENIECKI, B., Kognitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej -  kierunki badań. 
s. 5-16. Zob. też: LUBINA, E., Wychowanie do uczestnictwa w społeczeństwie infi>rmacyjnym nowym 
wyzwaniem edukacyjnym i celem pracy nauczyciela, s. 132.

KURAŚ, М., Etyka? A to co?, s. 21.
KURAŚ, М., Ściąganie, czyli oszukiwanie, s. 28.
KURAŚ, М., Społeczeństwo infiyrmacyjne a centrum infiormacyjne, s. 23.
BATOROWSKA, H., Dyrektorski stereotyp biblioteki szkolnej i jego  rola w umacnianiu barier 

infiarmacyjnych w edukacji, s. 293-302.
ŻM IGRODZKI, Z., Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej, s. 78.
ZYBERT, E. B., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblio

teką. s. 144-145.
KANIEWSKA, М., STRYKOWSKI, W., Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokra

tycznym. s. 25; Karta Etyki Mediów, [online]. Zob. też: Kodeks Telewizji Amerykańskiej. W punkcie V. 
2. czytamy, że „relacjonowanie wiadomości powinno opierać się na faktach, być uczciwe i pozbawione 
stronniczości", a w punkcie IV. 23., że „żaden program nie może być prezentowany w taki sposób, aby 
poprzez sztuczki i pozoracje wprowadzać w błąd widownię, co do jakiegokolwiek materialnego fak
tu”. Zalecenia te, jak  wskazuje analiza programów TV, często są  nieprzestrzegane. Kodeks zobowią
zuje odbiorcę do samodzielnego dokonywania racjonalnego osądu wszystkich emitowanych treści. 
GAJDA, J., Media w edukacji, s. 193-2002.

BOBER, W. J., Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej 
filozofii moralnej, s. 48.

MATERSKA, K., Infijrmacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 42.
BOBER, W. J., Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej 

filozo fii moralnej, s. 56-57.



w. J. Bober przytacza za J.H. Moorem trzy rodzaje niewidocznych operacji wykonywanych 
przez komputer, które mogą mieć znaczenie etyczne: niewidoczne nadużycia związane z taką kon- 
strukcjąoprogramowania, która umożliwia popełnianie przestępstw; niewidoczne wartości zawarte 
w programie, które nieuczciwy program ista wprowadza w celu ukierunkowania (manipulowania) 
zachowaniami i postawami użytkowników; niewidoczne złożone obliczenia, których poprawności 
wykonania nie jest w stanie sprawdzić żaden człowiek.

BOBER. W. J.. Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej 
filozofii moralnej, s. 118.

GAJDA, J., Pedagogika kultury-optym alną  szansą ratowania zagrożonych wartości huma- 
nistycznych, s. 33.

KURAŚ. M„ Kultura informacyjna, s. 25.
“ ’ KURAŚ, М., Analfabetyzm informacyjny, analfabetyzm informatyczny, s. 13.

KURAS, М., Komputery nie zastępują wiedzy, s. 21.
“ ’ KURAŚ. М., Da capo, czyli od początku. O uczeniu i nauczaniu, s. 23.

KURAŚ, М., Chodząca inteligencja, s. 19.
DOBROWOLSKI, Z., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, s. 97.
PIELACHOWSKI, J., Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum. Porad

nik met odyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkól, s. 12-13. W Dekalogu... na uwagę 
zasługują te punkty, które w skazująna motywy poszukiwania informacji związane z samokształce
niem, prowadzonymi badaniami naukowymi, działalnościątwórczą, doeiekliwościąumysłu, ale też 
praktycznymi zastosowaniami.

ŻMIGRODZKI, Z., Kodeks etyki zawodowej polskiego bibliotekarza. Tezy projektu wstępne
go. s.3.

SAREŁO, Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, s. 58.
Tamże, s. 108.

™ Tamże, s. 113.
Tamże, s. 116.

™ Tamże, s. 120.
BARD, A., S0DERQV1ST, J., Netokracja. Nowa ełita władzy i życie po  kapitalizmie, s. 106.

147.
“ "Tamże, s. 149-151.

DRZEWIECKI, М., Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym -  refleksje, co naj
mniej, dyskusyjne, s. 58. K. Wieczorkowski uzależnia rozwój dalszej drogi życiowej młodzieży od 
umiejętności właściwego korzystania przez n iąz  Internetu, od umiejętności dokonywania wyboru 
i właściwej oceny materiałów drukowanych, filmowych i zasobów informacyjnych dostępnych w sie
ci. WIECZORKOWSKI, K., Cyberprzestrzeń i cyberkułtura, s. 120.

Przyszłość świata, s.487.Zob. też: G ĘYiO L\Śi,Z ., Kodeks etyki zawodowej bi
bliotekarzy w Europie, s. 10-16.

BAŃKA, J., Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego, s. 34. 
J. Bańka konstatuje, że ze względu na wszechobecność techniki człowiek staje się wygodny i skłonny 
do totalnej racjonalizacji swojego życia i oddala się od wartości humanistycznych. Konsekwencjąta- 
kiej postawy je st niebezpieczeństwo „choroby z ułatw ienia” . Poniew aż cnota nie idzie w parze 
z łatwością, więc łatwości towarzyszy nuda. Myśl tę cytowany autor w yraża w następujący sposób: 
„człowiek, który niejako najadł się enzymu łatwości, płaci zwykle za tę sytość nudą, czyli swego ro
dzaju chorobliwym odczuciem przesytu”.

SIEMIENIECKI, B., Założenia technologii kształcenia w zakresie wychowania informacyjnego 
w szkołę podstawowej, s. 214.

В ATOROWSKA, H., Technologia informacyjna w kształceniu ogółnym, s. 17-61. W książce 
przedstawiono także zakres wiedzy i umiejętności informacyjnych kształconych w ramach ścieżki 
edukacja czytelnicza i medialna. Zob. też: В ATOROWSKA, H., Kułtura informacyjna czy tyłko edu
kacja informacyjna?, s. 50-59.

Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 15 maja 1997 r. w sprawie podstaw pro
gramowych obowiązkowych przedmiotów ogółnokształcących. „Dziennik Urzędowy M inisterstwa 
Edukacji Narodowej” nr 5 z dnia 16 maja 1997 r., poz. 23.

Reforma systemu edukacji. Projekt MEN. s. 126, 151, 186.
Tamże, s. 126-127.



“ ''Tamże, s. 151-152.
Tamże, s. 186.
KONARZEWSKI, K., Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia, s. 106.

™ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, poz. 129; Reforma Systemu Edukacji. Szkolnictwoponadgimna- 
zjalnej. Projekt. Materiały do dyskusji, 2000; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólno
kształcących, liceów profilowanych i techników, poz. 458. Fragmenty wyżej wymienionych Podstaw 
programowych odnoszące się do edukacji informatycznej i edukacji czytelniczej i medialnej przedsta
wia PIECUCH, A., informatycznej i medialnej, s. 158-168.

™ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 23 sierpnia 2007к {...). Załącznik nr 2 -  
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, s. 8.

Programy nauczania dla tych ścieżek zamieszczone w Podstawie nie zawierają żadnych no
wych treści w stosunku do Podstaw z 1999 i 2002 r. Tamże, s. 11,35-36, 79-81.

™ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 23 sierpnia 2007 r. (...) . Załącznik nr 3 -  
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 
techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, s. 2.

Tamże, s. 53.
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 września 2008 r. w sprawie 

podstawy program owej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych), [on
line].

STANIÓW, B., Nowa podstawa programowa a działania nauczycieli bibliotekarzy, s. 8-11; 
BRZEZIŃSKA, D., Projekt reformy programowej. Próbowaliśmy to zmienić, s. 3-7.

BRZEZIŃSKA, D „ Projekt reformy programowej. Próbowaliśmy to zmienić, s. 7.
Tamże, s. 5.
STANIÓW, B., Nowa podstawa programowa a działania nauczycieli bibliotekarzy, s. 10.
Tamże, s. 10-11.

"̂’ANDRZEJEWSKA, J., Biblioteka szkolna a edukacja czytelnicza i medialna, s. 57.
Zakres nauczania technologii informacyjnej w szkole podstawowej i gimnazjum został przed

stawiony w programie kursu technologii informacyjne. SYSŁO, M. М., Standardy przygotowania na
uczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, s. 7-18; GURBIEL, E., HARDT-OLEJ- 
NICZAK, G., KOLCZYK, E„ KRUPICKA, H., SYSŁO, M.M., Informatyka. Poradnik dla nauczy
ciela gimnazjum. s. 6 [z modułu 1].

JUSZCZYK, S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojąć, reguł i procesów, s. 10. Autor ten 
nie w ym ieniajednak nauki o informacji czy bibliotekoznawstwajako dyscyplin naukowych, które 
mogłyby integrować technologie informacyjno-komunikacyjne, przyczyniając się, np. do usystema
tyzowania zagadnień związanych z przetwarzaniem i percepcją informacji. Tamże, s. 11.

RATAJEWSKI, J., nabrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji nauko
wej), s. 18.

307 aNFOROW ICZ-NIKLIK. B., Projekt roboczy dla nowej podstawy programowej z  technologii 
informacyjnej, [online].

™ MORBITZER, J., O istotnych celach kształcenia informatycznego, s. 148.
’"’ KOŁODZIEJSKA, J., K siążka-dem okracja -edukacja , s. 13.

ONG, W.J., Orałność i piśmienność. Słowo poddane technologii, s. 23. Ze stanowiskiem tym 
korelują poglądy autorów wypowiadających się na temat szans przetrwania książki w epoce mediów 
cyfrowych. Zob. rozdz. 1.4.2. Polem ika wokół nazwy edukacji inform acyjnej ja k o  przedmiotu, 
s. 126-127.

DRZEWIECKI, М.. Książka i inne form y przekazu treści w środowisku edukacyjnym, s. 145. 
Zob. też: JENKINS, H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, s. 19. Autor tej 
książki stara się połączyć te dwa stanowiska, twierdząc, że stare i nowe media wchodzą w coraz bar
dziej złożone interakcje. „Druk nie zabił mowy. Kino nie zabiło teatru. Telewizja nie zabiła radia”. 
A zatem każde stare medium zostało zmuszone do koegzystencji z powstającymi mediami. Dlatego 
konwergencja, jak  czytamy dalej, „wydaje się bardziej wiarygodnajako sposób minionych kliku dekad 
zmian w obrębie mediów, niż dotycłiczasowy paradygmat rewolucji cyfrowej” .



STOLL, С., Krzemowe remedium, s. 168.
MAYOR, R, Przyszłość świata, s. 305.
MORBITZER, J„ Edukacja inform atyczna-perspektywa kulturowa i cywilizacyjna, s. 156.
Celem społecznym edukacji informatycznej jest przygotowanie ucznia do życia i zawodowego 

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Cele technologiczne opisane zostały szczegółowo 
w omawianych Podstawach programowych i Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie tech
nologii informacyjnej i informatyki (opracowane przez M. M. Sysło i Radę ds. Edukacji Informatycznej 
i Medialnej), sierpień 2003. [online].

MÓRBITZER, J., o  istotnych celach kształcenia informatycznego, s. 149.
Tamże, s. 150.
Tamże, s. 152.
Podstawą analizy były treści programowe zawarte w Rozporządzeniu M inistra Edukacji Na

rodowej z  15I I 1999 r w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego  i w Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  2 6 I I 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, op. 
cit., s. 201.

OLEŃSKI, J., Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w świetle ekonomi
ki informacji, s. 31-32.

Do tradycyjnych źródeł informacji należą zarówno źródła dokumentalne, osobowe jak  i insty
tucjonalne.

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, op. 
cit., s. 249.

BABIK, W., Wartościowanie dokumentów -  razem czy osobno?, s. 50.
LEDZIŃSKA, М., Znaczenie wybiórczości umysłu w dobie informacyjnego zalewu, s. 128.
MATERSKA, K., Ocena i selekcja informacji a je j  wartość w systemach zarządzania wiedzą, 

s. 195-196.
Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. op. 

cit., s. 229.
SITARSKA, A., Problemy przekształcania informacji w wiedzę, s. 202.
WOJCIECHOWSKI, J., Odbiorcze transformacje w komunikacji, s. 56, 58.
FAZLAGIĆ, J.A., Zarządzanie wiedzą w szkole, s. 47; KOWALCZYK, A., NOGALSKI, B„ 

Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 21,22.
KOWALCZYK, A., NOGALSKI, B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 52; 

ALEKSANDER, Т., Samokształcenie, s. 252-254.
DYBEK, H., Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, s. 37-38.
JANKOWSKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 39.
MORBITZER, J., O istotnych celach bzta lcen ia  informatycznego, s. 153.
STRYKOWSKI, W., STRYKOWSKA, J., PIELACHOW SKI, J., Kompetencje nauczyciela  

szkoły współczesnej, s. 29.
“ ‘ Tamże, s. 28.

WAWRZYNIAK-BESZTERDA, R., Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji. 
Studium empiryczne, s. 56.

LEPA, A ., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, s. 148-149.
^^Bibliotekarstwo, s. 180.

ZIELIŃSKI, A. R., Problematyka kompetencji czytelniczych -perspektyw a typologii publicz
ności czytającej, s. 137.

MORBITZER, J., Internet a kształcenie ku mądrości, s. 190.
^«Tam że,s. 187, 188.

PATKANIOWSKA, D., Bibliotekarz opracowania rzeczowego i wartości, s. 6-7. Autorka ta 
wartość informacji wiąże z takimi cechami, jak: adekwatność, wiarygodność, rzetelność, użyteczność, 
aktualność, relewantność, pertynentność (zgodność z  potrzebami użytkowników), dostępność.

MORBITZER, J., Internet a  świat wartości, s. 185, 187.
SARELO. Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, s. 67.
M ORBITZER, J., Internet a św iat wartości, s. 182. W szak już  Tacyt stw ierdził, iż „tylko 

głupcy nazywają samowolę wolnością”. Księga aforyzmów., op. cit., s. 312.



MORBITZER, J., Internet a świat wartości, s. 181.
SCFIULZ, R., Procesy zmiany i odnowy w oświacie. Wstąp do teorii innowacji, s. 341.
Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej z  dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, poz. 129, s. 584.
GURBIEL. E„ HARDT-OLE.IN1CZAK, G., KOLCZYK, E., SYSŁO, M.M., Informatyka. 

Poradnik dla nauczyciela szkoły podstawowej. Klasy 4/6, s. 16 [z modułu 5].
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie pod

stawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i tech
ników. Załącznik nr 4, poz. 458, s. 3640-3682.

Są to podręczniki napisane przez następujących autorów: J. Białowąs, M. Bucherl, A. Butryn, 
A. Drogowski, E. Figielska-Pezda, E. Gurbiel, G. H ardt-Olejniczak, W. Jocłiemczyk, G. Koba, 
E. Kolczyk, A. Korchut, J. Krajewska-Kranas,, W. Kranas. E. Krawczyński, H. Krupicka, B. Kwa
śny, M. M ordaka, W. N owakowski, Z. Nowakowski, R. Osiczko, A. Samulska, W. Sikorski, M.M. 
Sysło, A. Szymczak, Z. Talaga, A. Walat, M. Wilk, M. Wiłun, M. Wyczółkowski, S. Żaboklicki.

Nie sporządzono odrębnego wykazu analizowanych podręczników dopuszczonych do nauki 
technologii informacyjnej, wydanych w latach 1999-2004. Dane bibliograficzne tych pozycji zamiesz
czone zostały w w ykazie Literatura cytowana. Podręczniki m ają w tabeli nr 3 swoje oznaczenie 
(1 -6) i odpow iadają im następujące numery poz. bibliograficznych z wykazu: dla SP: 1 (poz. 95), 
2 ( poz. 239), 3 (poz. 280); dla G: 1 (poz. 237), 2 (poz. 318), 3 (poz. 378); dla SPg: 1 (poz. 127), 
2 (poz. 240). 3 (poz. 3 19). 4 (poz. 353). 5 (poz. 624), 6 (poz. 708).

Tabela nr 3 zawiera 17 różnych zadań edukacyjnych mających kształtować kulturę informa
cyjną ucznia. Dzieląc jednak zadania nr 2-8,13 na realizowane w formie tradycyjnej i elektronicznej, 
uzyskano łącznie 25 zadań edukacyjnych. Zastosowany podział umożliwia uchwycenie różnic po
między podejściem technologicznym i humanistycznym.

M ORBITZER, J-, Edukacja informatyczna -  perspektywa kulturowa i cywilizacyjna, s. 157.
GURBIEL, E., HARDT-OLEJNICZAK, G., KOLCZYK, E., KRUPICKA, H., SYSLO, M.M., 

Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 34, 79.
“ ^KOBA, G., Technologia informacyjna dla szkólponadgimnazjalnych, s. 15-19.

BUTRYN, A., NOWAKOWSKI, W„ NOWAKOWSKI, Z., OSICZKO, R.. SIKORSKI, W„ 
Technologia informacyjna bez tajemnic. Podręcznik dla liceum i technikum, s. 70-100.

„My w Europie” . W; BUTRYN, A.. NOWAKOWSKI. W.. NOWAKOWSKI. Z.. OSICZKO. 
R., SIKORSKI, W., Technologia informacyjna bez tajemnic. Podręcznikdla liceum i technikum, s. 171- 
218; „Kronika wycieczki”. W: GURBIEL, E., HARDT-OLEJNICZAK, G., KOLCZYK. E., KRUPIC
KA, H.,. SYSŁO, M.M, Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 183-192; „Dom”. W: GUR
BIEL, E., HARDT-OLEJNICZAK, G, KOLCZYK, E„ KRUPICKA, H., SYSŁO, M.M., Nauka 
z komputerem. Książka dla ucznia gimnazjum, s. 31 .48 .70 ,88 ,91 ,125 , 139,164,165.169.170-181.

BUTRYN, A., NOW AKOWSKI, W., NOWAKOWSKI, Z., OSICZKO, R., SIKORSKI, W., 
Technologia informacyjna bez tajemnic, s. 163.

ANDRZEJEWSKA, J., Wzorzec indywidualnej kultury czytelniczej i medialnej, s. 64. Zob. też: 
rozdz. I, rys. 20 Kultura czytelniczajednostki.

Tamże, s. 66.
BATOROWSKA, H., Elementy technologii informacyjnej w edukacji czytelniczej i medialnej 

zamieszczone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego, s. 15 1 -162.
ЗЫ SITARSKA, A., Właściwe dać rzeczy słowo... głos w dyskusji panełowej o programie między- 

przedmiotowej ścieżki edukacja czytelnicza i medialna, s. 53.
M. Walczak dopomina się o należne miejsce w systemie edukacji dla pedagogiki bibliotecznej 

i pedagogiki medialnej (pedagogiki biblioteczno-informacyjnej. edukacji medialnej), której znaczenie 
dla procesu w ychowania młodych ludzi je st marginalizowane. Szkolnym centrom informacyjnym, 
które stanowią według badacza przyszłość każdej szkoły w społeczeństwie informacyjnym, powierza 
rolę nie tylko obsługi informacyjnej, ale przede wszystkim rolę „mentora, wychowawcy, subtelnego 
cenzora odbieranych przekazów informacyjnych w wychowawczej misji oclirony dzieci i młodzieży 
przed różnorodnymi zagrożeniami. Bez szkolnych centrów informacyjnych ( . . .)  trudno wyobrazić 
sobie nauczanie i wychowanie kolejnych generacji”. WALCZAK, М., U^zwania dla pedagogiki mediów 
w bibliotekach, s. 32-33.

DYLAK, S.. Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, s. 473.
BANACKA. М., Pedagogika biblioteczna ii’ społeczeństwie wiedzy, s. 37.



Program szkoły podstawowej. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne. (1983); Program  
Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Zawodowego i Technikum. Przysposobienie czytelnicze 
i informacyjne. (1985); Program Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przysposobienie czytelnicze i infor
macyjne. (1985).

CH ACIEWICZ, K., Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej. M ateriały 
pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy, s. 111 -128. Analiza nowych rozwiązań metodycznych do
tyczących wdrażania ścieżki „edukacja czytelnicza i m edialna” przypom ina W. N iedzickiem u, 
dziennikarzowi TVP, dawne lekcje prowadzone przez bibliotekarzy polegające na wskazywaniu miej
sca dostępu do encyklopedii lub beletrystyki oraz sposobu korzystania z  katalogów. NIEDZICKI, W., 
Edukacja m edialna-tarcza  czy miecz?, s. 53.

Z analizy tego programu D. Zielińska-Pękał wylania optymalny obraz ucznia, który jest osobą 
twórczą, samodzielną, rozumiejącą, krytyczną, co jednak niewiele ma wspólnego z rzeczywistością 
szkolną. ZlELlŃSKA-PĘKAŁ, D., Iluzje-Interpretacje-Ilum inacje. O  przekazie telew izyjnym -ba
dacze i gimnazjaliści, s. 230.

STRYKOWSKI, W., Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, fo rm y kształcenia, s. 38.
ANDRZEJEWSKA, J., Biblioteka szkolna a edukacja czytelnicza i medialna, s. 63-79. J . A n

drzejewska przedstawiła propozycję, alternatywnego wobec podstaw  program owych, ramowego 
programu edukacji samokształceniowej (czytelniczej i medialnej).

I. Socha odwołuje się do koncepcji opracowanego przez siebie i T. Miczkę programu edukacji 
czytelniczej i medialnej. W koncepcji tej szczególną rolę ma odgrywać nauczyciel bibliotekarz kieru
jący szkolnym centrum informacji i mediateką, do którego obowiązków należy także monitorowanie 
i koordynowanie realizacji ścieżki na innych przedmiotach, badanie i ocenianie zdobywanych w trakcie 
nauki umiejętności i kompetencji uczniów, informowanie o ich jakości nauczycieli i dyrekcję. SOCHA, 
I., Edukacja czytelnicza i medialna -  koncepcja ścieżki międzyprzedmiotowej dla liceum ogólnokształ
cącego, s. 148.

В ATORO WSKA, H., Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, s. 4 1 -57. W książce 
tej podano zawartość treściową wymienionych programów. Zob. też: DRZEW IECKI, М., Edukacja 
biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach, s. 111 -1 17. W publikacj i tej dokonano próby analizy 
programów M. Kąkolewicza, J. Pielachowskiego, T. Sawickiej, G. i J. Staszków, A. Borowskiej; GRÓ
DECKA, E., SOKOŁOWSKA, H., Edukacja czytelnicza i mediałna w szkołę podstawowej i gimna
zjum. Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe; STASZKOWIE, G., J., 
Media zmieniają nasze życie, s. 155-169; BOROWSKA, A., Program nauczania w szkole podstawo
w ej-śc ieżka  edukacyjna, s. 170-181; NOWEL, E., Program Partner Procesy komunikacyjne (eduka
cja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej); NOWEL, E., Program Partner Media trady
cyjne. Media elektroniczne (edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej); E. NOWEL, 
Program Partner Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja (edukacja czytelnicza i medial
na w szkole ponadgimnazjalnej). Zob. też opisy innych programów: DMOWSKA, A., Edukacja me
dialna w polskich programach szkolnych, s. 78.

RADZIEJOWSKA-HILCHEN, A., Edukacja czytelnicza i medialna, s. 150. 
’̂’''biO'^EL,E.,ProgramPartnerwliceumprqfilowanym. Edukacja czytelnicza i medialna, s. 12-13.

DRZEWIECKI, М., Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach, s. 117. W róż
nych ośrodkach akademickich wypracowano różne modele kształcenia nauczycieli dla potrzeb eduka- 
cji medialnej. W Zakładzie Technologii Kształcenia UAM w Poznaniu opracowano ogólną koncepcję 
kompetencji medialnych w ujęciu holistycznym, a więc jak  pisze W. Strykowski, „w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów mediów, które podlegają coraz większej konwergencji” . STRYKOWSKI, W., 
Kompetencje medialne:pojęcie, obszary, fo rm y kształcenia, s. 34. Inny model, stw orzony zm y ślą
0 pracownikach szkolnych MCI, wypracowano w IfNiB Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
W latach 1999-2005 prowadzono m.in. studia podyplomowe technologii informacyjnej dla nauczycieli 
bibliotekarzy realizujących zajęcia dydaktyczne w  zakresie edukacji inform acyjnej i medialnej. 
BATOROWSKA, H., Formy kształcenia nauczycieli edukacji czytelniczej i medialnej, s. 633-647; 
BATOROWSKA, H., Propozycja multimedialnej edukacji bibliotekarzy szkolnych, [online]; BATO
ROWSKA, H., Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa
1 Informacji Naukowej AP  im. K EN  w Krakowie ja k o  propagatorzy technologii informacyjnej, 
s. 315-323.

™ Istotę edukacji medialnej, według W. Strykowskiego, stanowi świadome i zorganizowane dzia
łanie dydaktyczne, którego przedmiotem są  media, obejmujące swym zasięgiem takie terminy, jak



pomoce naukowe, środki dydaktyczne, środki masowe, a  także multimedia. STRYKOWSKI, W., 
Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, form y kształcenia, s. 33.

Ze względu na brak dotacji zaprzestano w 2004 r. druku wychodzącego od 1996 r. kwartalni
ka Polskiego Towarzystwa Technologii i M ediów Edukacyjnych „Edukacja M edialna” (pod red. 
W. Strykowskiego). Pismo to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli prowadzących 
ścieżkę edukacyjną i stanowiło dla nich podstawową pomoc dydaktyczną.

GODZJC, W., O d czego zacząć (edukację medialną)?, s. 1-15.
ZIELINSKA-PĘKAŁ, D., Iluzje-Interpretacje -  Iluminacje. O  przekazie telewizyjnym -  ba

dacze i gimnazjaliści, s. 231-243.
D. Zielińska-Pękał przedstawia w swojej książce w tabeli 7 porównanie obecnej formy edukacji 

medialnej z w izjątych zajęć opracowaną przez młodzież gimnazjalną. Tamże, s. 233.
Natomiast M. Walczak proponuje skoncentrować uwagę w edukacji medialnej najej podstawo

wych funkcjach, do których zalicza funkcję diagnostyczną (opisuje i analizuje różne sytuacje wycho
wawcze i edukacyjne), eksplikacyjną(wyjaśnia zjawiska wychowawczo-edukacyjne poprzez odwo
ływanie się do wiedzy z różnych dziedzin nauki) i praktyczną (wskazuje środki i działania umożliwia
jące eliminację negatywnego wpływu mediów). WALCZAK, М., Wyzwania dla pedagogiki mediów, 
s. 25.

D. Zielińska-Pękał określa ten sposób nauki ,.edukacją przeciw mediom”, bowiem nauczyciele 
preferujący ten sposób nauki traktują media jako potencjalne zagrożenie dla kultury współczesnej 
i czyniąje odpowiedzialnymi za niszczenie postawy twórczej młodzieży oraz wychowywanie bier
nych odbiorców informacji. Tamże, s, 219.

A. Paszko odw ołuje się do mądrości bibliotekarzy i pedagogów, aby w tym dialogu z mło- 
dzieżąnie obrażali się na rzeczywistość, w której funkcjonują młodzi ludzie (tj. na świat postrzegany 
przez obrazy i poetykę bryku, preferujący komunikację opartą na SMS-ach, skrótach, emotikonach, 
geście, mimice itp.). Zrozumienie a nie potępienie ich rzeczywistości daje bowiem szansę jej zmiany. 
Zatem konkluduje, że „człowiekowi poszukującemu wiedzy przestają wystarczać skrótowce ( ...)  Jest 
szansa, że sięgnie po książkę, a wtedy (...)  ju ż  jest nasz”. PASZKO, A., Bibliotekajako placówka kul
tury, edukacji i informacji, s. 121.

ZIELIŃSKA-PĘKAŁ, D., Iluzje-In terpretacje-Ilum inacje. O przekazie telewizyjnym -  ba
dacze i gimnazjaliści, s. 22 1.

'"T am że , s. 222, 224.
Aby ułatwić nauczycielom realizację tego zadania A. Ogonowska przedstawiła projekt progra

mu nauczania przedmiotu edukacja medialna dla studentów nauk humanistycznych i społecznych 
studiów uniw ersyteckich, którzy po otrzymaniu dyplomu byliby odpowiednio przygotowani do 
prowadzenia zajęć w tym zakresie w różnego typu szkołach. OGONOWSKA, A., Edukacja medial
na. K lucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, s. 127-164. Skarbnicą informacji na ten lemat są 
tomy Media a edukacja  wydane pod red. W. Stiykowskiego i W. Skrzydlewskiego.

SIEMIENIECKI, B., Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie przemian, [online]. 
™ Zob. też: DMOW SKA, A., Edukacja medialna w polskich program ach szkolnych, s. 80; 

STRYKOWSKI, W., Edukacja czytelnicza i medialna w szkole-założenia, cele i metody realizacji, 
s. 3-4.

Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej z  dnia 15 lutego 1999 к w sprawie podstawy 
program owej kształcenia ogólnego, poz. 129, s. 588.

GURBIEL, E., HARDT-OLEJNICZAK, G., KOLCZYK, E., KRUPICKA. H., SYSŁO, M.M., 
Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej, s. 8. 19-20.

Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej z  dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy 
program owej kształcenia ogólnego, poz. 129, s. 602.

з'"' GURBIEL, E., HARDT-OLEJNICZAK, G., KOLCZYK, E., KRUPICKA, H., SYSLO, M.M., 
Informatyka. Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, s. 6,13-14 [zm odułu3].

Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej z  dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy 
program owej kształcenia ogólnego, poz. 129, s. 622.

GURBIEL, E., HARDT-OLEJNICZAK, G., KOLCZYK, E., SYSLO, M.M., Informatyka. 
Poradnik dła nauczyciela szkoły podstawowej. Klasy 4/6, s. 26 [z modułu 1].

FURMANEK, W., Wybrane problemy tełeołogii edukacji informacyjnej, s. 144. Informacje na 
temat przedmiotu zainteresowań edukacji informacyjnej i celów wychowania informacyjnego (teleolo- 
gii edukacji informacyjnej) zamieszczono też we Wstępie, s. 15.



Tamże, s. 150. Zob. leż: FURMANEK, W., Wychowanie do odpowiedzialności zadaniem edu
kacji informacyjnej, s. 21 1.

VH f u r m a n e k ,  w ., ЦУ’Ь гапеproblemy leleologii edukacji informacyjnej, s. 151-153.
Tamże, s. 152.
SYSŁO,M .M., Technologia informacyjna a edukacja medialna, s. 19-26.
GURBIEL, E., KRUPICKA, H., SYSŁO, M.M., Powiązania technologii informacyjnej z  edu- 

kacją medialną, s. 358-360.
■*“  SYSŁO, M.M., Technologia informacyjna a edukacja medialna, s. 25.

MORBITZER, J., Edukacja informatyczna i medialna -ra zem  czy osobno, czyli o ewentualnej 
integracji tych edukacji, s. 25.

MAYOR, F., Przyszłość świata, s. 353.
“  KERCKHOVE, D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, s. 52,200.

Podobnie kulturę inform acyjną W. Babik traktuje jako  lekarstwo na inform acyjne choroby 
współczesności. BABIK, W., O niektórych chorobach powodowanych przez informacją, s. 18.

■"“ SYSŁO, M.M., Technologia informacyjna a edukacja medialna, s. 25.
■"«MAYOR, F., Przyszłość świata, s. 335.
■"" Tamże.

BEDNAREK, J., M ultimedia w kształceniu, s. 173. Zob. też: BEDNAREK, J., M ultimedia  
w nauczaniu, s. 180.

GOBAN-KŁAS. Т.. Książka i czytelnictwo: trwanie i zmiana w erze cyfrowej, s. 280-281. Nie 
sposób jednak nie zgodzić się z tezą M. McLuhana, że każde medium całkowicie przekształca czło
wieka, jego otoczenie, stosunki społeczne, i tak też dzieje się w świecie zdominowanym przez media 
cyfrowe.

KERCKHOVE, D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, s. 140.
■'“' DEHNEŁ, P., Zmierzch książki?, s. 20-23.

KEEN, A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, s. 44, 70. A. Keen przedstawia wizję 
utopisty z Doliny Krzemowej K. Kelly, który to tw orząc now ą definicję książki, chce ostatecznie 
zniszczyć instytucję książki, a wraz z nią prawa własności intelektualnej pisarzy i wydawców.

■"̂  LEDZIŃSKA, М., Znaczenie wybiórczości umysłu w dobie informacyjnego zalewu, s. 127.
Tamże, s. 128. S. D. Kotula uzależnia od nich procesy recepcji, odbioru, interpretacji, odczy

tu tekstu, zaznaczając, że zapamiętywanie jest czynnością wymagającą szczególnego wysiłku zwią
zanego z przetwarzaniem, wyborem słów kluczowych, uporządkowaniem tych informacji w umyśle 
odbiorcy. KOTULA, S. D., Czytanie, a sprawność umysłu, [online].

Nie każda osoba na stanowisku nauczyciela bibliotekarza dysponuje takimi kwalifikacjami. 
Związane jest to najczęściej z zatrudnianiem osób o nieodpowiednich kwalifikacjach. Trudno wy
kształcić te kom petencje tylko w trakcie studiów podyplom owych, chyba że dana osoba ma ju ż  
wrodzone predyspozycje do zawodu (a już  na pewno nie podczas kursów kwalifikacyjnych d la bi
bliotekarzy). Umiejętności, o których mowa, należy wciąż rozwijać i doskonalić, niestety, biblioteka
rzy szkolnych najczęściej omijają wszelkie szkolenia (z wyjątkiem obsługi programu bibliotecznego 
MOŁ). Należy wziąć też pod uwagę fakt, że w zawodzie nauczycielskim są  pedagodzy lepiej i gorzej 
przygotowani. W przypadku nauczycieli bibliotekarzy nie wolno zatrudniać tych gorszych.

■"‘̂ J. Morbitzer pośrednio odpowiada na to pytanie. Pisząc, że edukacja informatyczna i medial
na nie przeciwstawiają się sobie, lecz wzajemnie dopełniają, gdyż ta pierwsza ewoluuje bardziej w stro
nę Tl, a nie informatyki, a ta druga odpowiedzialna je st za poprawne odczytyw anie komunikatów 
medialnych i budowanie struktur wiedzy z dostępnych informacji. A więc realizuje też cele edukacji 
czytelniczej. Zatem należy zintegrow aną edukację m edialno-inform atyczną traktować jako  m eta- 
przedmiot. W jego programie nie będzie jednak miejsca na rozwój kompetencji czytelniczych. M OR
BITZER, J., W stronę integracji edukacji informatycznej i medialnej, s. 408.

Tematyka lekcji bibliotecznych i zajęć z przysposobienia czytelniczego i inform acyjnego 
omówiona została bardzo szczegółowo w publikacjach J. Andrzejewskiej. Ich lektura pozwala stwier
dzić, że kultury czytelniczej nie da się kultywować wyłącznie w ram ach przedm iotu język  polski 
i informatyka. Zob. też: rozdz. 1, przypis 372, 373,374.

DRZEWIECKI, М., Książka i inne form y przekazu treści w  środowisku edukacyjnym, s. 147.
■*“  KUREK-KOKOCIŃSKA, S.,Z pytań  dotyczących edukacji czytelniczej i medialnej, s. 44.

SITARSKA, A., Właściwe dać rzeczy słowo... głos w dyskusji panelowej o programie między- 
przedmiotowej ścieżki edukacja czytelnicza i medialna, s. 53.



STRYKÓW SKI, W., Edukacja medialna -  nowość wśród obowiązujących przedmiotów ogól
nokształcących, s. 6.

KĄKOLEWICZ. М., O potrzebie i realizacji edukacji medialnej w szkołach, s. 12. Stanowisko 
to podtrzymywane jest także w stosunku do zapisów w Podstawie programowej z 1999 r. Uznaje się, 
że edukacja czytelnicza stanowi część składową edukacji medialnej, w związku z czym program na
uczania tej ścieżki je st programem nauczania edukacji medialnej. KĄKOLEWICZ, М., Edukacja czy
telnicza i medialna w gimnazjum  -  kompetencje szczegółowe z  propozycją zadań, s. 37-47.

STRYKOWSKI, W , Extukacja m edialna-now ość wśród obowiązujących przedmiotów ogól
nokształcących s. 7.

SKRZYPCZAK, J., Treści programowe przedmiotu edukacja medialna, s. 11.
GOBAN-KLAS. Т., Pomieszanie z  poplątaniem, czyli edukacja informatyczna, czytelnicza 

i medialna w zreformowanej szkole, s. 27-29.
■*“  MORBITZER, J., McLuhan. prawa mediów i komputery, s. 124.

MORBITZER, J., Edukacja informatyczna i medialna -  razem czy osobno, czyli o ewentualnej 
integracji tych edukacji, s. 2 1 -26.

M ORBITZER, J., McLuhan, prawa mediów i komputery, s. 125.
SYSŁO, M.M., Technologia informacyjna a edukacja medialna, s. 25.
Tamże, s. 26.
KONARZEW SKI, K., Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia, s. 42.
Wyjaśnienie M inisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej, 

[online].
KONARZEWSKI. K., Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia, s. 83-84.
BARTNIK, E., KONARZEW SKI, K., M ARCINIAK, Z., MERTA, Т., KOWALCZYKO- 

WA, A., Założenia nowej podstawy programowej, [online].
KONARZEW SKI, K., Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia, s. 66.
Informacja z posiedzenia Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej z 19.02.2004 r. [online].
Informacja z posiedzenia Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej z 19.02. i 24.06.2004 r. 

[online].
SIEMIENIECKI, B., Edukacja informatyczna i edukacja m edialnajakojeden przedmiot kształ

cenia w szkole podstawowej i gimnazjum, s. 24 1.
SITARSKA, A., Właściwe dać rzeczy słowo... głos w dyskusji panelowej o programie między- 

przedmiotowej ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w opracowaniu M. Kąkolewicza i J. Pielachow- 
skiego, s. 54.

Bez względu na to, czy dane zadanie edukacyjne jest realizowane na jednym lub równocześnie 
na wszystkich trzech poziomach kształcenia, w przedstawionej proporcji liczy się je  tylko jako jedno 
zadanie.

W skaźnik procentowy ustalono przyjmując liczbę 25 zadań edukacyjnych z zakresu kultury 
informacyjnej pom nożoną przez 3 (ponieważ to samo zadanie w formie rozszerzonej powinno być 
realizowane na każdym z trzech poziomów kształcenia, czyli wprowadzono ogółem 75 zadań o różnej 
tematyce lub szczegółowości) jako 100% zadań do liczby zadań realizowanych w ramach edukacji 
informatycznej lub edukacji czytelniczej i medialnej lub edukacji polonistycznej na wszystkich trzech 
etapach kształcenia. Przy czym cyfra I oznacza realizację wsksizanego zadania najednym poziomie 
kształcenia; cyfra 2 -  na dwóch poziomach kształcenia; cyfra 3 -  na trzech poziomach kształcenia (czy
li równocześnie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej). Wartości procentowe ustalono 
na podstawie danych z tab. 2 ,4 , 5.

STRYKOWSKI, W., STRYKOWSKA, J„ PIELACHOWSKI, J„ Kompetencje nauczyciela 
współczesnej szkoły, s. 10.

■•"’KĘDZIERSKA, B., Kompetencje inform acyjne-podstawąfunkcjonowaniaspołeczeństwa  
opartego na wiedzy, s. 87.

Tamże. N atom iast J. M orbitzer widzi w iększą celowość integracji tych dwóch dziedzin 
w początkowym okresie je j realizacji na poziomie szkoły podstawowej, a w okresie późniejszym 
wprowadzenie specjalizacji. MORBITZER, J., Edukacja informatyczna i m edialna-razem  czy osob
no, czyli o ewentualnej integracji tych edukacji, s. 26. Opowiada się także za ścisłąintegracjąedukacji 
informatyczno-mediałnej i skłonny jest za S. Juszczykiem uznać ją jako  „praktycznąegzemplifikację 
pedagogiki medialnej”. MORBITZER, J„ Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne warto
ści pedagogiki, s. 178.



Nazwy tych edukacji podaję za S. Dylakiem i J. M orbitzerem. M ORBITZER, J., Edukacja 
informatyczna i medialna -  razem czy osobno, czyli o ewentualnej integracji tych edukacji, s. 22-23.

Chodzi tu o aspekt kulturowy aifabetyzacji informacyjnej, a nic o zabezpieczenie infrastruk
tury informacyjnej (głównie sprzętu i oprogramowania komputerowego). N ie tylko w dokumentach 
MEN, MENiS, ale i w dokumentach rządowych i innych ministerstw problemy aifabetyzacji informa
cyjnej poruszane są  sporadycznie i to najczęściej w kontekście informatyzacji różnych sektorów go
spodarki narodowej.

STANISZEWSKA, G., Inicjatywy Programu lnterkl@sa. Fundament kapitału intelektualnego 
młodych Polaków, s. 24-26; SARTORIIJS, W., Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa, s. 27; STANI
SZEWSKA, G., Teach to fh e  fu ture program szkoleń nauczycieli firm y  Intel w Polsce, s. 41 -45; DA- 
WIDSON, R., Komputer dla nauczyciela 2000, s. 37-40; NOW AKOW SKI, Z., Znak Jakości 
lnterkl@sa, s. 35,36; STANISZEWSKA, G., Inicjatywylnterkl@sy w 2001 r.. s. 35-40; STANISZEW
SKA, G., !nterkl@sa. Przygotowanie do europejskiego społeczeństwa informacyjnego, s. 19-22; Pra
cownia internetowa w każdej szkole, s. IO -II; lnterkl@sa. Przygotowanie do społeczeństwa informa
cyjnego. [online].

W ramach programu Interkl@sa ze środków budżetowych państwa w 1998 r. w każdej gminie 
jedna szkoła otrzymała pracownię komputerową i wyposażono wówczas 2480 szkół. W 1999 r. pra
cownie komputerowe otrzym ało 813 gimnazjów, a w 2000 r. dodatkowe 2494 gim nazja (były to 
10-stanowiskowe pracownie internetowe). W kolejnych latach przystąpiono do wyposażania pozo
stałych gimnazjów w takie same pracownie oraz gimnazjów specjalnych w 6-stanowiskowe pracow
nie, a następnie liceów ogólnokształcących w 15-stanowiskowe pracownie z serwerem oraz bibliotek 
w tych liceach w centra multimedialne wyposażone w 4 multimedialne komputeiy podłączone do sieci. 
Dzięki tej inicjatywie do szkół trafiło w tym okresie ponad 100 tys. komputerów.

DAŁEK, J., ŚWIĘCICKI, K., Edukacja na rzecz Społeczeństwa Informacji {Działania Mini
sterstwa Edukacji Narodowej w obszarze oświaty), s. 35.

Projekty: „Pracownie komputerowe dla szkół” , [online]; „Pracownia internetowa w szkole 
podstawowej’", [online]; „Internetowe centa informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych 
i pedagogicznych”, [online].

Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1159/2000z  dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy 
z  funduszy strukturalnych, [oni ine].

Nie trafiło też do szkolnych MCI oprogramowanie firmy ProgMan M ultimedialne Centrum 
Informacji specjalnie przygotowane dla tej nowej placówki szkolnej. Do najważniejszych funkcji tego 
systemu zaliczono tworzenie bazy wiedzy, obsługę systemu Biblioteka, tw orzenie strony domowej 
szkoły oraz obsługę systemu rezerwacji zasobów SCI. Zob.: Multimedialne Centrum Informacyjne 
firm y ProgMan jako  narzędzie organizujące pracę w szkolnym MCI. [online].

W programach MENiS współrealizowanych z Europejskim Funduszem Społecznym przewi
dywane były również dotacje na rozwój infrastruktury lokalowej bibliotek. To bardzo ważny zapis, 
gdyż posiadanie przez bibliotekę oddzielnego pomieszczenia (przynajmniej dużej wydzielonej czy
telni) było warunkiem ubiegania się o otrzymanie sprzętu dla MCI czy obecnie dla ICIM.

DRZEWIECKI, М., Edukacyjne i wychowawcze aspekty działania bibliotek szkolnych: proble
my badawcze, s. 140. Autor ten, na podstawie prowadzonej w latach 1980, 1990,2002 analizy działal
ności bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Polsce, widzi konieczność prow adzenia prac badaw
czych skoncentrowanych wokół następujących obszarów: funkcjonowanie bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły; funkcja, rola, zadania tych pla
cówek w krajowym systemie biblioteczno-informacyjnym; model biblioteki szkolnej w Polsce; formy 
pracy bibliotekarza z mediami; relacje pomiędzy dydaktyką szkolnąa działalnością biblioteki szkolnej; 
rzeczywiste znaczenie tych placówek w systemie oświaty polskiej; funkcje edukacyjne tych placó
wek jako instytucji edukacji i kultury itp. Tamże, s. 141-142.

BORYCZKA, B., Centrum multimedialne i informacyjne w szkołach polskich w 2003 r. - w y 
niki badań ankietowych, s. 26,27. Podobne tematycznie badania, obejmujące zaledwie 22 licea ogólno
kształcące, prowadziła B. Sowińska, zwracając uwagę na pilną potrzebę powołania przy kuratoriach 
oświaty i ośrodkach doskonalenia nauczycieli specjalistów do spraw MCI. SOWIŃSKA, B., Multime
dialne centra informacji w województwie kujawsko-pomorskim  {wyniki badań), s. 7. W 2008 r. 
M. Bogacz, dokonując próby diagnozy ICIM, zwraca uwagę na w zrost infrastruktury sprzętowej



bibliotek, wzrost !<ompetencji kadry w zakresie Tl, zmianę wizerunku biblioteki szkolnej. BOGACZ, М., 
ICIM 2008. Próba diagnozy, s. 2.

BATOROW SKA, H., Szkolne centrum informacji ja k o  przedm iot badań ogólnopolskich.
s. 382.

«<) w  województwie wielkopolskim, jak  pisze W. Zaremba, dużą grupę stanowią centra, w któ
rych rolę opiekunów spraw ująinform atycy. Efektem tego je s t tworzenie centrów w pracowniach 
komputerowych, co je s t niezgodne z  przyjętym i zasadami i powoduje utratę sprzętu dla potrzeb 
przeobrażających się w SCI bibliotek szkolnych. ZAREMBA, W., Multimedialne Centra Informacji 
w szkołachponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. 2004.

BATOROWSKA, H., Formy kształcenia nauczycieli edukacji czytelniczej i medialnej, s. 633- 
647; BATOROWSKA, H., Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Bibliote
koznawstwa i Informacji Naukowej AP  im. KEN w  Krakowie jako  propagatorzy technologii informa
cyjnej, s. 315-323.

Podstawa program owa kursów dla opiekunów MCI (OCM) objętych projektem Internetowe 
centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych  obejmuje następujące 
treści kształcenia; I-w yszukiw anie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji (zasoby informacyjne 
w sieciach lokalnych i rozległych, programy multimedialne jako źródła informacji, metody wyszuki
wania informacji w różnych typach baz danych, archiwizacja danych, ocena przydatności zgromadzo
nych informacji i ich porządkowanie z różnych punktów widzenia); II -  komunikowanie się w sieci 
lokalnej i rozległej; III -  przetwarzanie informacji (klasyfikacja, grupowanie i inne formy przetwarza
nia oraz opracowywania zebranych informacji, normy etyczne w korzystaniu ze źródeł informacji 
oraz w posługiwaniu się informacją); IV -  sprzęt i oprogramowanie -  instalowanie i wykorzystanie 
(narzędzia medialne i obsługa urządzeń takich jak skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, stanowisko 
do przetwarzania filmów, nagrywarka. Instalacja i konfiguracja, przetwarzanie i wykorzystanie ele
mentów graficznych pozyskanych za pomocą ww. urządzeń medialnych, instalacja systemu operacyj
nego na stacji roboczej). Zob. też: OCM  — Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyj
nego. Materiały do kursu. Warszawa: OSI CompuTrain SA, br. (rozdz. Multimedialne Centrum Infor
macyjne oprać. K. Urbaniec).

KOLCZYK, E., SYSŁO, M.M.. Projekt F E S I-  Technologia informacyjna narzędziem zmian 
w edukacji. Zmiany w  szkołach i kształcenie nauczycieli, s. 3 16-317.

Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki (opra
cowane przez M.M. Sysło i Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej), sierpień 2003. [online]. 
Zob. też: Z. Ledóchowski, Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie T l -  kilka refleksji
0 stanie dzisiejszym. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo Naukowe 
AP, 2006, s. 14-22; GROENWALD, М., Kształcenie nauczycieli w  zakresie wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w kontekście postanowień Deklaracji Bolońskiej. Programu Barce- 
lońskiego. Konwencji w Graz, standardów ministerialnych oraz realnych możliwości uczelni, s. 19-25.

BATOROWSKA, H., Szkolne Centra Informacji w świetle badań pilotażowych, s. 14.
«6 SYSŁO, M.M., Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej

1 informatyki, s. 54.
MAYOR, Р., Przyszłość świata, s. 487.

“H-* MORBITZER, J., Internet a świat wartości, s. 187.
MORBITZER, J., Internet a kształcenie ku mądrości, s. 186. Jest to aforyzm wypowiedzia

ny przez T.S. Eliota, laureata Nagrody N obla z  1948 r.
■'™ CEMPEL, Cz., Społeczeństwo wiedzy, [online].

KAMIŃSKA-CZUBAŁA, B., Motywacje w działalności informacyjnej, s. 100,104.
Nie mówiąc już o tak skrajnych w tym kontekście pomysłach jak telecentra, telechatki, teledom- 

ki. gminne centra informacyjne itp. BATOROWSKA. H., Centrum informacyjne i tełecentrum w śro
dowisku lokalnym, s. 3-5.

BATOROWSKA, H., Kultura informacyjna czy tylko edukacja informacyjna, s. 58.
MAYOR, F., Przyszłość świata, s. 353-354.
BATOROWSKA, H., Czy istnieje zapotrzebowanie na duński m odel organizacji przestrzen

nej ifunkcjonalnej w bibliotece szkolnej?, s. 83-93.
DRZEW IECKI, М., Współczesna biblioteka szkolna, s. 109. Jak podaje M. Drzewiecki 

w zrost kosztów na rozwój bibliotek szkolnych w Danii w latach 1965-1980 wzrósł w porównaniu 
z latami 1960-1965 г !  o 162%.



Najlepsze wzorce działalności bibliotecznej w Europie. Singapurze i USA. Międzynarodowa 
analiza przykładów best practice, s. 33.

47» Przykładem może być Kolding Kommune Pć dagogisk Central obsługująca szkoły podstawo
we i pełniąca dla potrzeb środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) funkcje ośrodka do
skonalenia nauczycieli, placówki edukacyjnej, poradni pedagogiczno-psychologicznej, biblioteki 
i punktu konsultacyjnego dla nauczycieli i rodziców opiekujących się dziećmi z dysfunkcjami rozwo
jowymi, centralnej biblioteki pedagogicznej, kuratorium oświaty i ośrodka metodycznego dla nauczy
cieli, centrum informacji internetowej i multimedialnej, głównej pracowni reprograficznej, centrum 
obsługi bibliotek szkolnych, centrali zasobów edukacyjnych dla szkół, centralnej rozdzielni wszelkich 
pomocy dydaktycznych, punktu opracowania merytorycznego zbiorów informacyjnych dostarcza
nych do szkół, centrum tworzenia internetowego serwisu pedagogicznego itd. Działalność Centrali 
oraz strukturę i model „Skolebiblioteket” (den Tcoretiske Cirkel) opisuje LARSEN, H.L., Indretning 
afSkolebiblioteker-fraSkolebibliotekT lLPć dagogisk Servicecenter. s. 11, 15. Podobną placówkę 
w Malmo o nazwie Pedagogiska centralen opisuje A. Erlandsson ze Szwecji. ERLANDSSON. A., 
Komputeryzacja bibliotek szkolnych w Malmó, s. 252-253. Zob. też: rozdz. 2 .2 .4 .1. Kultura techno
kratyczna biblioteki szkolnej a koncepcja biblioteki sieciowej, s. 250; rozdz. 2, przypis 358.

Na podstawie referatów wygłoszonych przez głównego konsultanta od spraw bibliotek 
szkolnych w Centrum Pedagogicznym w Kolding, H. Radsteda oraz Kuratora Oświat gminy Kolding, 
P. M ygenfordta podczas seminarium Oświata i biblioteki duńskie zorganizowanego przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 11-ł 8 września 2004 r. w Kolding Kommu
ne Pć dagogisk Central w Danii.

SITARSKA, A., Problemy przekształcania informacji w wiedzę, s. 206.
Tamże, s. 205-206.
D. Masłowska, W. M asłowski, Księga aforyzmów, op. cit., s. 365.





Rozdział 2 

ZMIANA A ROZWÓJ 
KULTURY INFORMACYJNEJ 

W SZKOLE
2.1. ODMIENNOŚĆ KULTURY 
ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY

Zasygnalizowany w poprzedniej części książid związek pomiędzy iculturąorgani- 
zacyjnąa informacyjną odnosił się do etapu poszukiwania optymalnego opisu tej dru
giej i sposobu definiowania jej przez przedstawicieli nauk ekonomicznych. Implemen
tacja tych definicji dla potrzeb oświaty była niemożliwa, gdyż w edukacji obowiązują 
zupełnie inne prioiytety celów i inna hierarchia wartości związana z humanistycznym 
podejściem do ucznia, a nie nastawiona wyłącznie na osiąganie maksymalnego zysku'. 
Kultura organizacyjna nie stara się bowiem ustalać jakie wartości powinny być prze
strzegane i kultywowane w placówce oświatowej ze względu na dobro zatrudnionych 
tam nauczycieli i ich wychowanków oraz jak należy kształtować w niej procedury 
postępowania, aby nie naruszać podmiotowego charakteru członków społeczności 
szkolnej. Czy zatem można szkołę rozpatiywać w kategorii organizacji? Józef Kuźma 
odpowiada twierdząco na to pytanie, zaznaczając, że zadaniem jej jest modelowanie 
zachowania młodego pokolenia przez przekazywanie im odpowiednich informacj i 
i znaczeń (elementów kultury symbolicznej), a celem rozwoju organizacyjnego szkoły 
jest wzrost zadowolenia uczestników z wykonywanej pracy oraz wzrost efektywno
ści ich pracy^.

W dyscyplinie naukowej zwanej naukąo „organizacji i zarządzaniu” zakłada się, 
że kultura organizacyjna jest ściśle związana z kompetentnym kierowaniem organi
zacją formalną a instrumentalna sfera działań jest pochodnąprzyjętych wartości 
i norm danej organizacji^. Dlatego Ewa Kosecka-Ławik przestrzega, że „nacisk na to, 
aby reformować szkołę w kierunku zwiększania jej efektywności i obniżania kosztów 
może spowodować zmianę w wyznawanych i kreowanych przez nią wartościach”'*. 
Udowodnione jest jednak, że kultura organizacyjna każdej instytucji, nie tylko oświa
towej wpływa na budowanie jej tożsamości i tworzenie wizerunku w społecznej świa
domości. Każda szkoła zabiega więc o wyrobienie sobie dobrego zdania o niej i uzy
skanie pozytywnych ocen zarówno wśród uczniów, ich rodziców, ale też władz 
oświatowych, samorządowych, instytucji z niąwspółpracujących, a coraz częściej 
także w środkach masowego przekazu. Stworzenie korzystnego obrazu szkoły uza
leżnione jest jednak od silnej kultury organizacyjnej, na której oparte jest jej funkcjono
wanie i rozwój. Dlatego analiza tej kultury może dostarczyć cennych informacji służą
cych wieloaspektowej ocenie szkoły, pomóc w osiągnięciu zamierzonych celów



związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów oraz przyczynić się do uniknię
cia sytuacji zagrażających jej istnieniu. W książce o kulturze szkoły David Tuohy 
stwierdza, że sytuacje zagrożenia wynikająnajczęściej z napięć powstałych pod wpły
wem zderzenia postaw kim się jes t a kim się pragnie być, co stara się robić a co 
dzieje się rzeczywiście, dlaczego postępuje się tak a nie inaczej a co zostało 
osiągnięte. Likwidowanie tych napięć jest według niego „zadaniem rozwoju organi
zacji i świadomego kierowania jej kulturą”^

Kultura organizacyjna wywiera także znaczący wpływ na tworzenie warunków 
rozwoju kultury informacyjnej całej społeczności sAolnej. Aby prześledzić ten proces, 
należy wnikliwiej przyjrzeć się podstawowym cechom kultury organizacyjnej. Stano
wi ona, według przytoczonej w poprzednim rozdziale teorii Edgara Scheina, zbiór 
wspólny trzech podstawowych komponentów, tj. założeń, norm wraz z wartościami 
oraz artefaktów'’.

Założenia, najczęściej całkowicie niewidoczne i nieuświadomione odnoszą się do 
natuiy człowieka, jego cech charakteru (pracowity, leniwy), stosunku do wykonywa
nych zadań (odpowiedzialny, nieodpowiedzialny), relacji międzyludzkich (współpraca, 
poszanowanie), relacji z otoczeniem, dominujących cech samej organizacji (przeja
wiającej się w strukturze hierarchicznej, elastycznej). Odpowiednio dobrane cechy 
tego komponentu tworząprogram kulturowy, wskazujący pracownikom danej insty
tucji jak należy postępować, jakie działania spotykająsię z aprobatą zespołu, a które 
nie zostaną zaakceptowane. Uogólniając, założenia odnosząsię do idei i przekonań 
dotyczących instytucji, jej zadań i właściwej organizacji, wskazują,jakim tiybem toczy 
się ,^ycie organizacji”. Dlatego obejmujązarówno wiedzę, jak i emocje, przekonania 
i postawy.

Kolejny element kultury organizacyjnej stanowiądeklarowane lub przestrzegane 
normy i wartości usytuowane na poziomie, który jest już częściowo widoczny i uświa
domiony. Wpływająna wierzenia, wyboty, preferencje i decyzje jednostek i grup. Są 
one w dużym stopniu kształtowane przez zgodność lub jej brak pomiędzy deklarowa
nymi wartościami a faktycznymi działaniami lub zachowaniami. Szczególnie jest to 
widoczne w odniesieniu do działań decydentów (organu nadzoru, dyrektorów, kierow
ników, wizytatorów, nauczycieli itd.), działań będących zaprzeczeniem formułowa
nych lub akceptowanych przez nich oświadczeń (np. w misji, wizji, statucie, regulami
nach, kodeksach, rozporządzeniach, protokołach, decyzjach przydziału czynności, 
poleceniach służbowych). Stałe podtrzymywanie wierzeń i przekonań organizacyj
nych powoduje, jak pisze Elżbieta Barbara Zybert, przekształcanie codziennych za
chowań opartych na regułach w akceptowane normy postępowania regulujące istnie
nie organizacji’.

Oprócz wspólnych założeń, norm i wartości elementem scalającym danąkulturę 
organizacyjną są formy przekazywania jej pracownikom, np. w postaci symboli ma
terialnych, artefaktówjęzykowych (specyficznegojęzyka, anegdot, mitów, legend, 
opowieści) oraz artefaktów behawioralnych (rytuałów, ceremonii, obrzędów). Sym
bole materialne, czyli tzw. artefakty fizyczne są stosunkowo łatwe do zaobserwowa
nia i odgrywają najważniejszą rolę w procesie kształtowania pierwszej opinii 
o danej instytucji®. Składają się na nie symbole identyfikujące przedsiębiorstwo oraz 
wynikające z roli pracodawcy czy pracownika. Ich jakość i estetyka informuje



о wartościach przestrzeganych w danej instytucji, do których cytowana powyżej ba
daczka zalicza schludność, dążenie do porządku i komunikatywność (np. w wyglądzie 
zewnętrznym i wewnętrznym budynku, jego wystroju)’. Specyficzny język, typowy 
dla danej organizacji jest sposobem identyfikacji uczestników tej samej kultury. Ucząc 
się tego języka, pracownicy potwierdzająswojąakceptację kultury i tym samym ją  
utrwalają. Natomiast krążące po placówce opowieści i anegdoty zazwyczaj dotyczą
ce jej założycieli, łamania reguł, wybitnych karier, zwalniania pracownika, reagowania 
na popełniane błędy, zakotwiczają, jak podkreśla Stephen P. Robbins, teraźniejszość 
w przeszłości, wyjaśniając i uzasadniając stosowane w organizacji p rak tyk iR ów 
nież lytuały, ceremonie, obrzędy postrzegane jako powtarzalne sekwencje czynności, 
wyrażające i akcentujące podstawowe wartości organizacji, wskazująjakie cele są 
najważniejsze, które osoby są ważne, a które znacząniewiele.

Próbę zdefiniowania kultury organizacyjnej dla potrzeb opisu i zarazem analizy 
określonej instytucji podjął również Krzysztof Konecki. W tym celu zakłada, że obej
mować ona musi „podzielane zbiorowo w danej organizacji i często wywodzące się 
z otoczenia organizacji systemy wartości i normy, potoczne i często nieuświadamiane 
załozenia oraz związane z nimi, wytwarzane przez członków danej organizacj i, reguły 
działania, a także całą wewnętrzną symboliczną sferę funkcjonowania organizacj i”' '. 
Do sfety tej zalicza język organizacyjny, ideologie, mity, przekonania, systemy wiedzy, 
rytuały, które występująw danej organizacji.

Ponieważ szkołę traktować możnajako system oddziaływujących na siebie zało
żeń, norm, wartości, postaw, zachowań, wytworów więc można jąjako system opisać 
także w ujęciu kultury organizacyjnej.

Założenia (idee, przekonania, postawy, wiedza, emocje itp.)

Kys. 22 Komponenty kultury organizacyjnej szkoły.

Źródło włiiMic.

Ewa Kosecka-Ławik, desygnując jej podstawowe wymiary, określająjako spe
cyficzny zewnętrzny i wewnętrzny obraz instytucji, którego kształt formowany jest 
przez „zbiór obowiązujących norm i zasad funkcjonowania wypływających z misji 
i planu rozwoju szkoły, przejawiających się w realizowanych wartościach, postawach



i sposobach działania, symbolicznej sferze funkcjonowania oraz strukturze organiza
cyjnej i uwarunkowaniach prawnych”'̂ . Jan A. Fazlagić dodaje, że stanowi ona kon
tekst i środowisko dla procesu nauczania, że jest tym, czym w przypadku człowieka 
osobowość. Do najważniejszych przejawów istnienia kultuiy organizacyjnej szkoły 
zalicza więc język, jakim opisuje się szkołę, bohaterów, czyli postacie pozytywne i ne
gatywne w historii szkoły, ceremonie oraz system nagród i kar'^. Natomiast Ewa 
Kosecka-Ławik wymiary tej kultury opierana skali opracowanej przez międzynaro
dowy zespół ITIM wykorzystujący wyniki badań przeprowadzonych przez antropo
loga Geerta Hofstede'''. Znalazły one zastosowanie także w charakterystyce kultury 
informacyjnej placówki oświatowej. Zatem aby dostrzec przejawy kultury informa
cyjnej szkoły, konieczne jest przedstawienie stosownych przykładów obrazujących 
kulturę tej organizacji i jej subkulturę odnoszącąsię do funkcjonującej w niej biblioteki.

Przyjmując optykę Davida Tuohy, opis kultury organizacyjnej szkoły oprzeć można 
na charakterystyce założeń tej kultury, a dokładniej na pięciu jej polach w sposób istot
ny oddziałujących na system wartości szkoły i wytwory jej kultury. Podobnie jak 
w modelu Edgara Scheina, David Tuohy nazywa je związkami szkoły z otoczeniem, 
naturą ludzkich działań, prawdąi czasem, ludzkąnaturąoraz związkami między ludź- 
mi'^

Założenia w sprawie związków szkoły z otoczeniem decydująo funkcjonującym 
w niej wyobrażeniu roli jakąpełni w społeczeństwie (opisanym wtakich dokumentach 
jak misja, wizja, statut, regulaminy, kodeksy itp.) oraz o powiązaniu szkoły z innymi 
instytucjami (np. szkołami, uczelniami, bibliotekami, domami kultury, instytucjami 
oświatowymi, centrami doskonalenia zawodowego, zakładami pracy, klubami sporto
wymi, urzędami pracy, kościołami, domami dziecka itp.) w zakresie działalności dydak
tycznej, intelektualnej, kulturalnej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, charytatywnej, 
sportowej, rekreacyjnej itp. Decydujątakże o sposobie w jaki wytycza się granicę 
pomiędzy szkołąa światem zewnętrznym związanym, między innymi z polityką ka
drową nauczycieli ze stereotypami wpływającymi na dobór kandydatów na stano
wisko bibliotekarza szkolnego, z politykąrekrutacji uczniów, organizacjądni otwartych 
szkoły, godzinami pracy (np. biblioteki szkolnej, MCI, hali sportowej i innych jednostek 
organizacyjnych), świadczeniem usług dla społeczności lokalnej (także w zakresie 
przedsięwzięć edukacyjnych, kultury czytelniczej i informacyjnej), z metodami promo- 
cj i (szkoły, biblioteki szkolnej, MCI) i zdobywania sponsorów, a także poprzez działal
ność rady szkoły, komitetów rodzicielskich, trójek klasowych, wolontariuszy. Decy
dujątakże o związkach pomiędzy funkcjonującymi na terenie szkoły klubami 
europejskimi, ośrodkami kariery i doradztwa zawodowego, izbami regionalnymi czy 
izbami pamięci, gminnymi centrami informacji (GCI) itd. Założenia w sprawie związ
ków szkoły z otoczeniem określajązasady decydujące o nawiązaniu współpracy z in
stytucjami pozaszkolnymi i określająformy tej współpracy (np. z bibliotekąpubliczną 
pedagogiczną, ośrodkiem kultury, ODN, poradniąpedagogiczno-psychologiczną in
nymi instytucjami oświatowymi, z policją strażąpożamą urzędem pracy, zakładami 
pracy), decydująo udostępnianiu środowisku lokalnemu obiektów sportowych, pra
cowni szkolnych, o świadczeniu przez bibliotekę szkolną (MCI, SCI, ICIM, SCKl) 
usług na rzecz środowiska lokalnego itd. Założenia te odgrywajątakże decydującąrolę 
w pr^padku podjęcia decyzji o wyborze kultury organizacyjnej szkoły i biblioteki opar



tej na kulturowym współdziałaniu lub na kulturze adaptacji i wdrażania jej w tych or
ganizacjach**. Z założeń w sprawie związków szkoły z otoczeniem wynika więc spo
sób podejmowania decyzj i o rozszerzeniu form w sp^racy ze środowiskiem, liczenia 
się lub nie z oczekiwaniami jakie zgłasza środowisko wobec szkoły (np. traktowania 
rodziców jako klientów szkoły, a nie tylko jako sponsorów lub konsumentów oferowa
nych przez nią usług, zmiany formy spotkań pedagogów z rodzicami, np. podczas 
wywiadówek, przeciwstawnej dotychczasowej praktyce kontroli obecności, rezygna
cji z fikcyjnego traktowania rodziców jako użytkowników biblioteki szkolnej), sposo
bami łączenia roszczeń zewnętrznych grup nacisku (samorząd lokalny, władze oświa
towe) z własnymi planami rozwoju szkoły i biblioteki.

Kolejne założenia o naturze ludzkich działań odnaleźć można w oczekiwaniach 
szkoły woł)ec uczniów, nauczycieli, rodziców i pozostałych przedstawicieli społeczno
ści szkolnej. Mogą one przyjąć orientację bierną lub aktywną. Sposób postrzegania 
natuiy aktywności ludzkiej DavidTuohy wiążeztaddmi wytworami kultuiy szkolnej jak 
stosunki nauczyciel -  uczeń podczas lekcji oraz system dyscyplinarny. Pierwszy 
z artefaktów uzewnętrznia się w stopniu uzależnienia ucznia od nauczyciela i bibliote
karza jako kierownika procesu uczenia się oraz jako osobowego źródła informacji 
i wiedzy. Wpływa to na ukształtowanie obrazu ucznia, któiy w danej szkole uznany jest 
za dobrego i odnoszącego sukcesy, za zdolnego i najczęściej nagradzanego. Rzadko 
w model wzorcowego ucznia wpisuje się wysoki poziom jego kultury informacyjnej, 
lub przynajmniej sprawności informacyjnych. Ato rzutuje na jego postawę wobec bi
blioteki i pracujących w niej nauczycieli. Postawę tę kształtujątalcże relacje komuni
kacyjne między bibliotekarzem a uczniem oraz przestrzeganie zasady podmiotowości 
czytelnika. Wartości promowane przez szkołę uzewnętrzniają się też w zapisach wy
mogów egzaminacyjnych, procesach kontroli i oceniania (także w ewaluacji pracy 
biblioteki), w programach i metodach nauczania (np., w wyb)orze przez dyrektora re
alizacji ścieżki medialnej, czytelniczej, profilu informacyjnego szkc^, uczenia i naucza
nia technologii informacyjnej w kontekście rozwiązywanego problemu -  metoda Big 
Six Skills, wprowadzania metod aktywizujących pracy z uczniem -  metodaprojektu, 
rozwijania idei kształcenia przez całe życie -  lifelong-learning, samokształcenia -  
self-education, ucznia w działaniu), w doborze podręczników i lektur, ale też w naka
zach i zakazach, zarazem tych formalnych zapisanych w statucie i innych dokumen
tach organizacyjnych (regulaminie biblioteki, misji MCI) oraz nieformalnych, wypły
wających z natury samego nauczyciela i pozostałych osób tworzących kulturę tej 
szkc^ (kodeksie etyki ucznia, szkolnego savoir-vivre itp.).

Założenia w sprawie prawdy i czasu odnoszą się do kryteriów, według któiych 
szkoły oceniająswojąpracę i oznaki sukcesu. Przyjęcie poglądu na naturę prawdy 
preferującego jej charakter obiektywny lub subiekty^y powoduje odmienne spojrze
nie na czas i historię. Sposób ujmowania czasu może być jednak różny ze względu na 
różną wartość przypisywanąprzeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ponieważ za
daniem szkoły jest przekazywanie uczniom wartości poprzednich pokoleń, ale równo
cześnie przygotowanie ich do życia i funkcjonowania w przyszłości (w społeczeństwie 
informacyjnym, w cywilizacji medialnej), więc „wartość przypisana każdemu z tych 
zadań i położony nań nacisk wiąże się ze sposobem pojmowania prawdy, stanowią 
oparcie dla kultury szkoły”'®. Wybór przez szkołę orientacji na przeszłość, teraźniej



szość lub przyszłość decyduje np. o prestiżu niektóiych przedmiotów nauczania (np. 
technologii informacyjnej, informatyki), wprowadzaniu ścieżek edukacyjnych (np. 
edukacji c:^4elniczej i medialnej), wprowadzmiu do programów nauczania elementów 
kultuiy informacyjnej, pedagogiki medialnej, preferowaniu prac uczniów o określo
nym stylu (twórczych lub odtwórczych), stylu oceniania uzależnionego od punktu 
widzenia na naturę prawdy, przekształcaniu bibliotek szkolnych w nowoczesne dy
daktyczne centra informacji lub kultywowaniu modelu tradycyjnego czyli tzw. skład
nicy lektur. Wpływa też na kultywowanie w bibliotece szkolnej określonego typu kul
tury organizacyjnej, np. nastawianej na przeszłość (typ zachowawczy kultury 
organizacyjnej) lub przyszłość (typ w irtu^y kultuiy organizacyjnej)^“ lub na sprzyjanie 
rozwojowi kultuiy informacyjnej członków społeczności szkolnej, któiych charakte
ryzuje w kontakcie z informacjąpostawa zachowawcza lub innowacyjna (twórcza).

Założenia o natuize ludzkiej wynikająze sposobu zorganizowania szkc^ według 
przekonań wobec swoich wychowanków. Postawa traktująca ich zgodnie z „teoriąX” 
jako z zasady leniwych, niegodnych zaufania, stroniących od wszelkiej aktywności 
związanej z funkcjonowaniem szkoły, wymaga nieprzerwanego nadzoru, bo inaczej 
mogązaszkodzić organizacji, w której się kształcą. Na drugim biegunie umieszczona 
jest postawa zgodna z „teoriąY”, według której jednostka ma pozytywny stosunek do 
pracy, jest odpowiedzialna, skłonna do samodzielnego podejmowania decyzji, jest 
aktywia i obdarzona silnąmotywacjądo samodoskonalenia i rozwoju na izecz szkoły. 
Możliwość pracy z użytkownikami informacji reprezentującymi tę drugąpostawę 
stanowi purjct wyjścia w działaniach na rzecz kształtowania kultury informacyjnej 
w szkole. Ich zachowania informacyjne sądojrzałe i wynikająz brania odpowie^ial- 
ności za własne wykształcenie i z wysokiego poziomu świadomości informacyjnej. Dla
tego też w pracy z informacjąprzestrzegająprawa traktującego o własności intelek
tualnej, biorą odpowiedzialność za upowszechniane informacje i skutki społeczne, 
które mogą wywołać, przeciwdziałają, a przynajmniej nie przyczyniająsię do powsta
wania chorób informacyjnych (związanych, np. z manipulowaniem i sterowaniem 
informacją, z wyolbrzymianiem lub pomniejszaniem znaczenia informacji, nie ulegają 
szkodliwym dla ich rozwoju osobowego wpływom mediów i technologii informacyj
nej). W działalności informacyjnej wysoko ceniąprofesjonalizm, dlatego przyw i^ją  
duże znaczenie do posiadania kompetencji w zakresie information literacy przez 
kadrę nauczająca, a będąc „samoukami informacyjnymi” ciągle doskonalą swoje 
kompetencje w tym zakresie.

Założenia dotyczące natuiy ludzkiej David Tuohy wiąże także z przekonaniami na 
temat jej stałości lub podatności na zmiany. Postrzeganie zmiany, np. w odniesieniu do 
miejsca biblioteki w procesie kształcenia i jej nowych funkcji wynikających z prze
kształcania się w dydaktyczne centrum informacji lub szkolne centrum w ie ^ ,  świad
czy o dążeniu szkoły do tworzenia organizacji uczącej się i podnoszenia jakości jej 
pracy. Istotnąrolę przypisuje też stanowisku szkoły w sprawie pochodzenia inteligen
cji, uwzględniając pochodzenie genetyczne (cecha wrodzona, stała) lub pochodzenie 
społeczne (wychowanie, wsparcie rozwoju inteligencji ucznia). Pierwszy pogląd kła
dzie nacisk na nauczanie, drugi na uczenie się (wówczas uczniowie są twórcami wła
snej wiedzy i sami nadająznaczenia wiadomościom). Tylko podczas procesu uczenia 
się użytkownik przekształca informację w wiedzę i szczególnie odczuwa konieczność



dostępu do różnych źródeł informacji. A czynny udział w procesie informacyjnym 
wymaga od niego wysokicti kompetencji wzakresie alfabetyzacji informacyjnej. Dla
tego też przyjmuje postawę wobec informacji typowądla specjalisty, eksperta, profe
sjonalisty, wymagającego klienta.

Ostatnie założenie o zw ią^ ch  między ludźmi odnosi się do stosunków pomiędzy 
szkołąa rodzicami, kierownictwem a nauczycielami, nauczycielami a nauczycielami, 
nauczycielami a uczniami. Jak podkreśla David Tuochy, kultura szkoły wyrasta wła
śnie na wewnątrzszkolnych stosunkach międzyludzkich, zarówno tych formalnych 
zależnych od struktury organizacyjnej, jak i nieformalnych oraz na rodzaju władzy or
ganizacyjnej i statusie danej osoby w strukturze organizacji^'. Status może być przy
pisany do funkcji (dyrektor, wizytator, inspektor), stanowiska (bibliotekarz, pedagog, 
wychowawca świetlicy, woźny), stażu, doświadczenia, kwalifikacji (stażysta, nauczy
ciel dyplomowany), wynikać z charyzmy danej osoby. Władza zaś może być racjonal
na (legalna) i pochodzić z mianowania lub wyboru; może być tradycyjna i być zwią
zana z dziedziczeniem statusu społecznego; charyzmatyczna i opierać się na 
przekonaniu o szczególnych cechach rządzącego i prawomocności ustalanych przez 
niego norm^ .̂ Na założenie to wywiera więc wpływ rodzaj znaczenia przypisywanego 
przez szkołę władzy i statusowi. Kierowanie się statusem powoduje, np. traktowanie 
nauczycieli bibliotekarzy jako gorszych w hierarchii zatrudnionych w szkole pedago
gów albo możliwość rozwoju tylko tych bibliotek szkolnych, które prowadzone sąprzez 
pasjonatów potrafiących wykorzystać swojąwiedzę, doświadczenie i umiejętności 
menedżerskie oraz zafascynować innych swą działalnością, lub eksponowanie pracy 
indywidualnej, a nie zespołowej w zależności od kompetencji i zaangażowania nauczy
ciela. Założenie to wpływa też na wartości pr^pisywane procesom ujednolicania (uni
formizacji, traktowania wszystkich uczniów lub nauc^cieli jednakowo) i zróżnicowa
nia (indywidualizacji poczynań). Dlatego podejmowanie działań innowacyjnych przez 
bibliotekarzy często nie spotyka się z aprobatąkierownictwa, jak też nie dostrzega się 
potrzeby tworzenia systemu gratyfikacyjnego dla uczniów o wysokich kompetencjach 
informacyjnych i wyróżniających się kulturą informacyjną, w której Kazimierz Wenta 
doszukuje się wartości znamionujących prawdę, dobro moralne, waloiy estetyczne 
i osobotwórcze^^.

W procesie oddziaływania na stosunki międzyludzkie znaczenie przypisuje się 
wytworowi kultury określanemu przez Davida Tuohy’ego jako zasada ,^ozdyspono- 
wywania środków”. Od tego, jak zostanąrozdzielone, zależy z jakiego rodzaju stosun
kami będziemy mieli do czynienia. Im bliżej władzy znajduje się członek społeczności 
szkolnej (uczeń, nauczyciel, bibliotekarz), tym jego pozycja jest silniejsza. Im dalej 
zostanie osadzony od środka sieci, tym bardziej narażony jest na manipulację, niedo
cenianie, lekceważenie, pomijanie a nawet wykorzystanie '̂*. Od miejsca jakie wyzna
cza się bibliotece w tej sieci zależy, czy stosunki pomiędzy niąa całym gronem peda
gogicznym i wychowankami będąpoprawne i sprzyjające budowaniu kultury uczenia 
się w szkole^^ Zasadę „rozdysponowania środków” odnieść można nie tylko do 
spraw finansowych (np. nieuwzględnianie w budżecie szkoły stałej kwoty na rozwój 
biblioteki i kadry w niej zatrudnionej, pomijanie bibliotekarzy w oddelegowywaniu ich 
na różne formy dokształcania, szczególnie w umożliwianiu im udziału w konferencjach 
naukowych), ale też do środków osobowych (np. powierzanie obowiązków bibliote



karza nauczycielom, którzy nie sprawdzili się na żadnym innym stanowisku w szkole) 
lub lokalowych (np. przeznaczanie dla potrzeb biblioteki sal, które ,^bywają” w szkole, 
a nie tych, które faktycznie zapewniłyby możliwość realizacji jej zadań, lub niebranie 
pod uwagę możliwości podjęcia budowy nowej mediateki). Sformułowane przez au
tora książki o „duszy szkoły” wnioski octaośnie założeń kultuiy szkoły zawierają istot
ne wskazówki dla placówek, które chciałyby poznać typ swojej kultuiy organizacyj
nej, zrozumieć ją  i dostosować do wymogów stawianych jej przez środowisko 
wewnętrzne i zewnętrzne. Dotyczą one następujących kwestii:
•  każda szkoła ma sobie właściwy profil, który można opisać na podstawie tego, jak 

w kulturze szkoły przejawia się pięć omówionych powyżej zbiorów jej założeń,
•  nie da się zdefiniować całej kultuiy szkolnej poprzez którykolwiek z tych zbiorów, ale 

tylko jeden z nich, każdy jednak daje na tę kulturę określony punkt widzenia,
•  punkty widzenia na kulturę szkoły, z pozycji pięciu zbiorów jej założeń, są wzajemnie 

zależne,
•  szkoła jako instytucja złożona składa się z grup różniących się kulturą; „subkultuiy” 

różniąsię od wspólnej kultuiy szkoły założeniami, wartościami i wytworami,
•  kultura szkoły jest zjawiskiem dynamicznym, wciąż się rozwija^^

Ze względu na specyfikę „subkultuiy” biblioteki szkolnej, każdy z opisanych po
wyżej kontekstów kultuiy organizacyjnej szkoły (otoczenie, natura ludzkich działań, 
prawda, czas, związki między ludźmi), musi zostać rozpatiywany pod kątem funkcj i 
edukacyjnych, intelektualnych^^ i wychowawczych biblioteki oraz podmiotowości 
czytelnika i użytkownika informacji traktowanej za najważniejsze kryterium wszelkich 
podejmowanych w niej działań. W kulturze biblioteki istotne jest, aby uwzględniała ona 
problematykę wartości i norm postępowania, jako wpływających w decydujący spo
sób na rozwój kultuiy informacyjnej ucznia, aby koncentrowała się na jego cechach in
dywidualnych, a także zakładała, że istotnąrolę w jej kształtowaniu odgrywa czynnik 
wewnętrzny (nauczyciel, wychowawca, bibliotekarz). Dążenie do stworzenia kultuiy 
oiganizacyjnej, nie tylko szkoły, ale też biblioteki, nie zagrażającej podmiotowości jej 
uczestników stanowi obecnie przedmiot badań coraz szerszego grona pedagogów 
i uczonych. W zapewnieniu podmiotowego traktowania uczniów dużąrolę odgrywa 
poziom świadomości informacyjnej kadiy wychowawców i pedagogów.

Zmiany dokonujące się w oświacie i towarzysząca im coraz częściej walka szkół 
o przetrwanie zmusza kierownictwo tych placówek do poszukiwania rozwiązań umoż
liwiających nie tylko ich istnienie, ale dątenie do osiągnięcia sukcesu. W biznesie roz
wiązań tych poszukuje się coraz częściej w sferze potencjału twórczego pracowni
ków firmy oraz wjej kulturze organizacyjnej. W praktyce edukacyjnej, chociaż istnieją 
podstawy teoretyczne budowania takich kultur, w niewielkim stopniu szkoły stojące 
przed problemami egzystencjalnymi biorąpod uwagę wskazania w nich zawarte^*. 
Stanowisko takie wiąże się między innymi z niedostrzeganiem możliwości, jakie 
w zmianie edukacyjnej odegrać mogąbiblioteki szkolne, szczególnie w realizacji pro
gramów oświatowych zmieizających do budowania szkół jakości oraz przybliżania ich 
lokalnej grupie społecznej. Kultuiy organizacyjne większości bibliotek szkolnych są 
zaprzeczeniem zasad konkurencyjności, ekspansywności, aktywności, racjonalnej 
organizacji pracy, sprawności, wykorzystania możliwości twórczych pracowników, 
wspierania w społeczności lokalnej procesów edukacyjnych i wychowawczych. Jako



„subkultury” kultuiy szkoły są często pomijane przez kierownictwo, organy nadzoru 
pedagogicznego, samorządy lokalne, w ustalaniu kierunków rozwoju organizacyjnego 
i edukacyjnego szkoły. Ma to swoje źródło, zdaniem Marcina Drzewieckiego, w po
strzeganiu biblioteki szkolnej jako „rezerwuaru lektur”. Taki obraz biblioteki funkcjo
nuje w środowisku opiniotwórczym, które buduje obraz społeczny tej instytucji z cza
sów swojej młodości „kiedy to rzędy książek w szarym papierze czekały na 
poszukującego lektury ucznia” ’̂.

2 .1 .1 .  T y p y  k u l t u r  o r g a n iz a c y jn y c h  s z k ó ł

Funkcjonujące w oświacie typy kultury szkoły uświadamiająpracownikom tych 
placówek na jakich założeniach opiera się ich organizacja, ułatwiajązrozumienie 
mechanizmów powstawania norm i wartości, analizowanie celów i zadań szkoły jako 
organizacji. Wskazują, wjaki sposób społeczność szkolna ustosunkowuje się do zna
czenia pracy, struktury i organizacji swojej instytucji. Czyli mogąbyć wykorzystane do 
analizy jakościowej i ilościowej „osobowości szkoły”. David Tuohy przestrzega jed
nak przed mechanicznym wyciąganiem wniosków na podstawie ogólnych modeli, 
bowiem kluczem do zrozumienia kultury szkoły są mądrość i ostrość spojrzenia 
z jakimi przystępuje się do analizowania tych typologii. W praktyce pedagogicznej 
trudno dopasować szkołę do któregoś z typów organizacji wypracowanych przez ta
kich teoretyków jak Peter Michael Blau, Robert O. Carlson, Amitai Etzioni, J. Richard 
Harrison, Charles B. Handy, Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy, J. Thomas Peters, 
Geert Hofstede, William E. Scott czy do modeli Davida Tuohy’ego opartych na meta
forach. W konkretnych placówkach tego typu występująnajczęściej cechy organiza
cji różnych typów. Nie zakłada się h)owiem, że istnieje jeden najlepszy typ tej kultury, 
a wymienione podziały nigdy nie sącałkowicie rozłączne. Szkoły dopasowującechy 
tych kultur, które są najbardziej odpowiednie w konkretnej sytuacj i, w której przyszło 
im działać. Sprawność organizacyjna szkoły związana jest więc z możliwościami do
pasowania jej kultury, struktury i kadiy do warunków zewnętrznych, szczególnie istot
nych dla środowiska lokalnego, czyli zależy od charakteru otoczenia. Ponadto niektóre 
cechy występujące w jednym typie kultury mogą występować w innym. Często różne 
nazwy stosowane przez różnych twórców tych typologii są odzwierciedleniem tych 
samych lub podobnych cech. Wybór typologii najczęściej łączy się z wyt)orem kryte
rium klasyfikacji. Do najczęściej występujących atrybutówtych podziałów należy 
stosunek do nauczycieli, uczniów, kadty Werowniczej, rodziców, społeczności lokalnej, 
relacji pomiędzy nimi, więzi emocjonalnych, do otoczenia zewnętrznego i wewnętrz
nego szkoły, do misji, wizji, flinkcji i zadań, celów, stosunku do innowacji, zmiany itd.

Niektórzy badacze typologię organizacji szkolnych opierająna genezie ich działal
ności oraz społecznych odniesieniach. Roman Schulz wyodrębnił trzy modele takich 
kultur: naturalny, formalny i innowacyjny^®. W pierwszej koncepcji, uznanej za histo
rycznie najwcześniejszą, szkołę traktuje się jako naturalny ośrodek procesów socja- 
lizacyjnych, spełniający wiele uniwersalnych funkcji społecznych. Społeczność 
w tym modelu cechuje względna stałość oraz bezpośrednie kontakty i osobisty cha
rakter wzajemnych więzi, a t ^ e  niewyspecjalizowany sposób wpływu grupy na za



chowania jej członków. W dnigim, formabym modelu, szkoła spełnia tylko te funkcje, 
do któiych realizacji została powołana. Zakładając wyższość edukacji celowej i spe
cjalistycznej, została ukształtowana na wzór organizacji biurokratycznych, w których 
panuje hierarchiczna struktura władzy i autoiytetu, a zróżnicowane funkcje oparte są 
na ścisłym podziale zadań i kompetencji. Pozostałe elementy modelu naturalnego nie 
sądostrzegane, albo są tłumione, „gdyżprzeciwstawiająsię kompetentnej i sprawnej 
realizacji formalnych celów szkoły”^'. Liczy się zatem profesjonalizm w działaniu, 
a sukces osiąga się dzięki kompetencj i w wykonywaniu zadań organizacj i. W kulturze 
takiej zachowania jej członków regulująformalne zasady i przepisy. Ma to wpływ na 
bezosobowy charakter stosunków społecznych. Ponadto realizując określone cele 
i dysponując pewnym zakresem autonomii, organizacja przestaje reagować na zmiany 
otoczenia. W trzecim modelu określonym jako innowacyjny, wyróżnia się zdolność 
organizacji do uczenia się i zmiany swoich celów, struktury, metod działania, do zmia
ny będącej odpowiedziąna stawiane przez otoczenie wymogi i konieczność dostoso
wania się do jego potrzeb. Osiąga się to poprzez zapewnienie wszystkim członkom 
społeczności szkolnej warunków pełnego rozwoju ich zdolności, ciągłego wzb)ogaca- 
nia doświadczenia oraz wiary we własne siły będące źródłem postaw twórczych^^. 
Szkoła o modelu innowacyjnym powinna stwarzać klimat, w któiym zarówno nauczy
ciele, jak i uczniowie postrzegaliby jąjako „drogę do osiągnięcia profesjonalnego 
wzrostu i rozwoju”. Dlatego pracę związanąz procesem uczenia się i nauczania trak
tuje się w wymiarze realizacji konkretnych czynności, a nie organizacyjnych obowiąz
ków. Jak podkreśla Roman Schulz, w szkołach o tym modelu komunikacja jest swo
bodna i wielowarstwowa, obwiązuje zdecentralizowany system podejmowania 
decyzji, autorytet przestaje być wyznacznikiem zajmowanej pozycji, a przynależność 
do ściśle określonych grup zastępowana jest przez uczestnictwo wielogrupowe^^.

Ponieważ biblioteka szkolna stanovsd integralnączęść szkoły, a więc od implemen
tacji jednego z trzech przedstawionych modeli kultury organizacyjnej zależy w jaki 
sposób bibliotekarz podejdzie do realizacji celów wychowawczych i czy kształtowanie 
kultury informacyjnej uznaza zadanie priorytetowe, atakżewjaki sposób zrealizuje 
program kształcenia i jakie zastosuje metody, techiniki, formy; jak będzie pojmował 
proces osiągania ptzez siebie i użytkowników Hblioteki sukcesu, czy b ^ i e  promował 
jakość w procesie edukacji i czy awans biblioteki będzie łączył z osiągnięciem sukcesu 
przez szkołę; jak będzie podchodził do kontaktów z otoczeniem i jaki zakres usług 
łączyć będzie z potrzebami środowiska lokalnego; a także jak sytuować będzie biblio
tekę w strukturze organizacyjnej szkoły i jak pojmować kulturę organizacyjnąbiblio- 
teld na tle kultury згксЯу? Ta prosta w swej strukturze typologia kultury organizacyjnej 
placówki oświatowej przedstawiona przez Romana Schulza przed prawie trzydziestu 
laty nie wyczeфuje różnorodności form organizacyjnych nastawionych na realizację 
potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Zadanie to spełniają inne systemy 
kategoiyzacyjne.

W typologii Petera Michaela Blau’a i Williama E. Scotta wyróżnia się cztery typy 
organizacji o różnej strukturze, nazywane przez jej twórców klubem społecznym, or- 
ganizacjąkomercyjną, organizacjąniedochodowąoraz służbąpublicznąi rządową. Jej 
zastosowanie do szkoły polega na wskazaniu relacji istniejących pomiędzy poszcze
gólnymi uczestnikami kultury traktowanymi odpowednio jiko członkowie, właściciele,



klienci i obywatele. Odpowiednio dopasowana struktura do każdego z wymienionych 
typów organizacji ma wykształcić stosowne założenia i postawy wobec instytucji, np. 
wśród członków klubu społecznego cecłiy demokracji uczestniczącej, wśród właści
cieli organizacji komercyjnej cechy takie jak efektywność i sprawność, wśród klien
tów organizacji niedochodowych lub doradczych cechy indywidualistyczne oparte na 
kompetencji zawodowej, a wśród obywateli służb publicznych lub państwowych ce
chy biurokratyczne^". Charakterystyczne w tej typologii jest uznanie, że na strukturę 
organizacyjną szkoły oddziałującele, założenia i oczekiwania całego grona pedago
gicznego. Założenia te wpływająna postawy członków społeczności szkolnej wobec 
siebie, na metody nauczania, sposoby kierowania klasąi uczniami. Postawy te tworzą 
uznawane w placówce wzorce zachowania. Poziom zadowolenia z funkcjonowania 
placówki wypływa ze zgodności założeń ze stanem faktycznym i jest elementem mo
tywującym społeczność szkolną do włączenia się w prace na rzecz rozwoju szkoły 
w określonym kierunku. Podjęcie przez uczniów, jak i nauczycieli decyzji wyboru 
szkoły o typie klubu społecznego związane jest z chęcią własnego rozwoju. Oferuje 
ona bowiem różnorodne formy pracy dydaktycznej, zajęć pozaszkolnych (wynikają
cych także ze świadczonych przez bibliotekę usług) i wspierających doskonalenie za
wodowe (wewnątrzszkolne formy doskonalenia nauczycieli). Organizacja szkoły jest 
na tyle elastyczna, że przystosowuje się do zmian oraz potrzeb sugerowanych jej 
przez środowisko lokalne, które włącza się do prac na rzecz szkoły. Biblioteka prze
kształca się w centrum oświatowe środowiska lokalnego a bibliotekarze przejmują 
flmkcje animatorów kultuiy, liderów, działaczy, doradców i koordynatorów kultury, 
specjalistów informacji lokalnej, opiekunówЫйиу, łączników, innowatorów, agentów 
zmiany, „tkaczy”, b)ojowników ruchu na rzecz rozwoju oświaty, społeczników, wolon
tariuszy. W kwestiach organizacyjnych decyzje podejmowane są wprawdzie według 
zasad demokratycznych, lecz prawo głosu mająwyłącznie nauczyciele.

W drugim typie organizacji, gdy szkołę traktuje się jak firmę komercyjną, obowią- 
zująpodobne zasady jak w biznesie. Efekty jej pracy ocenia się na podstawie przecięt
nych nakładów łożonych na placówkę, wysokość zwrotu poniesionych kosztów, moż
liwości dalszej kariery zawodowej lub edukacyjnej absolwentów, zaangażowania 
w działania na rzecz promocji uczniów iQ3. W związku z tym w organizacji bardziej 
zwraca się uwagę na wyliczenia księgowe niż efekty pełnionych przez niąfunkcji pe
dagogicznych i wychowawczych. Dobór kadry następuje również zgodnie z celami 
nadrzędnymi placówki ściśle związanymi z rachunkiem ekonomicznym firmy.

Natomiast gdy szkoła obieraprofilorganizacjiusługowejiniedochodowg, nauczycie
li traktuje się jako profesjonalistów świadczących specjalistyczne usługi względem 
uczniów-klientów i ichrodziców, oczekujących^ego przebiegu edukacji, który z ^ w -  
ni dzieciom sukces; dlatego szkoła świadczy rozmaite usługi mające stworzyć atmosferę 
sprzyjającąuczeniu się. Wówczas biblioteka staje się centrum kultury uczenia się, azatrud- 
nieni w niej nauczyciele pełniąfunkcje trenerów, ekspertów, specjalistów od mediów i pra
cy umysłowej, mediatorów, doradców, konsultantów, integratorówwedzy, pracowników 
wiedzy. Polityka oświatowa wtym typie szkoły formułowanajestwprawdzie w ramach 
ogólnej polityki wewnętrznej państwa, leczzpewnym udziałem nauczycieli.

Ostatni ̂  szkoły jako organizacji w służbie publicznej nawiązuje do jej stosunku 
względem dóbr materialnych i niematerialnych podlegających redystrybucji. Silne jest



powiązanie z polityką ekonomiczną państwa, wpływającą na profil kształcenia 
i „produkcję” absolwentów o określonych kwalifikacjach niezbędnych dla rozwoju kraju. 
Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a szansązatrudnienia wj^ywa na pr^ję- 
cie przez szkołę polityki realizacji interesów poszczególnych grup lub solidaryzmu, np. 
przejawiające się w zasadach przyjmowania uczniów do szkół, specjalizacji ogólnej lub 
zawodowej szkoły, wyboru profili kształcenia, form praktykzawodowych uczniów.

David Tuohy konkluduje, że w każdej szkole występująjednocześnie cechy 
wszystkich organizacji przedstawionych powyżej, a uczeń w ciągu jednego dnia może 
przejść przez oiganizację wszystkich typów, gdy prowadząz nim zajęcia nauczyciele 
hołdujący odrębnym kategoriom tej kultuiy.

Różnorodność typologii kultur organizacyjnych pozwala na dokonywanie wybo
ru według kryteriów najbardziej odpowiadających danej placówce. W typologii Ro
berta O. Carlsona wyeksponowany został stosunek pomiędzy jednostkąa szkołą. Stąd 
też nazwy wyodrębnionych przez badacza typów odzwierciedlająten stosunek, np.
0 orientacji rynkowej (opartej na konkurencyjności), usługowej, losowej czy opartej na 
przymusie. Zatem szkoła przystosowuje się do woli jednostek, by uczestniczyć 
w organizacj i, a jednostka przystosowuje się do celów i oczekiwań szkoły. Słusznie za
uważa David Tuohy, że w typologii tej „kultura szkoły stoi przed zadaniem zintegrowa
nia tych składników [kontroli i wyboru], by osiągnąć coś więcej niż tylko ich pokojowe 
wsp^istnienie, a mianowicie dynamicznąwspółpracę nad kształtowaniem wspólnych 
celów i wizji przyszłości”^̂

Z kolei w typologii Amitaia Etzioniego istotnąkategorię stanowi sposób korzysta- 
niaz władzy, dlatego typy organizacji oparte są na źródle pochodzenia władzy (władza 
prawomocna, z nagradzania, z karania, z przyzwolenia, z kompetencji). W innych ty
pologiach, np. J. Richarda Harrisona podstawąpodziału są aspekty kultuiy organiza
cyjnej znakowane jako władza, rola, zadania, osoby A u Geerta Hofstede kryte
rium tym są wymiary kultury takie jak nierówność społeczna (kolektywizm
1 indywidualność), dystans w ład^ (uzależniony od klasy społecznej, poziomu wykształ
cenia i zawodu), kobiecość i męskość (asertywność i skromność), unikanie niepew
ności (w zależności od zawodu, płci i wieku)^’. Ze względu na oparcie ostatniej 
z wymienionych typologii na wynikach ogólnoświatowych badań przeprowadzonych 
w kulturach organizacyjnych wielu państw i ich uniwersalnym charakterze, zostanie 
ona omówiona w relacji do placówki dydaktyczno-wychowawczej. Nie jest jednak 
moim celem szczegółowa rekonstrukcja poglądów Geerta Hofstede. Nawiązując 
w toku analizy do sformułowań badacza, zamierzam zaprezentować tylko te cechy 
kultury organizacyjnej szkoły, które wywierająsilny wpływ na rozwój lub hamowanie 
procesu tworzenia kultury informacyjnej.

Jednym z kryteriów podziału kultury szkoły występujących w tej typologii jest 
kolektywizm i indywidualizm. Zarówno do tego kryterium, jak i pozostałych odnosi się 
prawidłowość polegająca na przenoszeniu i zakorzenianiu się na gruncie szkoły relacji 
wyniesionych ze środowiska rodzinnego a mających miejsce pomiędzy jednostką 
a grupą. Dla Geerta Hofstede „indywidualizm właściwy jest społeczeństwom, w któ
rych więzy między jednostkami są luźne i każdy ma na uwadze głównie siebie 
i swojąnajbliższąrodzinę”, natomiast kolektywizm cechuje te narodowości, w których 
ludzie „od momentu narodzin należą do silnych, spójnych grup. Grupy te przez całe



życie zapewniają im opiekę i ochronę, za co ich członkowie odwzajernniająsie lojalno
ścią” w związku z czym liczy się głównie dobro grupŷ ®. W kulturach indywidualistycz
nych istnieje konieczność aktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach nastawionych 
na przygotowanie ich do permanentnego uczenia się. Dlatego musząopanować sztukę 
radzenia sobie w sytuacjach nowych i zaskakujących. Zapewnia to im zdobycie kompe- 
tencj i niezbędnych członkom społeczeństwa informacyjnego i nastawia pozytywnie do 
zjawiska zmiany. Uzyskane świadectwa i dyplomy kończące kolejne etapy kształcenia 
dają im poczucie własnej godności i osobistego sukcesu. Celem edukacji jest przygoto
wanie młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie złożonym z innych jednostek i jak 
najszybszego usamodzielnienia się. Cel ten wspierany jest poprzez postawę i działania 
nauczycieli traktujących swoich wychowanków w sposóbjednostkowy i niezależnie od 
ich pochodzenia. Wpływa to też na przebiegający w sposób spontaniczny proces formu
łowania grup uczniowskich związany ze wspólnymi zadaniami, przyjaźniami i zaintere
sowaniami^®. Jan A. Fazlagić dodaje, że w szkołach o takich kulturach dyrektor ma 
ograniczony wpływ na zadowolenie kadry dydaktycznej. Dominująh)owiem indywidu
alne decyzje nauczycieli i ich odpowiedzialność za realizowane zadania, w które dyrek
tor stara się nie ingerować w zbyt dużym stopniu"*®.

W kulturach kolektywistycznych obraz ten przedstawia się odmiennie. Występują 
w nich ostre podziały na grupy wewnętrzne i zewnętrzne, co jest konsekwencjąpo- 
działów kultywowanych przez środowisko ucznia, głównie rodzinę. Dlatego tworząsię 
różne ugrupowania o ściśle przestrzeganym statusie odzwierciedlające klany lub grupy 
etniczne, do któiych należąrodzice. W związku z tym nie akceptuje się w szkole osób 
pochodzących z innych grup, a przynajmniej nie dopuszcza się, aby traktowano je na 
takich samych zasadach jak członków własnej grupy. Zależność ta w równym stopniu 
dotyczy uczniów jak i nauczycieli. Komunikacja między uczniem a nauczycielem 
w kulturze tej jest bardzo ograniczona, a podmiotem procesu edukacyjnego staje się 
nauczyciel, a nie uczeń. Dlatego też kontakt wychowawcy z uczniem odbywa się 
poprzez grupę. Uczniów cechuje niechęć do zabierania głosu, szczególnie gdy obecne 
są przy tym osoby spoza grupy. W procesie nauczania za najważniejsze uważa się 
zdobycie odpowiednich umiejętności i wiedzy umożliwiających prawidłowe funkcjo
nowanie w grupie. Zdobycie wykształceniajestdlaczłoiikówtej kultuiy zaszczytem 
uznawanym przez grupę i zapewniającym zmianę dotychczasowego statusu oraz 
większą akceptację w środowisku. Nie odgrywa jednak specjalnego znaczenia 
w budowaniu poczucia większej wartości jednostki i chęci jej rozwoju. Dyplom trzeba 
zdobyć, bo zapewnia prestiż, stąd nieobce sąw tych kulturach nachalne roszczenia ro
dziców pod adresem nauczycieli w sprawie wydania uczniowi odpowiedniego certy
fikatu, „bo moje dziecko też musi mieć!”.

Kolejny wymiar kultmy organizacyjnej szkoły wpływający na jej typ odwołuje się do 
dystansu władzy. Pojęcie to definiowanejestjako „zakres oczekiwań i akceptacji dla 
nierównego rozkładu władzy, wyrażany przez mniej wpływowych (podwładnych) człon
ków instytucji lub organizacji”"". Przy czym termin „instytucje” określa podstawowe 
struktury społeczne, takie jak rodzina, szłćoła, społeczność lokalna, a „organizacja” to 
miejsce pracy. Można zatem wyróżnić społeczeństwa o dużym i małym dystansie wła
dzy. W tych pierwszych nierówności występujące w układzie rodzice -  dzieci, wypły
wające z potrzeby zależności, przenoszone sąna układ nauczyciel -  uczeń. Nauczyciel



stanowi podmiot całego procesu edukacyjnego, i jak podkreśla cytowany badacz, 
decyduje o drodze intelektualnego rozwoju ucznia. Proces ten ma więc charakter 
personalny i opiera się na przekazywaniu „osobistej mądrości nauczającego”. Dlatego 
wyłącznie od kwalifikacji kadry pedagogicznej zależyjakość nauczania w danej szko
le. Kadrze tej zawsze należy się szacunek i posłuszeństwo, w związku z tym k ra k o 
wanie jej czy sprzeciwianie się jest nieakceptowane. Dyrektorowi łatwiej jest podej
mować kontrowersyjne decyzje, a nauczyciele uważająpodległość za coś naturabego 
i aprobująbrak równości.

Gdy dystans władzy w społeczeństwie jest mały, to relacje nauczyciel -  uczeń 
przybierająpostać układu partnerskiego. W tym przypadku uczeń staje się podmiotem 
procesu nauczania a jakość kształcenia w decydującym stopniu zależy od niego 
samego. Nauczyciel kieruje procesem uczenia się poprzez przekazywanie uniwersal
nych prawd i fatóów, jego rola jest drugoplanowa a sukces edukacyjny zależy od jako
ści komunikacji pom ięd^ nim a wychowankami^^. U osób uczących się najwarto
ściowszymi stają się takie cechy jak inicjatywa, aktywność, twórczość, krytycyzm. 
Wraz z postępem procesu nauczania stająsię one coraz bardziej niezależne od naucz>'- 
cieli'*̂ . W szkole o małym dystansie władzy nie akceptuje się przejawów wywyższa
nia się i są one traktowane jako coś obraźliwego, a hierarchię uznaje się za przejaw 
nierówności ról'^. Dystans władzy uzewnętrznia się także w stosunku do możliwości 
i zdolności samych uczniów. Geert Hofstede wskazuje, że w krajach o małym dystan
sie władzy uczniowie mniej zdolni lub upośledzeni nie będąw stanie sprostać stawia
nym im wymogom, a więc traktowani będąw sposób typowy dla kultur o dużym dy
stansie władzy. Podobna sytuacja może spotkać uczniów zdolnych, ale pochodzących 
z rodzin robotniczych, które wykazujątendencje do tworzenia subkultur o dużym dy
stansie władzy.

Trzeci wymiar kultury szkoły łączy się z występowaniem cech męskości (asertyw- 
ności) i kobiecości (skromności i pokory). W kulturach męskich (twardych) normę 
stanowi uczeń wybitny, przywiązujący ogromną wagę do wyników w nauce, który 
stara się być otwarty i nastawiony na współzawodnictwo. Niepowodzenia w szkole 
utożsamiane sąprzez niego z tragediążyciową, kończącą się niejednokrotnie samo
bójstwem. Cechy te są też typowe dla kadry pedagogicznej. Dobrym nauczycielem 
może więc zostać tylko świetny dydaktyk posiadający rozległą wiedzę fachową. Ab
solwenci różnych szkół przy wyborze kolejnego etapu kształcenia lub pracy zawodo
wej kierują się kryteriami „błyskotliwej kariery”. W kulturach tych nauczyciele, 
w większości kobiety uczągłównie młodsze dzieci, mężczyźni natomiast zajmująsta- 
nowiska naukowo-dydaktyczne na uczelniach. Status nauczycielek, jak wynika z ba
dań Geerta Hofstede, jest oceniany tak nisko, że „zamiast kreować wzorce zachowań, 
stająsię one typem antybohaterek”'*’.

Dla kontrastu w kulturach miękkich (kobiecych) przeważająuczniowie przeciętni, 
którym nie zależy na opinii prymusów, w z w ią ^  z czym niepowodzenia szkolne trak- 
tująjako niezbyt istotne. Starająsię jednak dążyć do utrzymania solidarności grupowej 
i rozwijać umiejętności adaptacyjne. Zarówno oni, jak i nauczyciele oceniani są na 
podstawie takich cech jak  przyjazne nastawienie względem siebie i zdolności 
w zakresie komunikacji inteфersonalnej. Przy wyborze dalszej kariery edukacyjnej 
lub zawodowej kierująsię możliwościami samorealizacji i zgodności z własnymi zain



teresowaniami. Także podział na płeć nie wywiera większego wpływu przy obsadza
niu stanowisk w sektorze oświatowym. Azatem, jak podsumowuje Jan A. Fazlagić, 
męskość to agresywność, aktywność, nastawienie na rywalizację i konkurencję oraz 
przekonanie o wadze ról społecznycli poszczególnych członków organizacji. Konku
rencję pomiędzy nauczycielami uważa się za pożyteczną i naturalną. Natomiast 
w szkdach o kultuize kobiecej dominuje demokratyczny styl zarządzania i kreowany 
jest typ człowieka łagodnego, opiekuńczego i wsp^czującego"’*.

Ostatnim kryterium w tej typologii, decydującym o typie kultury organizacyjnej, są 
takie czynniki jak unikanie niepewności i niepokój. Niepokój oznacza „wszechogar
niający stan podniecenia i podenerwowania tym, co może się wydarzyć”"*’. Jestbez- 
przedrniotowy w przeciwieństwie do strachu. Niepewność z kolei to sytuacja, w której 
wszystko może się wydarzyć i nie wiadomo co to może być, a gdy tylko „sprowadzi się 
niepewność do postaci konkretnie istniejącego ryzyka, to przestaje ona być źródłem 
niepokoju”**.

Kraje o niskim poziomie unikania niepewności sprawiają wrażenie spokojnych 
a ludzie cichych, bez problemów, opanowanych, obojętnych i leniwych. Jak wskazują 
wyniki cytowanych badań, mniejszemu unikaniu niepewności towarzyszy lepsze sa
mopoczucie członków tej kultury’. Agresja i emocje nie sątam okazywane publicznie, 
lecz tłumione, w związku z czym wszelki stres nieznajdujący ujścia w działaniu, pocią
ga za sobą większą umieralność społeczeństwa z powodu chorób układu krążenia. 
Wracając do procesu nauczania, to preferuje się w nim zajęcia o luźnej strukturze 
i szerokiej tematyce, oparte na podręcznikach, które w przystępny sposób wyjaśniają 
skomplikowane zagadnienia. Nauczyciel powinien wykładać temat prostym, zrozu
miałym językiem, pochwalać dysputy a nawet spory naukowe z nim prowadzone, 
a w razie niemożności znalezienia satysfakcjonującej ucznia odpowiedzi, nie zostaje za 
to potępiony. Powszechne jest również wprowadzanie dużej dowolności w wyborze 
przez ucznia prac domowych i szczególne wyróżnianie tych, które prezentująotyginal- 
ne rozwiązania. Rodzice chętnie uczestnicząw procesie edukacji, podsuwając peda
gogom konkretne pomysły do realizacji w s^ole.

Odmiennie kształtuje się model edukacyjny w kulturach o wysokim stopniu nie
pewności. Unika się w nim dwu2aiaczności, dą^c do budowania klarownych struktur 
w organizacji, instytucji, jak i w układach interpersonalnych. Grono pedagogiczne bar
dziej przywiązane jest do jednego miejsca pracy i do jednego pracodawcy, co wpływa 
na wzrost średniej długości zatrudnienia i przeciętnego wieku zatrudnionych’®. Na
uczyciele powinni być ekspertami znającymi odpowiedź na każde pytanie i posługi
wać się językiem specjalistycznym i czysto naukowym. W związku z tym nie są do
brze widziane spoiy intelektualne z uczniami. Także rodzice spełniająbardziej funkcję 
publiczności, której nigdy nie pyta się o zdanie w sprawach edukacji, chociaż zachęca 
do współpracy ze szkołą. Azatem, j ^  konkluduje Jan A. Fazlagić, stopień unikania 
niepewności jest wskaźnikiem wrażliwości nauczycieli na zmiany, a tak ^  ich dążenia 
do stabilności zatrudnienia. W szkołach o większej skłonności do ryzyka mniej kulty
wowana jest jej tradycja. Natomiast w placówkach edukacyjnych nieakceptujących 
podejmowania ryzyka (zmiany), nauczyciele traktująprzyszłość jako zagrożenie 
i bardziej ufająregulaminom i przepisom niż zdrowemu rozsądkowi^*. Z innych typo
logii kultury organizacyjnej szkcЯy interesujące jest metaforyczne podejście do niej wy



pracowane przez Davida Tuohy’ego, w którym zobrazowany został podstawowy 
charakter placówki. Wprowadzone przez niego metafoiy pojęciowe ułatwiajązrozu- 
mienie złożonego zagadnienia kultury organizacyjnej w kategoriach bardziej konkret
nych obiektów, zjawisk, procesów, czynności. Nie sąone sprawąprzypadku, tylko jak 
uzasadniająGeorge Lakoff i Mark Johnson, tkwiągłęboko w naszym doświadczeniu 
określając nasze myślenie i działanie, są wszechobecne w języku codziennym 
i w codziennym myśleniu, stanowiąklucz do właściwego opisu rozumienia. Ich istotą 
jest „rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rze- 
czy”^  ̂Ci sami autorzy ostrzegająjednak, że „pojęcie metafotyczne uniemożliwia jed
noczesne skupienie uwagi na innych aspektach, niemających związku z daną meta
forą”, w związku z czym otrzymuje ono strukturę częściową, a jego zakres można 
poszerzać tylko w określony sposób” .

Autor Duszy szkoły \яуЪга\А\й kultuiy organizacyjnej szkoły metaforę ogrodu, 
orkiestry, fabryki, a także więzienia W ten sposób chciał ukazać podstawowe różnice 
pomiędzy kategoriami kultury szkoły.

W metaforze ogrodu przyjmuje ona następującą strukturę: ogróc? (forma, struk
tura, cel) > roślina (jednostka, zdrowie, środowisko, adaptacja, różnorodność) > 
ogrodnik (charakter pracy, motywacja, stosunki i zależności)*''. W metaforze orkie
stry struktura ta ulega zmianie i obejmuje; orkiestrę (specjalizacja w określonym ga
tunku muzyki, duch współpracy, harmonia) > muzycy (zróżnicowanie dźwięków, umie- 
jętności indywidualne, jednostka a grupa) > partytura (ustalony program, 
specjalistyczny język, kompozytor i dyrygent) Metaforę fabryki można sobie wy
obrazić jako następujący układ: fabryka (hierarchia, porządek, wydajność) > suro
wiec (jednostka, materiał, jednolity standard) > linia produkcyjna (cisighść i nieza
wodność, kontrola jakości produktu końcowego, kierownictwo). A w metaforze 
więzienia może przyjąć postać: więzienie (odosobnienie, przymus, lygor) > skazaniec 
(przetrwanie, wegetacja, resocjalizacja, uniformizm) > na^orca  (bezwzględność, 
strach, represje, adaptacja w środowisku, posłuszeństwo).

W budowaniu metafor szkoły, ten sam autor proponuje zastosowanie schematu 
obejmującego następujące komponenty: kontekst, perspektywa, postrzeganie, pra
gnienie, decyzja, nawyk**. Ponieważ nie istnieje możliwość znalezienia jednej dosta
tecznie kompleksowej metafory, która w sposób obiektywny charakteryzowałaby 
wszystkie aspekty kultury organizacyjnej szkoły, dlatego Maria Próchnicka za ko
nieczne uznaje tworzenie kompozycji metafor skupionych wokół dominującej domeny 
źródłowej i tworzących złożone związki strukturalne odzwierciedlające w sposób 
uproszczony istotę omawianego pojęcia*’. Przytoczona przez badaczkę definicja 
modelu mentalnego odnosi się do „wewnętrznie zsubiektjwizowanych struktur od
zwierciedlających niektóre aspekty otaczającego człowieka zewnętrznego świata, 
które umożliwiająprzewidywanie oraz formułowanie wniosków”**. Dlatego, konty
nuując swój wywód, stwierdza że modele mentalne zawierająbłędy, sąniespójne, ubo
gie i niekompletne, a w związku z tym mogą opisać dane zjawisko tylko w sposób 
cząstkowy. Niemniej, jak konkluduje Gareth Morgan, wszystkie teorie zarządzania, 
świadomie lub nie, sąoparte na metaforach (np. na metaforze maszyny składającej się 
z wielu elementów, mózgu przetwarzającego informacje, systemu politycznego, psy
chicznego więzienia z przetrzymywanymi w nim jednostkami)*®.



Jan A. Fazlagić opracował inne narzędzie umożliwiające określenie typu kultuiy 
organizacyjnej szkoły, oparte na analizie i ocenie poziomu „towarzyskości” i „solidar
ności”. „Towarzyskość” dotycząca stopnia relacji przyjacielskich panujących między 
nauczycielami w szkole, sprzyja osiąganiu kompromisu, zapobiega konfliktom, ale 
szkodzi innowacyjności. „Solidarność” z w ią ż ą  z istotnością wspólnych celów, misji 
szkoły i dobra uczniów, sprzyja realizacj i strategii rozwoju placówki oświatowej. Na
rzędzie służące do ustalania typu kultury organizacyjnej złożone jest z kwestionariuszy 
skierowanych do nauczycieli, służących do ustalania w skali procentowej poziomu „to
warzyskości” lub „solidarności” w szkole. Dane z tych kwestionariuszy, po przelicze
niach arytmetycznych, przenosi się na schemat umożliwiający na osiach pionowych 
i poziomych ustalić punkty odpowiadające wartościom obu badanych cech. Patrząc 
na kulturę organizacyjnąszkoly przez ich pryzmat, wyróżniono kulturę: szkoły siecio
wej, szkoły ,^iajemników”, szkdy rozczłonkowanej i szkoły komunalnej^.

Dokonując przeglądu a zarazem podsumowania funkcjonujących w literaturze 
typów kultur organizacyjnych, można je zgodnie z typologią Lidii Zbiegień-Maciąg 
sprowadzić do kilku podstawowych kategorii. Należy do nich tzw. kultura silna i słaba, 
pozytywna i negatywna, introwertyczna i ekstrawertyczna, zachowawcza i innowa
cyjna, męska i kobieca, biurokratyczna i pragmatyczna, elitama i egalitarna, a także 
władzy, osoby, roli i zadania®'. Elementy każdej z nich odszukać można w kulturze or
ganizacyjnej szkoły, a także w omówionych w dalszej części książki typach kultur bi
bliotek szkolnych (w typie zachowawczym, pragmatycznym, technokratycznym, 
opartym na kulturowym współdziałaniu i kulturze adaptacji).

2 .1 .2 .  K ie r u n k i  EWOLUcл sz k o ł y  p r o m u ją c e

KULTURĘ INFORMACYJNĄ

Charakterystyczne cechy przedstawionych typów kultury szkoły wywierająsilny 
wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw uczniów woh»ec kultury informacyjnej. 
Niektóre z nich już na wstępie ograniczająmożliwość jej rozwoju, nie stwarzając 
sprzyjających ku temu warunków. W kulturze przejawiającej się dużym dystansem 
władzy poziom kształcenia w zakresie kultury informacyjnej zależy od stosownych 
kompetencji nauczycieli i ich osobistego przekonania, że właśnie alfabetyzacja infor
macyjna należy do ich priorytetowych zadań. Ponieważ umiejętności w tym zakresie 
kształci się jakby „przy okazji” realizacji różnych tematów, w ramach przedmiotów 
wymienionych w podstawach programowych, to zazwyczaj sąone odsuwane przez 
nauczycieli na dalszy plan. Wciąż wysoko oceniana jest np. umiejętność wyrecytowa
nia prawobrzeżnych dopływów Wisły, a nie sprawność posługiwania się mapą 
i innymi źródłami umożliwiającymi umiejscowienie rzek w terenie, odnajdywania 
zw id ó w  z faktami historycznymi, literackimi, odwoływania się do sztuki, przyrody, 
kultury itp.“ . Oparcie nauczania wyłącznie na informacjach zawartych w obowiąz
kowych podręcznikach i na metodzie pamięciowej zagłusza potrzet>ę rozwijania kom
petencji informacyjnych^. Gdy takim praktykom towarzyszy dezaprobata wobec 
wszelkich samodzielnych inicjatyw ucznia zmierzających do poszerzania wiedzy, nie



wynikających z nakazu lub przyzwolenia nauczyciela, to jest to najskuteczniejszy spo
sób zniechęcenia go do aktywności intelektualnej. Tmdno nie zgodzić się z Barbarą 
Kamińską-Czubałą, że wysiłek ucznia kierowany jest przez system szkolny na zapa
miętywanie i odtwarzanie w możliwie wiernej relacji przerabianego zagadnienia, 
a sukces w nim osiągająosoby, które akceptująreguly szybkiego gromadzenia informa
cji. Natomiast „uczniowie, którzy nie chcą lub nie mogąpodpoiządkować się narzuco
nym jednakowym standardom, które nie odpowiadają ich indywidualnym predyspo:^- 
cjom”, jak konkluduje cytowana autorka, odczuwajązniechęcenie i bezsilność, co 
powoduje wycofanie się i agresję® .̂

W tym miejscu warto zaznaczyć, że uczeniu się musi towarzyszyć aspekt moty- 
wacyj ny, świadomość potrzeby korzystania z informacji oraz aktywna postawa ucznia 
w przekształcaniu informacj i w wiedzę. Cele te osiągnąć można także poprzez wy
chowanie informacyjne młodzieży. Ważne miejsce w zainicjowaniu tych działań przy
pada kadrze kierowniczej, a szczególnie dyrektorowi szkoły. Od reprezentowanej 
przez niego wizji szkdy i dojrzałości informacyjnej zale^ polityka zarządzania i kierun
ki rozwoju placówki. To on jest w stanie zainicjować proces przekształcania biblioteki 
w dydaktyczno-oświatowe centrum służące społeczności szkolnej i lokabej, to on jest 
władny stworzyć warunki sprzyjające wdrażaniu innowacji i pozyskiwaniu dla nich 
zwolenników oraz rozwijać mechanizmy motywowania wszystkich beneficjentów 
szkoły, a szczególnie nauczycieli i uczniów, do czynnego uczestnictwa w procesach 
informacyjnych służących ich samokształceniu i samodoskonaleniu. W kulturach 
o wysokim stopniu niepewności, w których nie dopuszcza się, aby uczeń wdawał się 
w spoty inteletoalne z nauczycielem, motywacja do rozwoju umiejętności informacyj
nych jest niższa niż w kulturach doceniających oryginalność, twórczość, krytycyzm.

Zasadniczy wpływ na postrzeganie kultury informacyjnej w oświacie odgrywa 
stosunek środowiska do biblioteki i funkcji bibliotekarza szkolnego. W kulturach kolek
tywistycznych nauczyciel bibliotekarz może być traktowany przez grono pedagogicz
ne jako „inna edycja” nauczyciela. Odczucia te, czasami w nieświadomy sposób, są 
przenoszone na uczniów, ugruntowując w nich przekonanie o odmienności nauczyciela 
pracującego w bibliotece i jego niższym statusie. W związku z tym praca bibliotekarza 
jawi się jako mało istotna, a więc nie ceniona przez młodzież. Stąd prosta droga do 
traktowania książki i czytelnictwa za równie nieistotny obszar edukacj i. Sytuację tę 
pogłębia typowe w organizacji kolektywistycznej uznanie nauczyciela za podmiot pro
cesu edukacyjnego. Dlatego uczeń -  czytelnik lub użytkownik informacj i będzie czuł 
się w bibliotece jak w obcej pracowni, a pobyt w niej wzbudzać będzie jego zakłopo
tanie i niepewność. Brak komunikacji z bibliotekarzem pogłębi tylko uczucie zagubie
nia. Chętnie zrezygnuje z jej odwiedzania, tym bardziej że j ^ o  członek tej samej kul
tury nie odczuwa potrzeby własnego rozwoju, a do zdobycia dyplomu wystarczy mu 
wiedza zawarta w podręczniku szkolnym.

Przykładów barier utrudniających tworzenie kultury informacyjnej w szkole można 
wymienić więcej“ . Ważniejsze sąjednak sposoby niwelowania tych barier. Odnaleźć je 
można w projektach edukacyjnych, których celem jest podnoszenie jakości nauczania. 
W szkołach lansujących nowąjakość procesu kształcenia podejmuje się działania ma
jące na celu wychowanie dojrzałych informacyjnie obywateli. Ilustracjąplacówek 
oświatowych o kwalitatywnych cechach sąszko^ określane jako „uczące się organiza



cje”, szkoły jakości, szkoły centra oświatowe środowiska lokalnego, згксЯу z klasą, szko
ły marzeń, superszkoły, przyjazne i skuteczne szkoły, nowoczesne szkoły itp.

Zatem jeiiym  z istotnych przejawów stosunku szkoły do rozwoju kultury informa
cyjnej uczniówjest postawa, jakązajmuje ona względem fimkcji i roli biblioteki szkolnej 
w systemie edukacji. Postawa ta kreowana jest zgodnie z obranym przez szkołę typem 
kultury organizacyjnej. Tylko kultury sprzyjające tworzeniu atmosfery samokształce
nia i motywowania do ustawicznego doskonalenia przygotowują odpowiedni grunt dla 
rozwoju biblioteki. Umożliwienie społeczności szkolnej rozwoju własnych zaintereso
wań, podejmowanie działań uruchamiających mechanizmy samorealizacji, np., po
przez podmiotowe traktowanie i kultywowanie cech indywidualistycznych użj^ow- 
ników informacj i, wpływa na ukonstytuowanie w środowisku ucznia zespołu cennych 
dla kultury informacyjnej wartości. Niewątpliwie należą do nich: twórczość, kryty
cyzm, oryginalność, aktywność, inicjatywa, komunikatywność, innowacyjność. Roz
wijanie zdolności komunikacji inteфersonalnej, wzmacniane partnerskimi układami 
pomiędzy czytelnikiem a bibliotekarzem, sprzyja nie tylko tworzeniu pozytywnych 
postaw wobec informacji, ale sprawia, że bibliotekarz postrzegany jest jako doradca, 
moderator, przewodnik, powiernik, przyjaciel, a nie tylko urzędnik. Zatem nauczyciele 
i ich wychowankowie stają się najważniejszymi klientami biblioteki. W grupie tej nie 
pominięto rodziców aktywnie włączających się do procesu kształtowania profilu edu
kacyjnego szkoły. W podejmowanych przez bibliotekę działaniach eksponuje się war
tość kompetencji zawodowych. To one wraz z wymienionymi wartościami decydują 
w dużej mierze o pozytywnym stosunku społeczności szkolnej do zjawiska zmiany, 
pozwalają na przystosowanie się do niej i do potrzeb środowiska lokalnego. W kon
tekście tym należy odczytywać m.in. aprobatę dla przedsięwzięć zmierzających do 
tworzenia multimedialnych i lokalnych centrów informacji.

Głównie szkoły o typie kultury kobiecej, małym dystansie władzy, niskim stopniu 
niepewności, orientacji indywidualistycznej oraz organizacji niedochodowej lub o typie 
klubu sąw stanie docenić znaczenie tworzenia w jej strukturze prężnych ośrodków 
informacj i i przekształcania w nie własnych bibliotek szkolnych. Pożądane dla rozwoju 
bibliotek w tym kierunku są także kultury adaptacji, kreujące wzory otwartości na 
każdego klienta oraz kultury współdziałania oraz irmowacyjne otwarte na dokonujące 
się zmiany i środowisko, w którym fiinkcjonują. Realizacji tego przedsięwzięcia sprzy- 
jajątypowe dla wymienionych kultur cechy ich członków, takie jak dobra komunikacja 
1̂ ефег8 0 па1па i układy partnerskie, dążenie do samorealizacji, rozwoju zgodnego 
z własnymi zainteresowaniami, aktywność, krytycyzm, wybiórczość, kreatywność, 
elastyczność, pozytywne nastawienie do zmiany, współpraca, samodoskonalenie, 
preferowanie form kształcenia ustawicznego. W kulturach tych uczeń jest podmiotem 
procesu nauczania a czytelnik, użytkownik informacji czy klient podmiotem wszelkich 
działań biblioteki szkolnej. System edukacji zorientowany jest na ucznia oraz na moty
wowanie go, by stał się osobąaktywnie uczącąsię, rozumiejącą ideę kształcenia przez 
całe życie i dą^cądo ciągłego rozwoju. Wob)ec tego oczekuje się od polityki oświato
wej akceptacj i stanowiska uznającego, że proces kształcenia permanentnego ma swój 
początekjuż na poziomie szkoły podstawowej. Zatem aktywność i jakość wszelkich 
form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe wynika z owych 
podstaw kultury uczenia się wyniesionych z początkowego etapu edukacj i.



Elżbieta Barbara Zybert nie dyskwalifikuje pozostałych typów kultury organiza
cyjnej jako nieprzydatnych lub negatywnie oddziałujących na rozwój biblioteki. Stwier- 
dzajednak, że o pozytywnych kierunkach rozwoju organizacji decyduje nie tylko typ 
kultury, ale dopasowanie go do charakteru otoczenia^.

2 .1 .2 .1 .  S z k o ł y  -  „ u c z ą c e  s ię  o r g a n iz a c je ”  s z k o ł a m i ja k o ś c i

Szkoły tego typu uznane zostały przez grupę międzynarodowych ekspertów, zaj
mujących się przyszłością instytucjonalnych form kształcenia, za najbardziej pożądane 
i mające największe szanse do ukonstytuowania się na lynku usług edukacyjnych” . 
Kiytyce poddano różne scenariusze przewidywania przyszłości rozwoju szkoły spo
rządzone z perspektywy 2010 r. Na uwagę zasługuje scenariusz „Uczącego się spo
łeczeństwa”, w którym tecłmologie informacyjne służąjego rozwojowi i nie sąprzy- 
czyną wykluczenia żadnych instytucji, grup czy jednostek, oraz scenariusz,połączeni 
sieciądla uczenia się”, niespełniający tych założeń**. Urzeczywistnienie przekształ
cenia szkoły w learning organization wymaga oparcia jej działania na wiedzy, dąże
niu do ustawicznego kształcenia się, na zabieganiu o wysoki poziom nauczania osiąga
ny m.in. poprzez wdrażanie innowacji, wykorzystywanie najnowszych osiągnięć 
w pedagogice i dydaktyce, współpracę z rodzicami, różnymi organizacjami i szkołami 
innych szczebli, specjalizację świadczonych usług oraz inwestowanie we wszystkie 
działy szkoły (też w bibliotekę szkolną), zwłaszcza w społecznościach niedoinwesto- 
wanych, aby umożliwić równe szanse rozwoju wszystkim uczącym się*’. Wymaga to 
równoczesnego wprowadzania zmian w systemie wartości, zmian organizacyjnych, 
zmian w systemach motywacyjnych oraz w systemie informacji wewnętrznej i ze
wnętrznej umożliwiającym szyblde pozyskiwanie i przetwarzanie danych™.

Idea„organizacji uczącej się”” oparta została na pojęciu synergii, czyli zwiększone
go efektu działania danej instytucji wynikającego z działania zespołowego’̂ .̂ 
W strategii zarządzania bibliotekąsynergię łączy się ze sposobem w jaki różne obszaty 
działalności biblioteki uzupełniają lub wspomagają inne dziedziny. Efekt tego działania 
osiąga się h>ez podwyższania nakładu pracy. Określa się też, że jest wyższy o tzw. war
tość dodanąw stosunku do wyniku tego samego działania zrealizowanego przez indywi
dualnych członków organizacji’ .̂ Jak zaznacza Danuta Elsner „synergia nie pojawia się 
automatycznie w chwili zespołowego wykonania jakiejś pracy. Do jej powstania są 
konieczne pozytywne interakcje między ludźmi wsp^czestniczącymi w procesie dzia- 
łania”’'*. Owe działania zespołowe przyczyniająsię, jak podkreśla Iwona Kozłowska, do 
„wywołania kultury uczenia się we współpracy”, kultury charakteryzującej się sponta
nicznością, dobrowolnością, rozwojem, rozprzestrzenianiem się w czasie i w miejscu 
oraz nieprzewidywalnością^’. Budowanie kultury uczenia się s^o ly  jako organizacji 
jest jej z ^ ie m  tym, co jąwyróżnia, dzięki możliwościom rozwijania i kumulowaniajej 
zasot5Ów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dzięki możliwościom szybkiego reagowa
nia i dostosowywania się do zmian sytuacyjnych i kontekstowych.

„Organizacje uczące się” definiowane są w różny sposób przez teoretyków 
i praktyków badających problemy pedagogiki i zarządzania. Edyta Tabaszewska kon
centruje uwagę głównie na takich jej cechach, jak zdolność przystosowania się dzięki 
wykorzystywaniu uprzednich doświadczeń, szybka adaptacja dzięki zarządzaniu



wiedzą, planowanie innowacyjności, doskonalenie się na bazie uprzednich doświad
czeń, identyfikacja i eliminowanie błędów tego samego rodzaju w procesie zarządza
nia jakością’®. Najbardziej znane jest jednak określenie Petera Senge’a, opisujące je 
jako organizacje zdolne do samopoznania, zrozumienia swoich problemów i doskona
lenia się. Jego zdaniem, aby mogło dojść do utworzenia takiej organizacji, musi być 
spełnionych pięć warunków odnoszących się do umiejętności systemowego myślenia, 
zespołowego uczenia, wspólnej wizj i, mistrzostwa osobistego i wynikającej z niego go
towości do kwestionowania własnych modeli myślowych’’. Kwintesencję uczącej 
się organizacji stanowi jednak systemowe myślenie „pozwalające dostrzec związki 
i współzależności między poszczególnymi elementami organizacji oraz między nią 
a otoczeniem. (...) To postrzeganie siebie w powiązaniu z innymi członkami społecz
ności szkolnej oraz świadomość konsekwencji własnych działań’”*. Danuta Elsner 
przytacza za Nancy Dixon także inną definicję ukierunkowaną na cel procesu prze
kształcania instytucji w organizację uczącą się. Pojęcie to przypisane zostało do orga
nizacji, która „świadomie wykorzystuje procesy uczenia się na poziomach indywidu
alnym, grupowym i systemowym do stałego przekształcania organizacji w kierunku 
zmierzającym do zwiększenia satysfakcji beneficjentów”” .

Korzystając z tego samego źródła, nieodzowne jest przytoczenie głównych założeń 
definicji Davida Hopkinsa nawiązującej do instytucji oświatowych. Szkoła postrzega
na w niej jako „organizacja ucząca się” traktowanajest na równi z uczącąsię społecz
nością zawodową. Społeczność ta wypracowuje wspólne cele uczenia się, spójny 
program nauczania, jednolity system oceniania, wspólne plany doskonalenia procesu 
uczenia się*°. W ujęciu praktycznym najczęściej utożsamia się „organizację uczącą 
się” z „organizacją stale zmieniającąsię”. Ta ewolucja zdaniem Małgorzaty Płóciń- 
skiej i [4anny Rylke kojarzy się z małąstabilnością, dużymi wymaganiami, konieczno
ścią analizowania każdego kroku, stałym ocenianiem i byciem ocenianym*'. Ponie
waż jednym z najważniejszych komponentów szkoły uczącej się jest jakość procesu 
edukacyjnego zgodna z przyjętymi przez niąstandardami, więc mierzenie jakości pra
cy szkoły wymaga ciągłego porównywania osiąganych efektów pracy szkoły z zało
żonymi celami; badania osiągnięć edukacyjnych uczniów; diagnozowania wybranych 
obszarów pracy szkoły; systematycznego obserwowania osiąganej jakości pracy 
szkoły; hospitowania i obserwowania osiągnięć szkolnych uczniów*^ Monitorowanie 
jakości pracy szkoły, a także biblioteki szkolnej, ocena efektywności podejmowanych 
przez nią działań stanowi integralnączęść procesu zarządzania placówkąoświatową, 
ale równocześnie umożliwia, jak wyjaśnia Elżbieta Barbara Zybert, przekonywanie 
samorządów lokalnych i użytkowników, że usługi świadczone przez bibliotekę przy
noszą spodziewane korzyści* .̂ Ponadto ocenajakości otrzymywanych usług wysta
wiona szkole przez jej beneficjentów ma dla jej rozwoju istotne znaczenie, motywując 
placówkę do dalszej aktywności, innowacyjności, dążenia do mistrzostwa.

Mierzenie jakości winno się zatem przyczyniać do poprawy jakości pracy szkoły* .̂ 
Dlatego nie bez przyczyny teoretycy i praktycy oświatowi poszukujący nowej kon
cepcji szkoły od dawna łączy li jązorganizacjąstale się doskonalącąi posiadającą in
nowacyjną strukturę*^ Danuta Elsner podkreśla jednak, że w organizacji zmieniającej 
się chodzi o wprowadzanie specyficznych innowacji, a konkretnie takich, które łączą



się z poszukiwaniem i wdrażaniem coraz skuteczniejszych i lepszych działań dydak
tycznych, wychowawczych, opiekuńczych a także organizacyjnych. Celem tych 
zmian ma być podniesienie osiągnięć uczniów a w konsekwencji jakości pracy szkoły. 
Zaznacza też, że muszą to być zmiany wynikające z procesu uczenia się, a nie nakła
dów finansowych na infrastrukturę, i zmierzać musząw kierunku zapewnienia dobra 
uczniów, a nie potrzeb nauczycieli.

Jakość kształcenia staje się więc kluczowym zagadnieniem edukacji. Irena Dzierz- 
gowska, powołując się na raport OECD z 1989 r. School and Quality, przytacza klu
czowe obszary decydujące o jakości edukacji (program, ocenianie ucznia, ewaluacja 
szkolna, rola nauczyciela, organizacja szkoły, posiadane zasoby) oraz formułuje dzie
sięć czynników stanowiących gwarancję jakości szkoły. Zalicza do nich: zrozumienie 
i akceptowanie norm i wartości, zaangażowanie całej społeczności w realizację 
wspólnie ustalonych celów; wspólne planowanie, podejmowanie decyzji i pracę ze
społową; pozytywne przywództwo w inicjowaniu i dokonywaniu udoskonaleń; stabil
ność kadty; strategię ciągłego doskonalenia kadry; pracę nad programem, któiy za
pewni wszystkim uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności; wysoki stopień 
zaangażowania i pomocy rodziców; dążenie do utrwalenia wspólnie przyjętych war
tości; maksymalne wykorzystanie czasu uczenia się; aktywne i konkretne wspieranie 
szkoły przez odpowiedzialne władze oświatowe*®. Każdy z tych czynników musi 
zostać uwzględniony w procesie tworzenia nowoczesnych bibliotek szkolnych. Ini
cjatywa i realizacja zmiany nakierowanej najakość świadczonych usług wymaga 
zatem aktywnego włączenia się w ten proces wszystkich osób tworzących środowi
sko szkoły, a głównie kierownictwa, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 
uczniów oraz rodziców i nie może być jedynie wynikiem określonego przepisu praw
nego* .̂ Standardy „wymuszają” od nauczycieli inicjatywę i większą aktywność. Jed
nak dopiero gdy odczująoni potrzebę zmiany i będądo niej pozytywnie nastawieni, 
możliwą stanie się realizacja procesu przekształcania ich miejsca pracy w „szkołę 
uczącą się”.

Efekt ten będzie trudny do osiągnięcia, jeżeli wcześniej nie wytworzy się atmos
fery kultury uczenia się, której komponentami są; nieustające eksperymentowanie, 
porozumienie pomiędzy członkami społeczności smolnej, znajomości systemów infor
macyjnych, funkcjonowanie mechanizmów motywacyjnych stymulujących proces 
uczenia się, umiejętność wyłaniania liderów sterujących procesem uczenia się, wy
pracowanie i posługiwanie się wskaźnikami umożliwiającymi ocenę jakości uczenia 
się itp**. Kultura uczenia się grupy zorganizowanej w zespółjest zatem podstawowym 
warunkiem utworzenia organizacji „uczącej się”. Zdolność organizacyjnego uczenia 
się gwarantuje odniesienie sukcesu nie tylko każdemu członkowi społeczności szkolnej 
z osobna, ale też całemu zespołowi i całej szkole jako instytucji. Kultura uczenia się 
szkoły motywuje h)Owiem do skorzystania z zasobów otoczenia, w któtym funkcjonuje, 
i stymuluje do podejmowania zmian oczekiwanych przez środowisko lokalne. Propo
nowanie i wdrażanie zmian będących odpowiedziąna różne potrzeby tego środowiska 
jest bowiem istotą szkoły postrzeganej jako „ucząca się organizacja”. Jakość w edu
kacji łączona z wprowadzaniem pozytywnych zmian odnosi się zatem do konkretnego 
procesu lub działania*’, np. do przekształcania bibliotek szkolnych w lokalne centra 
kultuiy informacyjnej lub centra edukacyjne środowiska.



w  publikacji, będącej efektem współpracy praktyków z Ośrodka Doskonalenia 
i Kształcenia Ustawicznego PARTNER w Zabrzu oraz z Europejskiej Sieci Edukacyj
nej The Treasure Within (działającej w ramach programu Sokrates -  Comenius 3), 
skonkretyzowane zostały wyróżniki szkoły jako „uczącej się organizacji®". Zaliczono 
do nich proces ciągłego samodoskonalenia beneficjentów tej placówki realizowany 
z myśląo dobru uczniów. W procesie tym istotne jest, aby wewnątrzszkolne procedu
ry doskonalenia placówki zostały tak opracowane, by wszystkim stworzyć możliwość 
włączenia się w proces uczenia się i zmieniania na lepsze, przy założeniu, że samodo
skonalenie jest procesem ciągłym, wpisanym w strukturę i procedury działania®'. 
Konsekwencjątakiego stanowiskajest powołanie do życia funkcji lidera zmiany’ ,̂ li
dera WDN, krytycznego przyjaciela, a także tzw. zespołów samokształceniowych, 
grup roboczych, grup zainteresowań, grup wsparcia, sieci, klubów miłośników, k ^  ja
kości, kół zainteresowań, klubów dyskusyjnych, które „prowadząnieustannąautodia- 
gnozę, autoanalizę, autorefleksję, samoocenę, proponująusprawnienia i wprowadzają 
je w życie”®̂ Kolejnymi cechami procesu samodoskonalenia jest pełna integracja 
uczenia się i działania. Nabyta wiedza i umiejętności są wdrażane do praktyki szkolnej 
i natychmiast weryfikowane przez rzeczywistość. Następuje więc nieustanny proces 
uczenia się, wdrażania, korygowania, modyfikowania i ulepszania pracy szkoły.

Szkoły tego typu wykorzystująpowstałąprzed II wojną światową, a rozwijaną 
w kolejnych dziesięcioleciach, filozofię jakości totalnej oraz koncepcję kompleksowe
go zarządzaniajakościąTQM {Total Quality Managementy*, której pionierami byli 
Walter F. Shewhard i Edward Deming oraz ich kontynuatorzy Joseph M. Juran 
i Philips Croby. Natomiast John Jay Bonstingl, międzynarodowy konsultant w zakresie 
stosowania idei TQM do przekształcania szkół w „uczące się instytucje”, wprowadził 
określenie totalnej jakości jako nowego sposobu myślenia i życia, który wymaga „cią
głego wysiłku całego zespołu, działającego zbiorowo w dążeniu do wspólnych celów 
opartych na przyjętej wizji i misji i oceniającego na podstawie danych ilościowych 
i jakościowych jak skutecznie system spełnia potrzeby wszystkich zainteresowanych, 
wewnątrz instytucji i poza nią”’^ W filozofii tej poświęcenie się wszystkich benefi
cjentów szkoty procesowi ciągłego doskonalenia, kultywowania zamiłowania do 
uczenia się, do osobistego wzrostu, doskonalenia charakteru oraz do stawania się lep
szym i pomagania innym w tym dążeniu uznaje się za najważniejsze zadanie.

Obranie sposobu myślenia i zachowania opartego na zasadzie „być” sprzyja roz
wojowi idei TQM®̂ . Uczniowie o takiej orientacj i stająsię faktycznymi użytkownikami 
informacji, reagującymi na nie w sposób aktywny i twórczy. Przyswojona wiedza 
odmienia ich, po lekcji stająsię innymi niż przed jej rozpoczęciem. Zgodnie 
zteoriąodbicia, ich reakcjana informację łączy się ze zmianąpsychicznąlub fizyczną, 
np. ze zmianą stanu świadomości lub zmianąrelacji w stosunku do otoczenia. Bowiem 
najważniejszymi komponentami procesu odbicia jest odwzorowanie odebranej infor- 
macj i, ich rejestracja, zmiana stanu i reakcja użytkowników przejawiająca się w celo
wych działaniach® .̂ Przyswajanie nowych informacji, włączanie ich w system wiedzy, 
kształcenie nowych umiejętności przyczynia się także do zmiany profesjonalnych 
zachowań nauczycieli, które powinny zaowocować poprawąosiągnięć uczniów, czyli 
podniesieniem jakości pracy szkoły. Opcja ,,być” w p ł^ a  na sposób w jaki młodzież 
i kadra pedagogiczna podchodzi do procesu uczenia się, w jaki zapamiętuje i przetwa



rza informacje, wpływa też na jakość ich wiedzy, sposób rozumienia, postrzegania 
oraz traktowania siebie samych i innych. Jednak tylko jednostki silne i ambitne,
0 wykształconym systemie wartości wyższych („być”) sąw stanie, według Dzierży- 
mira Jankowskiego, podjąć trud samokształcenia oraz osobiście uczestniczyć we wła
snym rozwoju. Dlatego, potwierdzając słuszność poglądów Stefana Baleya, wskazuje 
na konieczność poprzedzenia działań zmierzających do przygotowania ucznia do au- 
toedukacji, ukształtowaniem jego postawy moralnej’*.

Filozofia TQM łączy się więc z koniecznościąprzewartościowania dotychczaso
wego paradygmatu myślowego i przyjęcia założenia, że priorytetowym zadaniem 
oświaty jest kształcenie umiejętności ciągłego uczenia się i myślenia. Jakościowa 
zmiana paradygmatu w systemie edukacji wymaga także odrzucenia systemu opar
tego na nauczaniu i testowaniu. Dlatego też tworzenie szkół jakości wymusza, zda
niem cytowanego autora, wprowadzenie rewolucyjnych zmian zarówno w sposobie 
życia, jak i w pracy. Ponadto utożsamia TQM z przyjęciem na siebie „międzynarodo
wej, globalnej odpowiedzialności” za ciągłe uczenie się i doskonalenie oparte na 
współpracy i nastawione w równym stopniu na osiąganie celów oraz na proces do
chodzenia do nich. Ponieważ nie cel w tym sposobie jest najważniejszy, ale proces 
doprowadzający do celu, więc szczególną uwagę poświęca się starannemu zaplano
waniu procesu i jego nieustannemu ulepszaniu. To ciągłe ulepszanie poprzez wprowa
dzanie niewielkich zmian uznał Edward Deming za klucz do sukcesu. Zatem dobrze 
przygotowany do życia we współczesnym świecie h)ędzie tylko ten absolwent, wobec 
którego procesy uczenia się były nieustannie modyfikowane przez nauczycieli jak
1 przez niego samego w kierunku osiągnięcia największych możliwych sukcesów, 
a cały system wspierający te procesy był ustawicznie ulepszany przez kierownictwo 
szkoły. Szkoła bowiem jest miejscem, w którym nauczyciel i uczniowie ucząsię coraz 
lepiej wykonywać wspólnąpracę stanowiącą, zdaniem cytowanego konsultanta 
TQM, wyzwanie dla ich inteligencji i umiejętności, pracę, która ma sens i wzbudza ich 
zapał. Zatem przygotowanie do życia w świecie, któiy postrzega jednocześnie jako 
bardzo zróżnicowany, a zarazem pełen globalnych połączeń, wymaga rezygnacj i z dy- 
chotomicznego modelu myślowego i takiegoż sposobu zachowania. W ideologii TQM 
nie ma zatem miejsca na model, w którym dopuszcza się tylko jednąpoprawnąodpo- 
wiedź i gwarantuje zwycięstwo tylko jednej ze wzajemnie wykluczających się stron, 
tej, która w układzie dychotomii jest silniejsza. A przecież, jak zaznacza Roger von 
Oech, życie jest wieloznaczne i flinkcjonuje w nim wiele dobrych odpowiedzi, „ale jeśli 
sądzisz, że jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, znalazłszy jednąprzestaniesz szu
kać innych”^.

Budowę szkół jakości John Jay Bonstingl opiera na czterech filarach określają
cych role poszczególnych beneficjentów w ich powstawaniu oraz na inteфretacji 
założeń filozofii jakości totalnej sformułowanych przez Edwarda Deminga w cztema- 
stu punktach'^. Poszczególne filaiy „szkołyjakości” John Jay Bonstingl określajako: 
zrozumienie relacji między ,.dostawcami” a „klientami”, stałe osobiste zaangażowanie 
w ciągłe doskonalenie, nastawienie na systemy i procesy, oraz silne i konsekwentne, 
nastawione najakość totalną, przywództwo ze strony dyrekcji i władz'®'. W każdym 
z tych czterech komponentów opisane zostały role osób zainteresowanych wdraża
niem idei totalnej jakości do szk^. Zaliczono do nich przedstawicieli władz oświato



wych, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców i rodziny, ludzi biznesu oraz 
członków społeczności. We wnioskach wypływających z analizy pierwszego filaru 
przewija się stwierdzenie, że każda z wymienionych powyżej grup osóbjest w szkole 
jakości zarazem klientem i dostawcą. Jako dostawcy władze oświatowe zapewniają 
systemowi odpowiedniąpolitykę oświatową, z kolei dyrektorzy dostarczająwszystkim 
beneficjentom wolne od lęku środowisko pracy i politykę doskonalenia szkoły; nauczy
ciele dostarczająuczniom oparcia, nauczania i wychowania; uczniowie są dostawca
mi wysiłku zmierzającego do własnego doskonalenia oraz doskonalenia innych osób 
w szkole, rodzinie i społeczności; rodzice i rodziny sądostawcami osobistego zaanga
żowania we wspieraniu szkoły; ludzie biznesu dostarczajągłównie pomocy finanso
wej dla członków środowiska szkolnego; a członkowie społeczności sądostawcami 
finansowego i duchowego wsparcia dla ciągłego doskonalenia szkoły i związanych 
z niąosób. Wymienione powyżej grupy dostawców stanowiązarazem grupy klientów 
korzystających z usług jakie wzajemnie sobie świadczą.

W drugim filarze uwagę koncentruje się na ujmowaniu przez „szkołę jakości” pro
cesu uczenia się jako spirali ciągłego doskonalenia, w któiym uczniowie zdobywają 
doświadczenie zgodnie z cyklem Deminga. W modelu tym uczeń przechodzi od pro
cesu planowania wykonania postawionego przed nim zadania, przez fazę wykonywa
nia go zgodnie z punktami planu, następnie przystępuje do fazy badania wyników. Na 
etapie tym współpracuje z nauczycielem, zastanawiając się, czy plan okazał się sku
teczny i co powinien w nim zmienić lub ulepszyć. W fazie końcowej (działania) rów
nież wspólnie z wychowawcąwykorzystująto, czego się nauczyli, by udoskonalić pro
ces uczenia się i włączyć pomysł ulepszeń do następnego planu'“ . W filarze tym 
władze oświatowe i kierownictwo szkół tworząpolitykę oświatową sprzyjającą roz
wojowi pragnienia wiedzy u uczniów, nauczycieli i pozostałych beneficjentów szkoły. 
Ich prioiytetowym zadaniem staje się kształtowanie kultury uczenia się. Nauczy'ciele 
pokazująjak się uczyć, jak korzystać z narzędzi potrzebnych do uczenia się, jak dzielić 
się tą wiedząz innymi i jak się doskonalić. Uczniowie poszukują i wykorzystujądo 
maksimum możliwości uczenia się przez całe życie. Rodzice sążywymi wzorami oso
bowymi ludzi, którzy kochająsię uczyć. Ludzie biznesu rozwijająkulturę jakości total
nej a członkowie społeczności udzielająpoparcia dla szkoły i związanych z nią ludzi.

W trzecim filarze punkt ciężkości położony został na wbudowywanie jakości 
w system i jego procesy, przy czym uwaga uczniów skoncentrowana została na sys
temie uczenia się a nauczycieli dodatkowo na systemie nauczania. W ostatnim filarze 
podkreśla się, że odpowiedzialność zajakość procesów, systemów i wyników spoczy
wa wyłącznie na kierownictwie szkoły'” . Tylko dyrekcja może zainicjować w szkole 
kulturę jakości. Pozostali beneficjenci musząpopierać zmiany, które dyrektorzy będą 
wprowadzać, tworząc „szkołę jakości”. Jak stwierdza autor przedstawionych filarów 
szkoły jakości, jest to „koncepcja idealistyczna i optymistyczna, ale także skutecz- 
na”'“ . Skuteczność obrania tej drogi uzasadniał również Bernard O’Conell. członek 
EFQM, dyrektor angielskiego Runshaw College, zdobywca Europejskiej Nagrody 
Jakości 2003, który podczas konferencji W stroną doskonałości w edukacji wska
zywał na konieczność rozpoczęcia podróży do jakości od kultury i przekonywał przed
stawicieli wszystkich poziomów edukacji do zainwestowania w to rozwiązanie, 
bowiem „opłaci się to z n a w ią ^ ”*“ . Konkluzją wspomnianych obrad było stwierdze



nie, że o doskonaleniu jakości decydujągłównie cechy ludzkie, a nie procedury i prze
pisy. Azmiany w tym kierunku możliwe sąlylko dzięki ludziom dającym przykład do
skonałości we własnym życiu zawodowym i przy zastosowaniu odpowiednicłi form 
przywództwa.

W kolejnej przeprowadzonej przez Johna Jaya Bonstingla analizie odnoszącej się 
do zastosowania czternastu punktów Deminga*“  do szkół, na uwagę zasługują te 
spostrzeżenia, które nawiązujądo procesu tworzenia kultury informacyjnej w tych 
placówkach. Proces, o któiym mowa, wymaga zapewnienia uczniom i pozostałym jej 
beneficjentom nie tylko warunków do ciągłego uczenia się oraz narzędzi i metod 
umożliwiających ocenę własnej pracy i osiąganych postępów, ale opiera się przede 
wszystkim na świadomości kultury uczenia się. Zaobserwować też można wspólne 
punkty łączące go z kształtowaniem świadomości „osobistego oddania się wzajemne
mu rozwijaniu”, nazywanego przez Japończyków kazein. Idea kazein, którą można 
odnieść do szeroko pojętego procesu samodoskonalenia, osadza się na budowaniu 
świadomości, systemu wartości i postaw na zasadzie maksymalnego wykorzystania 
własnego potencjału i możliwości rozwoju osiąganych dzięki udzielaniu pomocy innym 
w ich doskonaleniu i dochodzeniu do sukcesu. Ciągłe samodoskonalenie jest więc 
nierozerwalnie związane z uczestnictwem w doskonaleniu ludzi, z któiymi się mieszka, 
uczy i pracuje. Według animatorów tej idei, dopiero gdy, jakość totalna przenika my
ślenie całej społeczności, staje się ona prawdziwą społecznością uczącąsię”. Zasady 
te są eksponowane w większości z tzw. czternastu punktów Edwarda Deminga.

W odniesieniu do kultury informacyjnej zastosowanie znajduje także punkt, 
w którym mowa o działaniach szkoły na rzecz urzeczywistnienia przemiany. Jeżeli 
uczniowie i personel szkoły wszystkich szczebli nie weźmie udziału w tworzeniu kul
tury informacyjnej w szkole, to nie zakorzeni się ona w jej strukturze. Wysiłki poszcze
gólnych osób niewsparte przez dyrekcję i nieznajdujące poparcia w otaczającej spo
łeczności skazane są na niepowodzenie. Dlatego konieczne jest budowanie sieci 
współpracy i wsparcia dla przemian oraz włączenie wszystkich beneficjentów szkoły 
do opracowania wizji, misji, celów, zasad, środków i całego planu rozwoju kultury in
formacyjnej w tej instytucji'® .̂ Bowiem,jak podkreśla Joel Backer „wizja bez działania 
pozostaje jedynie marzeniem. Działanie bez wizji jest tylko czynnością. Wizja 
i działanie mogą zmienić świat”'®*.

Bardzo ważnym krokiem w tym kierunku jest przełamanie barier między poszcze
gólnymi pracownikami i uczniami a odnoszących się do przypisanych im ról i statusów 
w szkole, np. pomiędzy nauczycielami bibliotekarzami a pozostałą kadrą pedago
giczną, pomiędzy nauczycielami przedmiotów podstawowych a uznanych za „mało 
ważne”, pomiędzy członkami społeczności szkolnej pełniącymi kierownicze funkcje 
a podwładnymi, pomiędzy uczniami wzorowymi a niezdolnymi, pochodzącymi z wy
żyn społecznych i z rodzin patologicznych. Z tym punktem Edwarda Deminga łączy 
się kolejny wskazujący na konieczność wyeliminowania strachu funkcjonującego 
w różnych układach w szkole. Konieczne jest tworzenie atmosfeiy porozumienia i bra
ku poczucia zagrożenia, gdyż efektywna komunikacja budowana jest na wzajemnym 
zaufaniu. Strach działa bowiem niszcząco na kulturę szkoły i nie pozwala rozwijać się 
kulturze inform acyjnejPow oduje nieufność, apatię, niezadowolenie, niwecząc 
wszelkie inicjatywy i blokując zmianę. Dlatego konieczne jest dzielenie się władzą,



obowiązkami, odpowiedzialnością i kotTyściami. Takie podejście do zmiany w instytucji 
pozwala w przypadku niezrealizowania przez niąokreślonych celów edukacyjnych 
przystąpienie do naprawy systemu, a nie obciążanie winąjednostki. Likwidowanie sys
temowych przyczyn, na które napotkały one tworząc kulturę ciągłego doskonalenia 
i wspierającąją kulturę informacyjną, wymaga wspólnego zaangażowania i wysiłku 
wszystkich dostawców i klientów szkoły. Ponadto popełniane błędy powinny stać się po 
wnikliwej analizie przyczynkiem do wprowadzanych ulepszeń. System sankcji i kar 
zniechęca h)owiem do tworzenia i wdrażania nowych pomysłów, dlatego proponuje się, 
aby wyznawcy koncepcji totalnej jakości przyjęli jako motto swoich poczynań następu
jącą myśl: „Nie martw się porażkami. Przejmuj się szansami, które tracisz, jeśli nie pró
bujesz”"®.

Jak zaznaczono, szkoły „uczące się” i „szkoły jakości” tworzą organizacje kreu
jące kulturę uczenia się zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym (lo
kalnym). Dlatego też włączenie osób spoza grona pedagogicznego wymaga innego 
podejścia do tej grupy beneficjentów, polegającego na podjęciu z nimi partnerskiego 
dialogu, analizowania uwag kierowanych pod adresem szlćoły, stopniowego włącza
nia całego środowiska w życie placówki. Niemniej motorem wszelkich zmian pozo- 
stająw niej nauczyciele. Przyjęte w tym typie organizacj i założenia przypisują wycho
wawcy rolę przewodnika i doradcy, a nie źródła czy przekaźnika informacji, a uczeń 
staje się szczególnie aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się. Szkoły te funkcjo- 
nująnazasadzie dwukierunkowej komunikacji społecznej. Dzięki niej wszelkim dzia
łaniom towarzyszy dialog i dyskusja. Te dwie formy komunikacji obejmująwedług 
Danuty Elsner między innymi wymianę opinii, stawianie problemów i wspólne poszu
kiwanie rozwiązań, pozyskiwanie informacji zwrotnej, dokonywanie porównań, uzy
skiwanie porad, poszukiwanie potwierdzeń lub zaprzeczeń dla poglądów i działań, 
czeфanie inspiracj i z różnorodności poglądów'''. Takie działania sprzyjają rozwojowi 
kultury informacyjnej, inspirujądo korzystania z różnych źródeł informacji, do poszu
kiwania nowych rozwiązań na podstawie analizy, streszczania, syntezy, uogólniania, 
wnioskowania, abstrahowania, krytyki, porządkowania, klasyfikowania itp. Pozwalają 
też kształtować kluczowe umiejętności intelektualne, do których Ellen Futter zalicza 
analityczne i krytyczne myślenie, zdolność formułowania sądów, rozumowania 
w kategoriach ilościowych oraz ważenia przeciwstawnych punktów widzenia. Pozy
skiwane w ten sposób informacje i cała skumulowana wiedza kadry pedagogicznej 
o szkole i jej środowisku stanowi podstawowy zasób tej organizacji. Obejmuje on też 
wiedzę generowanąprzez szkołę jako całość i jej podmioty (np. absolwentów), a także 
organy zewnętrzne, takie jak organy prowadzące, kuratoria oświaty, organy nadzoru 
pedagogicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne itp. Wiedza ta staje się przedmio
tem systematycznego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania, a zarządzanie nią 
jest „zdolnościąjej pomnażania” w celu zapewnienia wzrostu osiąganych wyników. 
Dlatego też „szkoły uczące się” muszą umieć sprecyzować jakie zbiory danych po
winny gromadzić, jakie informacje przechowywać, kto ma się tym zająć, jak dzielić się 
wiedzągromadzonąw bazach danych, jak organizować proces twórczego 1п1ефге- 
towania zgromadzonych informacj i, w jaki sposób wykorzystywać opracowane infor
macje i wdrażać je w życie' '̂ . Danuta Elsner proponuje włąc:^ć bibliotekę szkolnądo 
procesu zarządzania wiedzą' '̂ . W niej widzi miejsce gromadzenia różnych prac na



uczycieli służących rozwiązywaniu realnych problemów szkoły, prac, które prezento
wane są na posiedzeniach rady pedagogicznej, a także baz danych, dokumentów do
tyczących wprowadzania innowacji pedagogicznych, udziału szkoły w różnych przed
sięwzięciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych itp. Również 
John Jay Bonstingl, założyciel The Center for Schools of Quality (Centrum Szkół Ja
kości), udzielając wskazówek jak rozpocząć proces przekształceń w kierunku totalnej 
jakości, podkreśla m.in. potrzebę tworzenia w szkołach bazy materiałowej, bez której 
rozwój kultury ciągłego doskonalenia może okazać się trudny. Tym bardziej że różne 
formy szkoleń i samodoskonalenie musi zostać wsparte nowymi źródłami informa
cji"''. Niestety, nie dostrzega się innych funkcji, które przypisane są statutowo do za
dań biblioteki szkolnej, a w procesie przekształcania instytucj i w „organizację uczącą 
się” czy „szkołę jakości” należy nie tylko wyeksponować, ale uznać za fundamentalny 
wyróżnik szkoły tego typu"^

Do zadań tych należy przede wszystkim praca z użytkownikiem informacji. Zwią
zana jest ona z dostarczaniem lub wzbogacaniem wiedzy, wspieraniem procesu ucze
nia się, rozwijaniem kultury informacyjnej. Szczególnie ważnym zadaniem w działal
ności biblioteki szkolnej i w pracy z jej użytkownikami jest pobudzanie procesów 
intelektualnych określane przez Jacka Wojciechowskiego pojęciem intelektuałiza- 
cji"*. Jego istotę stanowi inicjowanie lub utrwalanie postawy badawczo-twórczej każ
dego człowieka, czyli nastawienie na poznawanie świata i generowanie nowych treści 
(inspiracja myślenia twórczego i aktywnej refleksj i). Zastanawiając się nad tym za
gadnieniem Jacek Wojciechowski przychyla się do stanowiska uznającego, że funkcja 
intelektualna biblioteki przejawia się w inspirowaniu „procesuralno-operacyjnych 
czynności umysłu, czyli wszechstronnego, nie tylko logicznego i algorytmicznego, ale 
też pozaświadomościowego, przetwarzania przejętych i przyswojonych treści”, czyli 
stanowi następstwo szerokiej praktyki refleksyjnej"’. Zakres intelektualizujących 
zadań w pracy bibliotekarza z użytkownikiem, zdaniem cytowanego autora, obejmuje 
powiadamianie go o możliwości wyboru przekazów i treści o pobudzającej intelektu
alnie zawartości problemowej oraz roztropnązachętę do skorzystania z nich, pozosta
wiając ocenę, analizę i refleksję samemu użytkownikowi. Użytkownikpowinien dążyć 
do doskonalenia procesów intelektualnych poprzez ulepszanie sposobów przetwarza
nia informacj i, a więc jej porządkowania, scalania, weryfikowania, analizowania, kla
syfikowania, kategoiyzowania, uogólniania, abstrahowania itp. Bowiem jak stwierdza 
cytowany autor „bez opanowania i rozwinięcia działań inteletóualnych, ani wiedza, ani 
umiejętności, nie przynosząpożądanego pożytku”' '*. W działaniach tych oczekiwać 
powinien wsparcia ze strony całego grona pedagogicznego. Duża odpowiedzialność 
w tym zakresie spoczywa na nauczycielach bibliotekarzach, którzy wprowadzając 
zasady zarządzania przez jakość winni być świadomi, na jakie aspekty'jakości uczeń 
zwraca szczególnąuwagę.

Opierając się na pracy Johna Banka na temat zarządzania przez jakość, sformu
łowano pięć pytań, a odpowiedzi na nie pomagająokreślić wartość usług świadczo
nych przez szkołę. Sąto następujące pytania: czego mogę oczekiwać, korzystając 
z usług szkolnej biblioteki? (specyfikacja usługi); czy jest to, czego się spodziewałem? 
(zgodność z oczekiwaniami); czy przez cały czas spełnia moje oczekiwania? (nieza
wodność, trwała zgodność z oczekiwaniami); jaka jest wartość usługi realizowanej



przez bibliotekę?, kiedy i wjaki sposób to dostanę? (sposób dostarczenia)' ” . Ponadto 
klienci biblioteki szkolnej oczekująze strony zatrudnionych tam pedagogów wrażliwo
ści, kompetencji, dostępności, uprzejmości, komunikacji, wiarygodności, be^ieczeń- 
stwa, zrozumienia, realności, niezawodności i pewności. Te wszystkie kryteria decy- 
dująo sukcesie w pracy z użytkownikiem informacji.

Praca z użytkownikiem informacji odgrywa szczególnie ważną rolę w szkołach 
uznających rozwój kultury informacyjnej za równie istotny jak wyposażanie uczniów 
w wiedzę czy działania pedagogiczno-wychowawcze. Duże znaczenie przywiązuje 
się do doboru odpowiednich form pracy z użytkownikiem w bibliotece szkolnej, kon
centrując uwagę na takich czynnościach jak oferowanie, ułatwianie i doradztwo. 
W obrębie tych trzech zakresów działań realizowany jest proces ciągłego doskonale
nia beneficjentów szkoły i wspierania procesu uczenia się przebiegający indywidual
nie, zbiorowo lub zespołowo'^®. Bezpośrednia interakcja komunikacyjna będąca do
minującą fbrmąpracy z użytkownikiem w szkole przyczynia się do efektywniejszego 
oddziaływania na kształtowanie postaw i zachowań informacyjnych oraz sprzyja for
mowaniu świadomości informacyjnej, przez co wf>ły wa na rozwój kultuiy uczenia się. 
Kultywowanie dojrzałych zachowań wykształconych w procesie alfabetyzacj i infor
macyjnej należy więc do podstawowych zadań każdej „szkoły jakości”. Dlatego po
winny stanowić one organizacje o wysokiej kulturze informacyjnej, dbające o rozwój 
tej kultury wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych przedstawicieli społeczności 
szkolnej. Z tego chociażby względu nie można wyobrazić sobie „szkoły jakości” czy 
„szkoły uczącej się” bez nowoczesnej biblioteki szkolnej spełniającej jednocześnie 
funkcję dydaktycznego centrum informacji tej placówki, centrum kultury informacyj
nej oraz centrum oświatowego dla wszystkich przedstawicieli środowiska lokalnego 
zainteresowanych jej działalnością i stawiających jej różnorodne wymagania, a także 
wspierającym przebiegające w nim procesy edukacyjne. Jakość w pracy szkoły musi 
obejmować wszystkie komponenty systemu szkolnego wraz z biblioteką szkolną i jej 
pracownikami'^'. Zatem słusznie Elżbieta BarbaraZybert stwierdza, że fragmenta
ryczne traktowanie szkoły z pominięciem biblioteki uniemożliwia uznanie takiej szkoły 
za szkołę jakości, „gdyż w myśl wytycznych zawartych w jakościowych normach 
ISO z serii 9000, działania musządotyczyć całej placówki, a nie wybranych służb”'^l 
Normy z serii ISO 9000 umożliwiająuporządkowanie wielu spraw w szkole w zakre
sie ścisłego podziału zadań i precyzyjnego określenia zakresu wymagań i odpowie
dzialności stawianych kadrze pedagogicznej. Takie jednoznaczne procedury, instrukcje 
i plany jakości, jak zaznacza Ewa Głowacka, pomagająnie tylko nadzorować i egze
kwować realizację owych wymagań, ale wprowadzany przez nie ład i polityka utrzy
mania wysokiej jakości wpływa na zmianę mentalności pracowników. Zmiana ta 
sprzyja równocześnie kształtowaniu się nowej kultury organizacyjnej szkoły i jej biblio
teki, opartej na koncepcji TQM'^^.

2 .1 .2 .2 .  S zk o ły  -  c e n t r a  o św ia t o w e  ś r o d o w is k a  l o k a l n e g o

Wszelkie zabiegi szkoły w kierunku rozwoju kultury informacyjnej uczniów nie 
przyniosąpożądanych rezultatów, jeżeli działania te nie będą wsparte przez środowi-



sko lokalne. Dlatego konieczne jest otwarcie szkoły na zewnątrz, szerzenie kultuiy 
informacyjnej w tym środowisku, kształtowanie jego świadomości informacyjnej, by 
było w stanie pomóc uczniom osiągnąć dojrzałość informacyjną. W przeciwnym razie 
wychowanie informacyjne traktowane będzie jako kolejny przedmiot, któiy należy 
zaliczyć i nie koniecznie stosować w praktyce. Dzierżymir Jankowski proponuje za
tem, aby szkoła wykorzystała swój potencjał dla wspierania w społeczności lokalnej 
procesów edukacyjnych. Od poziomu alfabetyzacji informacyjnej dorosłych zależy 
bowiem ich wpyływ na zakorzenienie się pozytywnych postaw i zachowań informacyj
nych w pozaszkolnym życiu dzieci i młodzieży. Włączenie szkoły i jej biblioteki do sys
temu lokalnych centrów oświatowo-informacyjnych wymaga spojrzenia na szkołę 
z „perspektywy koniecznych gruntownych przeobrażeń”'̂ ''. Stanowisko to koreluje 
z apelem przytoczonego autora o uczynienie ze szkoły kompleksowego centrum edu
kacyjnego środowiska lokalnego. W inspirującej książce na temat zmiany w edukacji 
próbuje udowodnić, że nie jest to wizja utopisty i że ta idea zaczyna być atrakcyjna 
w sytuacji obarczania organów samorządowych gmin wiejskich i miejskich prowadze
niem szkół oraz odpowiedzialnościąza ich rozwój'^’. Przestając byćjednostkąpań- 
stwową, szkoła staje się coraz bardziej instytucjąspołeczeństwa. Dzierżymir Jankow
ski podkreśla, że jako agenda przede wszystkim społeczności lokalnej, zdolna 
realizować jej aspiracje edukacyjne i kulturalne, a pośrednio gospodarcze i społeczne 
musi zapewniać pełen rozwój swoich wychowanków poprzez przygotowanie ich do 
samorealizacji. Ponadto jej zadaniem jest doprowadzenie do uspołecznienia 
nauczanych podmiotów, polegającego na konstruktywnym ich uczestnictwie 
w strukturach społeczeństwa, a to osiągnąć można tylko przy aktywnym udziale bez
pośredniego środowiska ucznia'^*. Bowiem, jak zaznaczono w przytoczonym tek
ście „uspołecznienie ma zawsze dwa równoważne wymiaiy: ogólnoludzki i środo
w iskow y- lokalny, regionalny, etniczny”' ’̂. Niestety wciąż jeszcze dominuje 
postawa niedoceniająca wagi włączenia się szkoły w działalność środowiska oraz 
wielostronnej i intensywnej współpracy z nim'^*. Przyczyny takiego stanu rzeczy 
opisane zostały w zacytowanej powyżej książce. Autor wymienia wśród nich dy
namiczny rozwój licznych, działających na prawach tynku, nieszkolnych instytucji 
oświatowych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rozwój nowoczesnych 
sieci informacyjnych oraz kontestację szkoły przez znaczną część młodzieży, co 
znajduje odzwierciedlenie w krytycznej opinii dorosłych i odwraca uwagę od szkoły 
jako głównej instytucj i edukacyjnej Konsekwencjądwóch pierwszych przyczyn
jest ugruntowanie wśród nauczycieli i organów administracji publicznej przekonania, 
że szkoła zostaje zwolniona od obowią^u świadczenia usług oświatowych w pozasz
kolnym środowisku lokalnym, skoro ma ono dostęp do szerokiej oferty usług o podob
nym zakresie proponowanych przez różne instytucje. Stąd też negowanie potrzeby 
otwarcia bibliotek szkolnych i MCI dla potrzeb wszystkich beneficjentów szkoły. 
A precedens łączenia bibliotek szkolnych z pedagogicznymi lub publicznymi i lokaliza
cja ich poza murami szkoły bynajmniej nie wynikał ze zrozumienia przez władze sa
morządowe idei przybliżenia szkoły lokalnej grupie społecznej. Służyć miał wyłącznie 
oszczędnościom budżetowym, a pozbawiając s^oły bibliotek, zarazem odcinałjeden 
z potencjalnych kanałów łączności i współpracy szkoły ze środowiskiem. Negatywne 
podejście do otwarcia szkoły na zewnątrz oparte na przekonaniu, że funkcjonuje poza



niąwystarczająco dużo instytucji, które doskonale konsolidująśrodowisko lokalne jest 
tym bardziej groźne, że towarzyszy mu „brak uświadomionych i odczuwanych potrzeb 
oraz wykształconych nawyków edukacyjnego wykorzystania istniejącej sieci instytu
cji nieszkolnych i przekazów medialnych” Słusznie zatem Dzierżymir Jankowski 
postuluje, aby nie zwlekać z podjęciem prac nad uczynieniem ze szkoły centrum edu
kacyjnego środowiska lokalnego i nie odkładać ich do momentu, gdy przebuduje ona 
swój system społeczny i metody pracy'^’. Nie należy równocześnie odkładać procesu 
przekształcania bibliotek szkolnych w centra kultury informacyjnej, ośrodki życia lo
kalnego lub dydaktyczne centra informacyjne, bo na nich w głównej mierze spocznie 
trud propagowania procesów samoedukacji w środowisku.

Nie bez przyczyny w krajach skandynawskich biblioteki, które świadcząusługi dla 
społeczności lokalnej, określa się lokalnymi szkołami demokracj i, umożliwiającymi, jak 
pisze Jadwiga Kołodziejska, także „spotkanie z grupą samokształceniową, w której 
może ona wyrazić swoje zdanie, pójść na kompromis, ustąpić wobec głosów większo- 
Ści”i32 Podobne funkcje pełniątzw. lokalne grupy porozumienia, któiych zadaniem 
jest współdziałanie w zakresie różnych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświa
towym i społecznym. W tym celu konieczne jest wyszkolenie nowoczesnego kierow
nictwa (zarówno szkół jak i bibliotek), które byłoby w stanie zmienić prowadzone 
przez siebie instytucje w „organizacje uczące się” i potrafiło zmienić stosunek do 
fiinkcji biblioteki w środowisku edukacyjnym ucznia.

Model szkoły jako głównego centrum społecznego (centrum aktywności społecz
ności lokalnej) został również opisany w jednym ze scenariuszy dotyczących przyszło
ści tej instytucj i i uznany przez wspomnianych wcześniej ekspertów za najbardziej 
pożądany ze względu na eksponowanie w nim równości i jakości nauczania. W kon
cepcji tej szkoła traktowana jest jako główna instytucja obywatelska zapewniająca 
swoim beneficjentom możliwość ustawicznego kształcenia, podlegająca ich wpły
wom podczas podejmowania decyzj i i zapobiegająca pogłębianiu się marnotrawstwa, 
rozwarstwienia i wykluczenia społecznego'^^.

Przedstawione poglądy odzwierciedlają ustalenia ekspertów pracujących dla 
UNESCO pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa. Jednym z nich jest stwierdzenie, 
że szkoła nie powinna w żaden sposób izolować się od środowiska społecznego. Przy
należność wspólnotowa, jak czytamy w raporcie, jest „potężnym nośnikiem edukacji, 
choćby dzięki uczeniu się wsp<^racy i solidarności, lub być może w jeszcze większym 
stopniu dzięki aktywnemu uczeniu się obywatelstwa”. Dlatego członkowie komisji 
pracującej nad tym dokumentem stwierdzają, że całe [środowisko lokalne] powinno 
poczuwać się do odpowiedzialności za edukację swych członków, głównie przez stały 
dialog ze szkołąoraz wykorzystywanie czasu wolnego, któiy członkowie grupy spo
łecznej mogą spożytkować na rekreację i swój osobisty rozwój. Dlatego biblioteki 
muszą wzmocnić swoje funkcje edukacyjne, nie ograniczając się do działalności na
ukowej i archiwizowania zbiorów, a system szkolny musi wzmocnić współpracę z tymi 
placówkami. Dobrym przykładem połączenia tych działań sątzw. klasy dziedzictwa, 
które umożliwiająuczniom edukację regionalną dzięki współpracy bibliotekarzy, 
nauczycieli i przedstawicieli świata kultury. Zadaniem szkoły jest ułatwienie uczniom 
„otworzenia się” na biblioteki i wszelkie obszary kulturalne właściwe dla danego 
kraju' l̂



Zatem w szkole dążącej do przekształceń w kierunku organizacji obywatelskiej 
musi funkcjonować biblioteka przyjazna użytkownikom ijako placówka obywatelska 
powinna integrować swoje usługi z codziennym życiem beneficjentów szkoły, pełniąc 
funkcje ośrodka informacji, ośrodka edukacji, centrum kulturalnego i centmm społecz- 
nego'^^ W projekcie ,.Biblioteka-centrum informacji lokalnej”, spełniającej funkcję 
ośrodka animacji młodzieżowego życia społecznego, przekształca się tę placówkę nie 
tylko w miejsce poszukiwania i dostępu do informacji, ale też w miejsce wymiany 
pomysłów, poglądów i doświadczeń, w którym bibliotekarze, nauczyciele i młodzież 
wspólnie planują i realizują różnego rodzaju projekty. W placówce tej prowadzi się 
także szkolenia zgodne z zainteresowaniami i potrzebami beneficjentów szkoły, upo
wszechnia się wiedzę o społeczeństwie, kulturze, gospodarce, promuje się różne formy 
edukacji ekonomicznej. Proponuje się także, aby centrum lokalne koordynowane było 
przez miejscową organizację pozarządową'^*. Funkcje te korelująz zadaniami jakie 
przypisano różnym modelom bibliotek lokalnych, wyróżniając wśród nich tzw. lokalne 
centra kultury, lokalne centra świadczące specjalistyczne usługi informacyjne i lokalne 
centra zapoznawania się z technologiami informacyjnymi oraz nauczania ustawiczne
go i otwartego'^’.

Uczynienie z biblioteki takiego miejsca, które rzeczywiście odpowiada potrzebom 
lokalnej społeczności, jest jednym z ważnych wyzwań stojących przed szkołą'^*. Wy
maga to według Jensa Thorhauge przygotowania wspaniałej przestrzeni dla centrów 
informacyjnych, umożliwiającej rozmaitego typu działalność edukacyjną oraz kultu
ralną, stających się zarazem miejscem nieformalnych spotkań, kształcenia perma
nentnego i inspirujących przestrzeni'^’. We wstępie do książki o bibliotekach jutra 
przewiduje się, że przyszłość tych instytucji związana jest z pełnieniem różnorodnych 
w stosunku do społeczności zadań wynikających z postrzegania ich jako miejsca do 
nauki, pracy, kontaktów społecznych, odpoczynku, rekreacji, kultuiy (wystawy, kon
certy, imprezy) i także zakupów w ulokowanych w jej pomieszczeniach księgarniach, 
kioskach, bufetach itp.''*®. W opinii Henryka Hollendera staną się one „biurowcami 
menadżerów informacji oraz miejscem lektury i spotkań mas czytelniczych”''".

Potrzeba postrzegania szkoły jako centrum oświatowego społeczności lokalnej 
wynika także z potrzeby podjęcia działań w kierunku harmonijnego współdziałania 
dwóch różnorodnych procesów jakimi są globalizacja i regionalizacja. Nie negując 
pozytywnych stron globalizacji dla rozwoju edukacji, konieczne jest „zapewnienie 
ochrony i rozwoju dziedzictwa grup regionalnych i lokalnych, jako istotnych i niezbęd
nych składników żywej kultury”''*̂ . Tym bardziej że zadaniem współczesnej szkoły 
powinno być nie tylko przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym, ale przede wszystkim wyposażenie jej w umiejętności uczestniczenia 
w kształtowaniu przyszłości regionu, kraju, świata. Wkład szkoły do rozwoju proce
sów regionalizacji sprowadza w dalszej części swojego wywodu do udziału wprogra- 
mie rozwoju regionalnego i lokalnego, w skład którego wchodzątakże działania zwią
zane z rozwijaniem i umacnianiem tożsamości regionu. W tożsamości tej upatruje 
antidotum negatywnych następstw globalizmu'''^ O randze tego zagadnienia świad
czy wprowadzenie do terminologii naukowej, obok pojęcia globalizacja, pojęcia gloka- 
lizacji związanego z adaptacjąglobalnych idei i działań do warunków lokalnych''*'’. 
Cytując pracę Manuela Castellsa, Tomasz Goban-Klas podkreśla, że życie człowieka



współczesnego ksztahowane jest przez sprzeczne trendy globalizacji i tożsamości 
rozumianej jako poczucie przynależności i identyfikacji osoby (jednostki) w ramach 
pewnej całości. Ludzie chcą kontrolować swoje życie, są„wielowymiarowi i żyją 
w różnych społecznych, kulturowych i geograficznych układach i porządkach”, są 
więc w swej naturze lokalni''* .̂ Dlatego, jak konkluduje przywołany autor, regionalne 
świadomości kulturowe przeżywająwielkie odrodzenie, a pomaga w tym lokalna re
cepcja globalnych przekazów oraz realizacja programów typu „Moja mała ojczyzna”, 
„Moja rodzina”, „Sąsiedztwo”, „My w Europie”, „Na styku tradycji z nowoczesno
ścią”, „Mój dom”. Udział w takich programach, samodzielne inicjowanie działań pro
społecznych, ma służyć otwieraniu się szkoły na zewnątrz i uczynienie z niej centrum 
aktywności lokalnej, w któiym uczniowie w praktyce zdoby wająumiejętności obywa
telskie.

Stąd też bierze się konieczność współpracy szkoły z lokalnym środowiskiem edu
kacyjnym, którego będąc komponentem ma możliwość oddziaływania na procesy 
wychowania w nim przebiegające'"'®. Niestety, współpraca ta najczęściej, według 
spostrzeżeń Dzierżymira Jankowskiego, ogranicza się do pozyskiwania przez szkołę 
środków materialno-technicznych, interwencji w sytuacjach patologicznych i ewi
dentnych zagrożeń społecznych czy zdrowotnych, organizacji imprez i okazjonalnych 
przedsięwzięć lokalnych o charakterze społeczno-użytecznym, rekreacyjno-ludycz- 
nym, kościelnym oraz do organizacj i wywiadówek dla rodziców i współpracy z radą 
rodziców*'' .̂ Wymienione formy współpracy jednak niewiele mająwspólnego z two
rzeniem edukacyjnych podstaw rozwoju całej społeczności lokalnej. Dierżymir Jan
kowski, analizując raport o edukacji w XXI w, przygotowany pod przewodnictwem 
Jacques’a Delorsa dla UNESCO, optuje za koniecznością uwzględnienia w tej 
współpracy następujących zakresów: nauczanie -  uczenie się; wychowanie społecz- 
no-moralne i edukacja obywatelska; opieka; profilaktyka zdrowia, rewalidacja, somo- 
i psychoterapia; zajęcia czasu wolnego; przeciwdziałanie patologii społecznej, socjo
terapia i resocjalizacja; preorientacja i orientacja zawodowa. Jacques Delors podkre
śla, że łączenie kształcenia tradycyjnego z pozaszkolnym oddziaływaniem powinno 
udostępnić dziecku trzy wymiary kształcenia: etyczny i kulturowy, naukowy i techno
logiczny, ekonomiczny i społeczny*'**.

Pierwsza z płaszczyzn współpracy -  nauczanie -  uczenie się najmocniej oddziałuje 
na formowanie lokalnej społeczności uczącej się. Wynika to z założenia, że szkoła nie jest 
w stanie realizować wszystkich zadań dydaktycznych wobec nauczanych podmiotów, 
gdyż uczeń musi wiele z nich rozwiązać w drodze samoedukacji, auczynić to może dzięki 
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. W konkluzji cytowany autor pisze: ,/oz- 
winięcie zainteresowań wiedzą i nabycie stosownych umiejętności posługiwania się nią 
oraz rozwinięcie sprawności działania praktycznego musi przekroczyć granice szkol
nych zajęć”*'*’. Tym bardziej że szkoła w dzisiejszych czasach nie stanowi ani jedynego, 
ani najważniejszego źródła wiedzy'^®. Dlatego musi szukać wsparcia w szerszym śro
dowisku lokalnym i regionalnym. Aznaleźćje może, jakzostało podkreślone, w oh)cowa- 
niu z autentycznymi twórcami wiedzy, techniki, sztuki, literatury, organizatorami życia 
publicznego, politykami iQ3. Osoby takie sączęściąśrodowiska lokalnego, funkcjonują 
w nim i mogłyby być ważnym składnikiem procesu edukacj i szkolnej, a nauczyciele or
ganizatorami takich kontaktów'*'.



Szansę w faktycznym oddziaływaniu szkoły na kształtowanie umiejętności zdoby
wania wiedzy dostrzega także w promowaniu wśród uczniów nawyku korzystania 
zróżnychpozaszkolnychźródeł informacji i ich przetwarzaniu na wiedzęarównocześnie 
na wykorzystywaniu tej wiedzy przez szkołę i stymulowanie okazji do stosowania jej 
w praktyce życia indywidualnego i zbiorowego. Ponieważ w społeczeństwie informa
cyjnym nie ma możliwości wprowadzania skutecznycłi ograniczeń wprzepływie, two
rzeniu, upowszechnianiu i odbiorze informacj i (tym bardziej że jak zaznaczono w roz
dziale pierwszym, mechanizmy prawne i narzędzia technologiczne okazały się mało 
skuteczne w walce z patologiami tych procesów), przeto najistotniejsze stająsię dzia
łania wychowawcze wpływające na wybór kryteriów jej selekcji oraz sposoby wyko
rzystywania. Do niedawna skutecznymi mechanizmami selekcji informacji były spo
łecznie i kulturowo wypracowane techniki ograniczania ich obiegu'’̂ . Zbigniew 
Sareło wyróżnia wśród nich techniki służące ochronie jednostki oraz ochronie całej 
kultuiy i zalicza do nich praktykę tabu, funkcję mitów, tradycji i wierzeń religijnych, ak
ceptowany światopogląd, ideologię, cenzurę, a także przychylając się do stanowiska 
Neila Postmana, dołącza programy szkolne i ideały nauki'^^. Jednak aby instytucja 
edukacyjna z powodzeniem zarządzała informacją musi, jak stwierdza autor Techno- 
polu, dysponować teoriąjej celu i znaczenia oraz środkami jasnego wyrażania swojej 
teorii i musi to czynić w znacznej mierze poprzez wykluczanie informacji'*^. Obaj za
cytowani badacze stwierdzają, że wypracowane w dziejach ludzkości mechanizmy 
obrony przed niechcianą informacja okazująsię nieskuteczne w stosunku do współ
czesnych technik masowej komunikacj i. W miarę zalewu przez różnorodne źródła in
formacji młodzież zyskuje dostęp do coraz większej liczby przekazów odkrywających 
przed nimi odmienne kultury, poglądy, postawy, wartości, co w konsekwencj i prowadzi 
do weiyfikacji tych dotychczas przez nich uznawanych.

Zbigniew Sareło ukazuje mechanizm zagrożenia prawidłowego rozwoju człowieka 
wynikający z nieumiejętności selekcj i informacj i, polegający na przechodzeniu od sta
nu zmniejszenia pewności co do posiadanych przekonań, przejętych z kultury 
w procesie wychowania, zatrzymania się na procesie konsumowania oferty mass me
diów prowadzącym do negowania wszelkich autorytetów i braku ugruntowanego 
obrazu siebie i sensu swego istnienia, a w rezultacie działań opartych nie na trwałych 
zasadach moralnych, lecz na przypadkowych impulsach sytuacyjnych oraz wzbudzo
nych przez siebie nastrojach'*^ Takimi młodymi ludźmi, któiym brakuje względnie 
trwałego obrazu siebie, perspektyw związanych z samorealizacją łatwo manipulować, 
gdyż każdy z nich „podświadomie rozpaczliwie szuka trwałego oparcia dla swojej 
tożsamości”'*®. Potrzebuje więc wsparcia ze strony najbliższych: rodziny, szkoły, śro
dowiska lokalnego. Pomoc w dokonywaniu wyborów i selekcji informacji, jak pisze 
Dzierżymir Jankowski, odbywa się „głównie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, gdzie 
toczy się codzienne życie ludzi, a więc w procesach bezpośredniego współżycia spo
łecznego”'” . To tam ocenia się umiejętności zarządzania przez ucznia informacjąoraz 
efekty działań wymagających zastosowania ich w praktyce. Pozaszkolne środowisko 
ucznia może aktywizować go do doskonalenia się w zakresie information literacy, 
a nawet wymuszać na nim ustawiczne podnoszenie jakości podejmowanych przedsię
wzięć, których bez kompetencj i informacyjnych osiągnąć się nie da. Ale może też 
działać destruktywnie, propagując zasadę maksymalnej korzyści przy minimalnym



wysiłku własnym i bez względu na środki prowadzące do celu (np. piractwo kompu
terowe, łamanie prawa autorskiego, bezrefleksyjne wykorzystywanie informacji, 
manipulowanie informacją). Tam też ustalane są kryteria selekcji źródeł informacji 
i komunikatów z nich pochodzących, do których uczeń ma lub powinien mieć dostęp. 
Decydentami odpowiedzialnymi za ich dobór sąw pierwszej kolejności rodzice i grupy 
rówieśnicze, ale również inne pozaszkolne i pozarodzinne środowiska oraz instytucje 
(kluby, zespoły, grupy tworzone na zasadzie przyjaźni, zainteresowań, wspólnych za
dań i celów, organizacje młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia, kościół itp.)'*®, 
a także typy kultury organizacyjnej jaki sobą reprezentują i narzucają swoim człon
kom, wyznawcom, pracownikom, klientom. Jeżeli ceni się w nich samodzielność, in
dywidualność, twórcze działania, kompetencje, krytycyzm, aktywność, dyskurs, to nie 
będąone ograniczać dostępu do różnorodnych źródeł informacji i treści, które te źródła 
w sobie mieszczą. Ale mogą, jak w przypadku kultur kolektywistycznych, wpływać 
hamująco na rozwój intelektualny i procesy samokształceniowe. Ma to miejsce 
w sytuacji, gdy określone komunikaty zostanąuznane za szkodliwe dla dobra grupy, 
wyeliminowane z obiegu i wewnętrznie nieakceptowane przez jej członków. Jeżeli 
jednak za „dobro grupy” uznaje się kultywowanie w niej wartości wyższego rzędu, to 
ograniczenie dostępu do źródeł mogących sprzyjać powstawaniu patologii uznać 
można za zabieg wskazany. Najczęściej jednak organizacje o tym typie kultury dbają
0 własny rozwój i interes wąskiej grupy swoich zwolenników.

Istotny wpływ na dokonywanie przez uczniów wyboru komunikatów mają, oprócz 
predyspozycji biologiczno-genetycznych, także cechy mentalne charakteryzujące 
środowisko w którym żyją'®. Szczególnie te, które odnosząsię do poziomu rozwoju 
umysłowego i stopnia świadomości, wagi doświadczeń, aspiracji egzystencjalnych
1 duchowych, potrzeby odczuwania i pielęgnowania wartości, tradycji, tożsamości. 
W środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych wciąż dominujące znaczenie od
grywa pozycja materialna i zakres posiadanej władzy, a nie wykształcenie, aktywność 
twórcza, fachowość, zdolności intelektualne, artystyczne itd. Takie nastawienie kreuje 
w młodych ludziach wzorzec doskonałego członka tej społeczności, który swoją wy- 
sokąpozycję osiąga z pominięciem potrzeb w zakresie kultury, nauki, autodoskonale- 
nia. Zdaniem Dzierżymira Jankowskiego ów typ środowiska ucznia (środowiska cał
kowitego) nie ma jednak decydującego znaczenia dla wartości jego środowiska 
edukacyjnego. Niemniej w sytuacji destrukcji środowiska całkowitego, którą łączy 
z kryzysem aksjonormatywnym, zdolność kierowania w nim działaniami wychowaw
czymi może być ograniczona lub całkowicie niemożliwa'®”. Z tego też powodu najbar
dziej nawet wzniosłe i ideowe zapisy w misji i wizji szkoły odnoszące się do metod 
i form oddziaływania edukacyjnego w środowisku lokalnym mogąpozostać wyłącznie 
niespełnionymi pragnieniami grupki nauczycieli-pasjonatów, a poczynione inwestycje 
(np. otwarcie SCI dla społeczności lokalnej, wdrażanie idei TQM w szkole) nie spo
tkać się z zainteresowaniem najbliższego otoczenia szkoły.

Ogromny wpływ, poza czynnikami osobowymi, na sposób selekcjonowania przez 
uczniów docierających doń komunikatów wywierająw obecnych czasach media 
masowe. Telewizja, Internet, multimedia w przeważającej mierze lansują wartości, 
postawy, zachowania niezmuszające do wysiłku nad doskonaleniem własnej osobo
wości, dalekie od ideałów humanistycznych, wysoce konsumpcyjne, egoistyczne



i wynikające z dążności do „wolności od’' wszelkich zobowiązań, ograniczeń, odpo
wiedzialności, a więc niewiele mające wspólnego z wartościami akceptowanymi 
przez obowiązujące systemy edukacyjne. Szkoła potępiając określone wzoiy, zarazem 
w niewielkim stopniu może oddzial>wać na izolowanie od nich wychowanków, gdy 
znajdują się poza jej zasięgiem. Aby przeciwstawić się temu zjawisku, szkoła musi 
stać się instytucjąspołeczności lokalnej (a nie państwa czy samorządu terytorialnego 
lub stowarzyszeń edukacyjnych''’’) i działać na tzecz rozwoju środowiska wychowaw
czego poprzez „uaktywnianie w procesach wychowawczych strefy wartości, wzo
rów i stosunków społecznych, reprezentujących najwyższe osiągnięcia kultury i do
świadczenia danego społeczeństwa, ku ograniczaniu i eliminacji z życia społecznego 
stref oraz zjawisk zaburzeń i patologii”'^. Działania te łącząsię z koniecznością 
wykształcenia pozytywnych postaw wobec wiedzy, posiadania świadomości korzyści 
zjej stosowania, motywacji uczenia się i posiłkowania w tym procesie pozaszkolnym 
zbiorem informacji, umiejętności selekcji i wartościowania informacji oraz dystanso
wania się od informacji docierających z różnych źródeł oraz radzenia sobie zjej redun- 
dancją(obejmuje więc także problematykę ekologii informacji), a przede wszystkim 
z koniecznościąpromowania aktywności intelektualnej i współkreowania kultury in
formacyjnej . Do wyzwań tych można zaliczyć przygotowanie uczniów do ciągłego 
rozwijania swoich możliwości, w z w i^ u  z częstymi zmianami wynikającymi z ko
nieczności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Dlatego Maciej 
M. Sysło postuluje, aby cele kształcenia poszerzyć m.in. o ogólną kulturę uczenia się 
i zagadnienia dostępu do wiedzy'“ . Wymienione wartości, w których mieści się sza
cunek dla wiedzy i nauki, stając się dominujące w środowisku edukacyjnym ucznia, 
wyznaczać powinny działania szkoły i jej biblioteki w zakresie krzewienia kultury in
formacyjnej.

Do istotnych płaszczyzn współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, na któ
rych budować można podwaliny kultury informacyjnej, należą także; wychowanie 
społeczno-moralne, zajęcia czasu wolnego oraz preorientacja i orientacja zawodowa. 
W dużym uproszczeniu pierwsząz nich odnieść można do działań związanych z prze
kazywaniem uczniom systemu wartości i respektowaniem wartości zasadniczych dla 
rozwoju nauki wynikających bezpośrednio z kultury informacyjnej, wpajanie wzorów 
zachowań społecznych i etycznych wynikających z różnych sytuacji informacyjnych, 
a także do działań mających na celu podnoszenie kultury osobistej uczniów, w wyniku 
których wykształcone zostanąpotrzeby i nawyki z niązwiązane, poczynając od spraw 
podstawowych takich jak np. słownictwo czy zachowanie się w sytuacjach społecz
nych'^. Biblioteka szkolna zobowiązana jest do czynnego udziału w programie profi
laktyczno-wychowawczym szkoły i zapobiegania wyłaniającym się nieprawidłowym 
postawom wśród uczniów. Będą to czynności przeciwdziałające wszelkim narusze
niom (coraz częściej aktom wandalizmu) jak też zjawiskom patologicznym'^. Obsza
rem, w którym braki są szczególnie dotkliwe, jest kształcenie odpowiednich cech oso
bowości i postaw etycznych związanych z korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych 
i informacyjnych, uczenie zachowania się w miejscach publicznych oraz kultura pra
cy zespołowej. Na tym polu działalność wychowawcza bibliotekarra może prowadzić 
do wykształcenia pozytywnych zachowań informacyjnych. Jednak działania te wyma- 
gajądostarczania wzorów nie tylko przez nauczycieli, ale całą społeczność oddziału-



jącąna wychowanie młodzieży, uczestnictwa uczniów w debatach zmuszających 
ich do refleksji nad istotąświadomości infomiacyjnej i nad problemami moralnymi wy- 
niicającymi z dostępu do informacji, zarządzania jej zasobem, manipulacjami, którym 
jest poddawana, problemom aksjologicznym wynikającymi z traktowania jej jako to
waru.

Również kolejna płaszczyzna współpracy określona jako „zajęcia czasu wolnego” 
może być wykorzystana do propagowania i kształtowania cech dojrzałego użytkow
nika informacji. Odnieść jąmożna do czynności związanych z zabawą, rekreacją, 
samorealizacją a także z działaniami o charakterze twórczym. Kazimierz Czajkowski 
udowadnia, że przygotowanie do wartościowego, pożytecznego i przyjemnego spę
dzania czasu wolnego jest podstawowym zadaniem wychowania do rekreacji, rozu
mianego jako permanentna edukacja kulturalna, kształtująca nawyki i umiejętności 
właściwego wypoczywania'^. Czas w tym obszarze działań coraz częściej przezna
czany jest na podnoszenie kwalifikacji i uczestnictwo w dodatkowych zorganizowa
nych formach nauki. Niestety, też sprzyja zjawisku nudy, bezczynności i marazmowi. 
Wówczas nie ma on nic wspólnego z kulturą i jak podkreśla autor Wychowania do 
rekreacji nie przynosi żadnej korzyści ani jednostce, ani społeczeństwu. Szkolne cen
trum informacjijako centrum oświatowe i kulturalne społeczności lokalnej azarazem 
agenda szkoły spełniającej to samo zadanie wobec otoczenia może w sposób sensowny 
przeciwdziałać tym zjawiskom i rodzącym się na ich gruncie patologiom społecznym, 
szczególnie realizując funkcje nazywaneprzez Jacka Wojciechowskiego substytutyw- 
nymi i rozrywkowymi'*^. Powinno działać też stymulująco podczas poszukiwań wła
snych lub zespołowych form aktywności. Stąd też bierze się konieczność współpracy bi
blioteki z różnymi placówkami kulturalnymi (innymi bibliotekami, szkołami, domami 
i ośrodkami kultury, muzeami, wydawnictwami, księgamiami, redakcjami itp.), a tak
że organizowanie przy niej klubów miłośników książki, klubów edukacji medialnej, 
dyskusyjnych kluł^w filmowych (DKF), grup teatralnych, kół przyjaciół biblioteki, k ^  
zainteresowań, lokalnych grup porozumienia, punktów informacyjnych, lokalnych klu
bów demokracj i itp. W płaszczyźnie tej rozpatrywać można także różne formy działal
ności edukacyjnej obejmujące nie tylko uczniów i ich rodziny, ale całe środowisko wy
chowawcze. Należądo nich między innymi takie przedsięwzięcia jak przygotowywanie 
wirtualnych wersji wystaw, prowadzenie grup dyskusyjnych dotyczących książek, za
poznawanie mieszkańców z ich tradycją i kulturą np. poprzez prowadzenie kursów 
rękodzieła ludowego, warsztatów plastycznych, folklorystycznych zespołów tanecz
nych, pokazów wideo, włączanie mieszkańców do akcj i rejestrowania zapisów ust
nych dotyczących historii i dnia dzisiejszego środowisk lokalnych, gromadzenia nagrań 
dźwięków, wideo pieśni, obrzędów, legend itp'®*. Warunkiem jest jednak dostosowa
nie oferty do oczekiwań członków i wzbogacenie jej o treści przekazujące istotne dla roz
woju tego środowiska wartości. Stwarzając atmosferę zainteresowania nimi, a nawet 
fascynacj i, placówki te mogąprzyczynić się do uznania przez młodzież czasu wolnego 
jako wartości. Sukces tego typu edukacji zależeć będzie od atrakcyjności wykonywanej 
przez uczniów pracy i ich pełnego w niązaangażowania, a także zadowolenia, dobrowol
ności, zaspakajania potrzeb, zainteresowań i uzdolnień indywidualnych. Józef Kuźma 
w książce o przyszłej szkole potwierdza konieczność przygotowania młodzieży do 
nowego jakościowo spędzania wolnego czasu i włączenia tego zadania do obowiąz



ków edukacji szkolnej i równoległejNiestety, jak wskazuje Irena Socha, „lekcewa
żenie zadań i związanych z nimi działań, płynących z obowiązku realizacji funkcji kul
turalno-rekreacyjnej biblioteki szkolnej, prowadzi do utraty po ukończeniu szkoły po
wszechnej wielu czytelników, zwłaszcza słabszych uczniów (...), a kłopoty z nauką 
szkolnąi techniką czytania jeszcze bardziej pogłębiająich dystans-także emocjonal
ny-wobec biblioteki” '™.

Kolejną istotnąpłaszczyzną, która sprzyja przyswajaniu kultury informacyjnej jest 
płaszczyzna określana jako „preorientacja i orientacja zawodowa”. Zadania na niej 
realizowane nawiązujądo opinii głoszącej, że głównie kształcenie ogólne zapewnia 
warunki do permanentnego uczenia się oraz ułatwia, w zależności od potrzeb lynku 
pracy, zmianę kwalifikacji. Mająteż pomóc uczniom w uświadomieniu ich zdolności 
i predyspozycj i do wykonywania różnych zawodów. Dzierżymir Jankowski do zadań 
tych zalicza również kształtowanie postawy wobec pracy jako źródła satysfakcji 
i samospełnienia, a nie tylko możliwości zarobkowania oraz, co najważniejsze, wy
kształcenie umiejętności doskonalenia warsztatu własnej wielozakresowej działalno- 
ści’’’. Wszystkie te działania wymagająwspółpracy z funkcjonującymi w środowisku 
ucznia instytucjami, urzędami, placówkami różnego typu. O tym jak ważne sąto dzia
łania świadczy ustanowienie przez MENiS dla projektów edukacyjnych lansujących 
jakość w nauczaniu następujących priorytetów: umożliwianie uczniom zdobywania 
dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawo
dowej (priorytet 2) oraz wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokal
nych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży (prioiy- 
tet 4)” .̂ Zgodnie z tymi preferencjami szkoła powinna rozbudzać potrzeby, aspiracje 
i zainteresowania uczniów także w zakresie wykraczającym poza zadania szkoły i tre
ści zawarte w podstawie programowej; zapewnić dostęp do informacj i na temat dal
szej nauki i przyszłej pracy; tworzyć lokalnąkoalicję instytucj i i osób na rzecz zwięk
szania szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży; wypracować strategię 
lokalnej polityki oświatowej. Zakłada się, że działania w ramach tych obszarów kon
centrują się wokół przygotowania odpowiedniego zaplecza techniczno-dydaktycznego 
(zbioru informacji edukacyjno-zawodowych) i kwalifikacji kadiy wdrażającej na te
renie szkoły ideę doradztwa zawodowego. Tworzone szkolne lub międzyszkolne 
ośrodki kariery i doradztwa zawodowego, których jednym z ważniejszych zadań jest 
świadczenie usług w zakresie poszukiwania i selekcji informacji na temat tynku edu- 
kacyjno-zawodowego oraz kształcenie umiejętności zarządzania informacją(groma- 
dzenie, analiza, opracowanie, przetwarzanie, aktualizacja, wyszukiwanie itp.) nie bez 
powodu lokalizowane są w bibliotekach szkolnych. Idea łączenia działalności biblio
tecznej z funkcjami owych ośrodków rozwoju i kariery lub doradztwa zawodowego 
czy z punktami informacji edukacyjnej i zawodowej, przenoszona jest także na szkolne 
kluby europejskie, lokalne punkty edukacji europejskiej, w których młodzież może uzy
skać informacje o możliwościach zatrudnienia w krajach unijnych, korzystania z fun
duszy przeznaczonych na jej wszechstronny rozwój, uczestnictwa w różnych między
narodowych programach pozwalających osiągnąć samodzielność i dojrzałość 
zawodową. W tych wszystkich poczynaniach łącznikiem pomiędzy szkołąa środowi
skiem lokalnym powinien być zesp^ pedagogów związanych ze szkolnym centrum



informacji (bibliotekąszkolną), ale też członkowie rady szkoły, rady pedagogicznej, 
samorządu rodzicielskiego, uczniowskiego oraz trener^, liderzy, mentorzy, koordyna
torzy itp.

Przytoczone poglądy Dzierżymira Jankowskiego uznać można za kluczowe przy 
uzasadnianiu decyzji władz szkolnych i samorządowych o rozpoczęciu procesu prze
kształcania bibliotek w szkolne ośrodki kultury informacyjnej oraz rozszerzaniu metod 
i form pracy tych placówek służących realizacj i działań edukacyjnych w środowisku 
lokalnym. Zatem rozwój nowoczesnych bibliotek szkolnych powinien zmierzać w kie
runku formowania z nich centrów oświatowych dla najbliższego otoczenia szkoły, 
spełniających zadania organów konsolidujących działania w tym zakresie oraz stano
wiących miejsce bezpośrednich kontaktów członków tej społeczności. Miejsca za
pewniającego im korzyści wynikające ze zdobywania informacji potrzebnych do dzia
łalności zawodowej, biznesowej, informacji praktycznych, miejsca organizacji 
i spędzania czasu wolnego, doskonalenia umiejętności różnego rodzaju (językowych, 
literackich, plastycznych, teatralnych, kulinarnych, tanecznych itp.), zdobywania wie
dzy i doświadczenia, rozwijania hobby, rozszerzania horyzontów myślowych, samo
kształcenia, kontaktów z innymi ludźmi, uczenia się demokracji'’'^ Centra informacyj
ne powinny wspomagać użytkowników w osiąganiu owych korzyści. Jest to 
całkowicie zgodne z propozycjąBanku Światowego uczynienia ze szkoły wielozada
niowego, lokalnego centrum ciągłego uczenia się dla wszystkich członków społeczno
ści i zapewniającego dostęp do sieci globalnej. Uwypukla to przytoczone przez Ma
cieja M. Sysło zalecenie nr 6 cytowanego już wcześniej Memorandum, aby „uczenie 
się przez całe życie odbywało się możliwie najbliżej uczących się, w ich społeczności 
lokalnej, gdyż własny rozwój i własne kształcenie się ma charakter lokalny””'*. Zatem 
biblioteka szkolna jako integralna część szkoły musi brać aktywny udział w życiu jej 
otoczenia i utrwalaniu z nim swoich związków.

Zbigniew Żmigrodzki przybliża jednąz bardzo interesujących w tym zakresie form 
działalności określanych jako informacja powszechna dla obywateli {community in
formation service). Jak czytamy, obejmuje ona swoim zakresem tzw. informację 
bytową, dotyczącą spraw utrzymania i codziennej egzystencji, oraz informację 
w sprawach udziału w życiu społecznym i politycznym. Jej użytkownicy otrzymują in
formację związanąz domem, gospodarstwem domowym, uposażeniem, zdrowiem, 
chorobą przepisami prawnymi, tynkiem pracy, rodziną, wychowaniem, szkolnictwem, 
żywnością, wypoczynkiem, organizacjami społecznymi, partiami politycznymi, urzę
dami, wyborami do władz lokalnych itp.'^ .̂

Przedstawione zadania, chociaż niedoceniane przez władze oświatowe, należy 
traktować jednak jako istotny wyznacznik postępu edukacyjnego kraju. Przyczyniają 
się bowiem do budowania wizerunku i pozycji szkoły jako aktywnego uczestnika życia 
lokalnego'^^.Nie ma, niestety, jasnej wizji,jakąrolę, poza gromadzeniem i udostępnia
niem informacj i oraz zapewnieniem dostępu do technologii informacyjnych (głównie 
Internetu) mogłaby w codziennym życiu członków lokalnej wspólnoty odgrywać bi
blioteka szkolna i nauczyciele bibliotekarze. Tym bardziej że ta grupa zawodowa, 
działając wciąż w izolacji, nie kotTysta na ogółz h)ogatych zasobów i możliwości, któ
rymi dysponuje społeczność lokalna jako całość.



Dążenia do tworzenia szkół jałcości, uczących się organizacji, centrów oświato
wych społeczności lokalnych i podnoszenia jakości edukacji uzewnętrzniają się 
w wielu inicjatywach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu, a obecnie przez МНЧ oraz lokalne władze oświatowe, rząd, samorządy teiy- 
torialne, stowarzyszenia i inne organizacje oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi 
dla oświaty. Do ważnych przedsięwzięć należał program „Kreator" i „Nowa Szko- 
ła”'̂ .̂ Z nowszych inicjatyw na uwagę zasługuje projekt FESI -  „Technologia infor
macyjna narzę^iem zmian jakościowych w edukacji”'̂ *. Natomiast w ramach wspo
mnianego w poprzednim rozdziale programu lnterkl@sa wspierającego rozwój 
technologii informacyjnej w sektorze edukacyjnym realizowanyjest projekt „Znak Ja
kości Interkl@sy”. Programem rządowym kładącym podobny nacisk na jakość 
kształcenia jest projekt „Szkoła z klasą” oraz programy będące jego kontynuacjątakie 
jak „Akademia szkoły z klasą”, „Czytam Myślę Działam” (Lego Cogito Ago) 
i „Nauczyciel z klasą”’’’. Z innych inicjatyw wymienić można program „Szkoła ucząca 
się” (SUS)'*®, program „Teraz Polska Dobra Szkoła” z akredytacją środowiska szkól 
STO'*', program „Szkoła marzeń”'*̂ , program „Równaj szanse”'*̂ , program „Polska 
sieć-Jakość w edukacji” '*'*, program „Szkołazarządzająca wiedzą”'*’, program 
„Szkoła nowoczesna, przyjazna, skuteczna”'*® oraz programy o węższym zakresie, np. 
„Szkoła przyjazna środowisku”'*’, „Klasy internetowe”'** i inne'*’.

Zagadnienie jakości kształcenia i zarządzaniajakością zostało w wymienionych 
programach szczegółowo opisane, przedstawiono procedury działania, sposoby ewa- 
luacji itp. Natomiast biblioteka szkolna jest w nich tym elementem, który zdaje się nie 
odgrywać w tworzeniu organizacj i uczącej się czy szkoły jakości istotnego znaczenia. 
Na twórcach wymienionych projektów edukacyjnych wciąż ciążą stereotypy po
strzegania biblioteki szkolnej jako „rezerwuaru lektur^’ i zazwyczaj wprowadzane in
nowacje ograniczająsię do zmiany jej nazwy na szkolne centrum informacji lub doko
nania uproszczenia w pojmowaniu jej funkcji. Polega ono na traktowaniu MCI, ICIM 
czy biblioteki, do której wstawiono komputery, jako miejsca dostępu do Intemetu, 
a poprzez ten zabieg lansowanie wizj i biblioteki wirtualnej przy bagatelizowaniu zna
czenia polityki gromadzenia zbiorów ijej funkcji pedagogiczno-wychowawczych. 
W programach tych zadania biblioteki sprowadza się do udostępniania przechowywa
nych w niej dokumentów, prowadzenia katalogu komputerowego oraz zapewnienia 
możliwości korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w godzinach 
pracy szkoły. Natomiast stanowisko nauczyciela bibliotekarza przekształca się w sta
nowisko opiekuna MCI lub SCI, co uznać można za równoznaczne z degradacjądo- 
tychczasowej, i tak niskiej jego pozycji w szkolnęi hierarchii zawodowej. To takjakby 
fijnkcje nauczyciela języka polskiego ograniczon-.- do fijnkcji opiekuna gabinetu polo
nistycznego. A trudno się nie zgodzić, że to nie to samo. Zatem przyglądnijmy się 
wybranym programom promującym jakość w edukacji.

Program „Szkoła z klasą” obejmuje sześć zasad opisanych w trzydziestu zada
niach dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły'"*. Przed
sięwzięcie zorganizowano w celu stworzenia nowego sposobu myślenia o oświacie 
sprzyjającego podnoszeniu jej poziomu, także poprzez współpracę z środowiskiem lo



kalnym. Od instytucji przystępujących do programu organizatorzy wymagajątwór- 
czego uczenia i krytycznego myślenia, sprawiedliwego oceniania, stwarzania dobrego 
klimatu, rozwijania w młodych wrażliwości, pomagania im, by mogli uwierzyć w sie
bie, i pr^gotowy wania uczniów do dorosłości w nowoczesnym, szybko zmieniającym 
się świecie. Realizacji tych celów służą następujące zasady: szkoła dobrze uczy każ
dego (zasada nr 1), szkoła ocenia sprawiedliwie (zasada nr 2), szkoła uczy myśleć 
i rozumieć świat (zasada nr 3), szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości (zasada 
nr 4), szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat (zasada nr 5), szkoła 
przygotowuje do przyszłości (zasada nr 6)'®'. Żadna z zasad ani żadne z jej zadań nie 
odnoszą się bezpośrednio do filarów, na których Christine Susan Bruce opiera kultuiy 
informacyjne, chociaż w nielicznych wyjątkach nawiązujądo wybranych umiejętności 
informations literacy. Zgodnie z trzeciązasadą, szkoły z klasąpowinny przygotowy
wać do twórczego i krytycznego myślenia. W tym celu organizująfestiwale nauki, 
włączając do ich udziału środowisko lokalne (zadanie 3C), realizująprojekty uczniow
skie wymagające zastosowania metod naukowych i twórczego myślenia opartego na 
formułowaniu pytań, stawianiu hipotez i sprawdzaniu ich w toku samodzielnych po
szukiwań informacji (zadanie 3D -  uczeń bada świat) oraz uczestnictwa w debatach 
uczniowskich na aktualne tematy społeczne i polityczne, w trakcie których wykorzy
stywane sąprzeglądy wiadomości prasowych, radiowych, telewizyjnych, intemeto- 
wych (zadanie ЪЕ-со słychać na świecie). Podczas krzewienia kultury informacyj
nej wśród młodzieży wykorzystać można zasadę czwartą, mówiącą o rozwoju 
społecznym, współpracy i działaniach na rzecz innych i dla dobra wspólnego, a szcze
gólnie zadanie 4B wprowadzające do dydaktyki szkolnej zespołowe projekty eduka
cyjne” .̂ W zasadzie piątej warto zwrócić uwagę na zadanie 5C stwarzające okazję 
do modyfikowania wraz z uczniami zasad zawartych w statucie, kodeksie ucznia, re
gulaminie korzystania z biblioteki lub MCI, misj i i wizji szkoły oraz innych szkolnych do
kumentach. Czynności tej towarzyszyć musi analiza treści wybranych dokumentów 
normatywnych, ich upowszechnianie, chęć stworzenia lepszych standardów. Najwię
cej możliwości dla rozwoju kultury informacyjnej zapewnia zasada szósta, wskazująca 
na przygotowanie do życia w nowoczesnym świecie. Zadania tam zawarte zmuszają 
nauczycieli do zastanowienia się, czy w dostatecznym stopniu wykorzystujątechno- 
logię informacyjnąw nauczaniu poszczególnych przedmiotów, tworzą„banki zadań na 
komputer i Internet” i rozbudowują własny nowoczesny warsztat pracy (zawierający 
także dane bibliograficzne). Uczniów natomiast rozlicza się z podstawowych umiejęt
ności obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu. Zasada ta sprzyja również 
działaniom związanym z opracowywaniem najciekawszych dla nastolatków zesta
wień lektur, wykazów twórców, cytatów, spisów dzieł muzycznych, obrazów itd. (tzw. 
kanonu kulturalnego nastolatka) oraz organizacj i udziału uczniów w spektaklach te
atralnych, projekcjach filmowych, w zwiedzaniu ważnych wystaw, muzeów, zapozna
waniu ich z pracą wydawnictw, redakcji, bibliotek i innych instytucji oświatowych. 
Istotna też jest organizacja szkolnych imprez kulturalnych (zadanie 6C -  więcej kul
tury). Udział uczniów w wytypowanych programach edukacji europejskiej przyczy
nić się może także do rozwoju ich umiejętności informacyjnych (zadanie 6D -  ucznio
wie wchodzą do Europy). Najsilniej na kształtowanie tych umiejętności oddziałowuje 
zadanie 6E wymagające od uczniów samodzielnego poszukiwania informacji, ich se



lekcjonowania, opracowywania, planowania pracy, korekty i skutecznego korzystania 
z ogromu informacji dostępnych współczesnemu człowiekowi. Próżno jednak szukać 
w każdym ze szczegółowych opisów zadań przeznaczonych do realizacji przezSzko
ły z klasą” propozycji uwzględnienia w nich funkcji biblioteki szkolnej i roli nauczyciela 
bibliotekarza, chociaż w zespołach roboczych bibliotekarze niejednokrotnie biorą 
udział. Pomijanie w proponowanych przedsięwzięciach zagadnień związanych z kul
turą informacyjnąmoże być inteфretowane przez kadrę pedagogicznąjako nie warte 
angażowania się w prace związane z rozwojem i unowocześnianiem warsztatu biblio
teki szkolnej, z wprowadzaniem do praktyki pedagogicznej nowych metod i form pra
cy, z przekształcaniem jej w centrum informacyjne szkoły i oświatowe dla środowiska 
lokalnego, ze współpracąz nią, skoro nie zostało to zasugerowane przez twórców 
programu.

A jak w praktyce wygląda realizacja zadań podejmowanych przez „Szkoły 
z klasą”'®̂, zadań odnoszących się do alfabetyzacji informacyjnej młodzieży i upo
wszechniania wśród niej kultury informacyjnej? W analizie tego zagadnienia wyko
rzystano zamieszczone na portalu Gazeta.pl sprawozdania ze zrealizowanych przez 
wyróżnione szkoły działań'^''. Dokumentowano najczęściej zadania mieszczące się 
w trzeciej zasadzie (105 autorskich projektów), drugiej (66 projektów), pierwszej 
(41 projektów), szóstej (38 projektów), czwartej (23 projekty) i piątej (21 projektów). 
Najbardziej inspirującym dla nauczycieli zadaniem okazało się przygotowanie festiwa
lu nauki (zadanie 3C -4 3  projekty), wprowadzanie nowych sposobów lepszego infor
mowania o procesie oceniania (zadanie 2A -  36 projektów) oraz wdrażanie uczniów 
do uczestnictwa w procesach badania świata (zadanie 3D -  28 projektów). W szóstej 
zasadzie dającej największe możliwości kształtowania kultury informacyjnej w śro
dowisku szkolnym uwaga została skoncentrowana na problemach dostępności do 
komputera i Internetu (6B). Ale tylko do trzech z tych projektów włączyli się nauczy
ciele bibliotekarze, eksponując bądź formy działalności MCI, bądź uczestnicząc 
w projekcie „Wydajemy własną książkę” w ramach zadań podejmowanych przez 
federację klubów bibliotek „Białych Kruków”, bądź opracowując lekcje edukacji czy
telniczej i medialnej na temat „warsztatu informacyjnego biblioteki—komputerowych 
baz danych”’’’. Aktywność w realizacji tego zadania przejawiali głównie nauczyciele 
informatyki, matematyki i języka polskiego, chociaż są szkoły, w których nie informa
tycy należądo grupy najbardziej aktywnej lecz nauczyciele muzyki, sztuki, nauczania 
przedszkolnego, wychowawcy świetlicy, nauczyciele logopedzi Bibliotekarze spo
radycznie też współpracowali z grupami zadaniowymi realizującymi projekty 
z zespołu 6C i 6D. Najbardziej zatrważający jest jednak brak w zamieszczonych spra
wozdaniach informacji o podjęciu przez jakąkolwiek ze „Szkółz klasą” zadania 6E - 
samodzielni i zaradni. Jest to zadanie, w którego realizację powinni zaangażować się 
głównie nauczyciele bibliotekarze przy współpracy z nauczycielami języka polskiego, 
informatyki i prowadzącymi ścieżkę edukacji czytelniczej i medialnej. Z analizowanych 
sprawozdań wynika, że żadna „Szkoła z klasą" nie zaprezentowała programu prze
kształcania bibliotek w centra dydaktyczne i oświatowe dla środowiska, chociaż rów
nocześnie prawie wszystkie deklarowały chęć rozwoju w kierunku „organizacji uczą
cej się” i szkoły jakości. Potwierdza to dobitnie, że problematyka alfabetyzacji 
informacyjnej daleka jestjeszcze od urzeczywistnienia jej w praktyce pedagogicznej.



Kolejny program znany jako Znak Jakości lnterkl@sa jest ogólnopolską Inicja
tywą, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do 
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi 
w Unii EuropejskiejW  szkole ze Znakiem Jakości Interkl@sa; uczniowie i nauczy
ciele wykorzystują komputery i sieć Internet do wyszukiwania, selekcjonowania 
i celowego wykorzystywania informacji; biblioteka szkolnajest miejscem dostępu do 
Intemetu oraz zasobów edukacyjnycłi i źródeł informacji; pokój nauczycielski jest 
miejscem, w któiym nauczyciel może korzystać z komputera zarówno w pracy wła
snej, jak i w przygotowaniu zajęć; uczniowie uczestnicząw międzyszkolnych konkur
sach i olimpiadach, w któiych komputer i sieć Intemet jest elementem zadań konkur
sowych lub ich rozwiązań; projektująi prowadzą szkolną witrynę WWW; pracownie 
komputerowe są wykorzystywane nie tylko w procesie nauczania poszczególnych 
przedmiotów, ale także w innych przedsięwzięciach -  oczekiwanych przez społecz
ność lokalną’’*. Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Znak Jakości lnterkl@sa, po
twierdza, że szkoła uznana została nie ty Iko jako ośrodek wdrażania idei społeczeń
stwa informacyjnego, ale także jako instytucja dbająca o jakość kształcenia. Świadczy 
o tym szeroka oferta edukacyjna, szczególnie odnosząca się do zajęć pozalekcyjnych 
(lokalne punkty informacji europejskiej, kluby edukacji regionalnej, kluby teatralne, 
kluby dyskusyjne o polityce, DKF, ekologiczne, informatyczne, dziennikarsWe, medial
ne, jeździeckie, SKS, chóry szkolne itp.), a także uczestnictwo w wielu programach 
promujących model organizacji uczącej się (programy Netd@ys, Sokrates Comenius 
itp.)'^. Ponadto szkoły wyróżnione Znakiem Jakości lnterkl(^sy uczestniczą równo
legle w innych programach edukacyjnych, np. takich jak: „Czytam Myślę Działam” 
(Lego Cogito Ago) czy „Nauczyciel z Klasą” “̂ .

Znakiem Jakości lnterkl@sa nagrodzonych zostało ogółem 36 szkół^®'. W więk
szości tych szkół biblioteki pełniąfunkcje szkolnych centrów biblioteczno-informacyj- 
nych, interdyscyplinamych pracowni dydaktycznych, dysponująpoza czytelniątakże 
multimedialnym centrum informacji. Aby bibliotece szkolnej przyznać miano takiej 
pracowni, bibliotekarze muszązabiegać o wyposażenie jej w multimedialne materiały 
dydaktyczne zakupione lub stworzone przez nauczycieli i uczniów danej szkoły oraz 
przygotować prezentację multimedialnąprzedstawiającąróżne formy pracy tej pla
cówki. Wizja biblioteki szkolnej w programie Interkl@sa prezentowana jest na stro
nach serwisu bibliotecznego Biblioteki Interkl@sy, stanowiącego integralną część 
Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sy^“ . Portal wspiera program „Społecznej, 
edukacyjnej sieci bibliotek”, który jest pierwsząw Europie próbą zorganizowania 
współpracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych oraz samorządowych. Instytucje te 
współdziałająze sobąpoprzez łącza intemetowe a do najważniejszych ich zadań na
leży wspólne indeksowanie zasobów edukacyjnych Internetu, gromadzenie, doku
mentowanie i upowszechnianie informacji o regionie oraz udostępnianie e-informacji 
całemu społeczeństwu lokalnemu^” . Szczególną uwagę zwrócono na działania ma
jące na celu przystosowanie internetowych zasobów edukacyjnych do potrzeb użyt
kowników, zgodnie z założeniami European Tresury Browser (ЕТВУ®''. Niestety, 
nowa rola biblioteki szkolnej w tym programie polega głównie na traktowaniu jej jako 
miejsca dostępu do sieci Intemet i multimediów. Taką samą funkcję pełnią biblioteki 
szkolne w programie FESl, w którym uwaga skoncentrowana została na przygotowa



niu organizacyjnym szkół i kadiy kierowniczej placówek oświatowych do zarządzania 
szkołąjako „oiganizacjąuczącąsię”. Zaznaczyć należy, że do beneficjentów progra
mu zaliczono także powiatowe biblioteki pedagogiczne, a nawet całą ich sieć. Biblio
teki szkolne podlegająw nim transformacji w multimedialne centra informacji, 
a bibliotekarze zdoby wająkwalifikacje opiekunów tych centrów i szkoląsię w kierunku 
wykorzystania technologii informacyjnej jako narzędzia budowania zintegrowanego 
uczenia się. Podejmowane sątakże działania w kierunku rozbudowy elektronicznych 
bibliotek wirtualnych.

Zagadnienie jakości w programie ,.Szkoła ucząca się” (SUS) związane jest 
z traktowaniem tej placówki edukacyjnej jako miejsca wspólnej pracy umysłowej na
uczycieli i uczniów. Ciągłe doskonalenie się grona pedagogicznego stwarza w niej 
możliwość modelowania podobnych zachowań u uczniów i budowanie kultuiy szkoły 
opartej na wiedzy. Charakteiyzując jednak obszary działalności szkoły, które powinny 
stać się przedmiotem wyboru standardów umożliwiających poprawę jakości pracy, 
pominięto przykłady mogące ukonstytuować wyjątkową rolę biblioteki szkolnej. 
Szczególnie jest to rażące w trzech wymiarach określanych jako: proces nauczania 
i uczenia się, szkołajako miejsce nauki, szkoła jako środowisko społeczne. W każdym 
z tych obszarów biblioteka ma do odegrania istotnąrolę. Pomoc w dotarciu do źródeł 
informacji przydatnych w pracy nad projektami edukacyjnymi, przygotowywanie 
publikacji, wystaw, kształtowanie nawyków myślowych użytkowników informacji, 
indywidualna praca z czytelnikiem, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, opraco
wywanie pomocy dydaktycznych, stwarzanie warunków do uczenia się w przyjaznej 
atmosferze, organizacja zajęć pozaszkolnych -  to przykłady typowych form pracy 
pedagogiczno-informacyjnej nauczycieli bibliotekarzy. W projekcie jednak, charakte- 
lyzując organizację przestrzeni do nauki, odnosi się jądo klasopracowni, świetlicy, sto
łówki a także domu rodzinnego ucznia, ale nie wspomina się o bibliotece. Sytuując 
szkołę w środowisku społecznym, zwraca się uwagę na relacje między nauczycielami, 
uczniami i rodzicami, na klimat szkoły, samorządność, współpracę z zakładami pracy, 
zagospodarowanie wolnego czasu ucznia, godziny pracy, ale nie uwzględnia się w tych 
działaniach szkolnego centrum informacji, przy równoczesnym apelowaniu o „otwar
cie szkoły na wyzwania współczesnego świata”. Celem omawianego programu jest 
tworzenie szkolnej społeczności uczącej się w oparciu o twórcze zmiany w zakresie 
metod pracy, jednak czyni się to z pominięciem zmian odnoszących się do organizacj i, 
metod i form pracy biblioteki szkolnej. Nie dostrzega się też wpływu tej placówki na 
proces budowy kultury szkoły i formowanie jej indywidualnego oblicza.

W kolejnym programie „Szkda Marzeń” działania na rzecz jakości realizowane są 
w ramach czterech priorytetów. Dwa z nich: pomoc uczniom w wyborze ścieżki edu
kacyjnej i zawodowej oraz aktywowanie społeczności lokalnych wokół wspólnych 
działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży wymagająodniesienia do proble
matyki bibliotekarstwa szkolnego. Wprawdzie w procesie realizacji programu zwraca 
się uwagę na tworzenie tzw. lokalnych koalicji na rzecz polityki oświatowej, w skład 
których wejść powinny także biblioteki i szkolne lub gminne ośrodki rozwoju i kariery, 
jednak bibliotekę szkolnąpostrzega się tylko w kategorii bazy informacji edukacyjno- 
zawodowej. W proces gromadzenia, aktualizowania, opracowania, przetwarzania 
i udostępniania tych informacji zaleca się angażować uczniów i nauczycieli (nie wspo



mina się o bibliotei<arzach), a szczególnie nauczycieli informatyki. Ponadto w ramach 
programu proponuje się realizację wspomnianegojuż projektu: „Biblioteka-centrum 
informacji lokalnej” mającego na celu wspieranie współpracy pomiędzy szkołami 
i publicznymi bibliotekami samorządowymi. Biblioteki te przystosowuje się do pełnie
nia funkcji ośrodków animacji młodzieżowego życia społecznego^®’. W modelu tym 
uwzględniono wiele odniesień do form pracy bibliotek publiczno-szkolnych^^. Pro
gram „Szkoła Marzeń”, to program, w któiym dużo miejsca poświęcono rozwojowi 
czynników motywujących ucznia do podnoszenia własnego poziomu intelektualnego, 
np. poprzez stosowanie metod oceniania kształtującego, sprzyjającego idei „uczenia 
się przez całe życie”, poprzez tworzenie atmosfery nauki i angażowania uczniów 
w proces uczenia się czy poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających 
proces planowania przez uczniów ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Za naj
ważniejszy czynnik motywacyjny uznano jednak wprowadzenie do procesu dydak
tycznego metody projektów, ponieważ pozwala ona na rozwijanie samodzielności, wy
korzystywanie różnych stylów uczenia się i indywidualnych cech uczniów, wymusza 
posiadanie umiejętności zbierania, selekcjonowania, analizowania informacji oraz pre
zentacji własnej pracy, przygotowuje do przejmowania odpowiedzialności za własne 
uczenie się. Ponadto projekt daje możliwość wykorzystania zasobów lokalnych, włą
cza do pracy rodziców i aktywizuje otoczenie szkoły, dzięki czemu przyczynia się do 
budowania lokalnej koalicji na rzecz oświaty. Niestety, w programie nie wspomniano 
o włączeniu w te działania biblioteki szkolnej ani o zależnościach wynikających 
z wymogów stawianych przez nauczycieli uczniom a intensywnością i jakościąkorzy- 
stania przez nich z usług biblioteki. Opisując działania na rzecz uczestnictwa młodzieży 
w kulturze i kształtowaniu ich kompetencji społecznych, nie dostrzeżono także możliwo
ści jakie wtym zakresie powinna spełniać biblioteka. Kolejny obszar programu związany 
z tworzeniem na terenie szkoły systemu poradnictwa zawodowego nawiązuje do kształ
towania umiejętności poszukiwania, selekcji i analizy informacji na temat lynku eduka- 
cyjno-zawodowego oraz zarządzania informacją. Przedsięwzięcia wspierające ucznia 
w planowaniu kariery zawodowej uznane zostały za działania podnoszące rangę szkoły 
w środowisku lokalnym. Stąd też program promuje inicjatywy zwią^ne z tworzeniem 
szkolnych ośrodków karieiy i wykorzystywaniem biblioteki jako b a ^  dla realizacji tych 
zadań. Ale nie wskazuje na nią, gdy wprowadza wymóg kształcenia umiejętności infor
macyjnych wymagających zastosowania narzędzi technologii informacyjnej. I czy jako 
przeoczenie należy uznać niewymienienie wśród lokalnych partnerów szkoły innych 
typów bibliotek, z któiymi mogłaby ona współpracować?

W żadnym z przedstawionych programów obraz biblioteki szkolnej, nawet tej 
skomputeryzowanej, nie uległ pożądanym zmianom^*”. Z „rezerwuaru lektur” prze
kształcił się w „rezerwuar elektronicznych informacji edukacyjno-zawodowych” lub 
punlct dostępu do komputerów i Internetu. Odnosi się wrażenie, że wszystkie te inno
wacyjne programy lansowane sąpo to, by ulayć brak zdecydowanych przedsięwzięć 
na rzecz integracji koncepcji information //teracy z działaniami sprzyjającymi wykre
owaniu szkolnych centrów kultuiy informacyjnej oraz stworzenia rzeczywistych 
warunków, w których kadra pedagogiczna i uczniowie zmuszeni by byli proces zdoby
wania wiedzy oprzeć na koncepcji siedmiu filarów alfabetyzacji informacyjnej Chri
stine Susan Bruce. Так pojęta informatyzacja biblioteki niczego wartościowego nie



wnosi do pełnionych przez niąfunkcji, natomiast niesie ze sobązagrożenia w postaci 
spłycenia przekazu kulturowego, nadmiaru informacji i problemów jej selekcji oraz 
wartościowania. Usuwanie powyższych zagrożeń należy obecnie do podstawowych 
zadań biblioteki i w tym kierunku, zdaniem Jerzego Maja, powinien zmierzać sens pracy 
tego rodzaju placówek^®*. Tym bardziej że wskazane okoliczności samoczynnie skiero- 
wujądziałania bibliotekarzy do aktywnego udziału w procesie dydaktycznym.

W ci^ zatem oczekujemy na opracowanie i urzeczywistnienie programu strategicznego 
mającego na celu kształcenie kompetencji zzakresu information literacy, który nawią^- 
wałby swąformądo realizowanego w latach2003-2007wNorwegii programu, JVlake Spa
ce for Reading”. Jego cele Elżbieta BarbaraZybert zakreśliła wtrzech punktach: udoskona
lanie sprawności czytania i rozwoju motywacji do czytania wśród dzieci i młodzieży; 
udoskonalanie umiejętności nauczycielskich w zakresie nauczania czytania, dostarczania 
literatuiy i wykorzystania bibliotek szkolnych; rozwój społecznej świadomości znaczenia 
czytaniajako podstawy dla uczenia się, rozwoju kulturalnego, poprawy jakości życia i umoż
liwienia pełnego uczestnictwa w dorosłym życiu i w demokratycznym społeczeństwie^®’. 
Podejmowane w ramach wymienionego programu inicjatywy zmierzały do opracowania 
nowych metod i form pracy z czytelnikiem w celu rozwijania jego umiejętności czytania 
i wykorzystywania bibliotek szkolnych w realizacji tego przedsięwzięcia. W efekcie podję
tych działań szkolne placówki biblioteczne zaczęto postrzegać jako istotny komponent pro
mowania kultury i upowszechniania czytelnictwa. Ponadto same biblioteki dostrzegły w po
dejmowanych przez siebie działaniach edukacyjnych szansę wzmocnienia porcji i znaczenia 
wśrodowisku szkolnym. Sprzyjały temu głównie takie inicjatywy,jak; wizualizacja bibliotek 
szkolnych poprzez projekty czytelnicze; tworzenie sieci bibliotek s:dcolnych dla usprawniania 
ich organizacji iwłączania się do projektów czytelniczych oraz po2yskiwaniaśrodkówfinan- 
sovyych; podnoszenie kwalifikacj i zawodowych bibliotekarzy szkolnych; współpraca z nor
weskimi narodowymi sieciami i centrami edukacyjnymî '®. Te same pomysły przeniesione na 
polski grunt, poszerzone o program alfabetyzacj i informacyjnej, niewątpliwie w dużym stopniu 
pr^czyniłyby się do zmiany wizerunku wsp^czesnej biblioteki szkolnej ̂ .

2.2. KULTURA INFORMACYJNA -  
UJĘCIE TYPOLOGICZNE

Przyszłość biblioteki szkolnej zależy, zdaniem badaczy analizujących perspektywy 
jej rozwoju, od „innowacyjności i zdolności adaptacyjnej do transformacji” '̂̂ . Dlatego 
Elżbieta Barbara Zybert dostrzega konieczność wzorowania działań w tym zakresie 
na wypracowanych przez kulturę organizacyjnązasadach. Opierając się na publika
cjach Roberta D. Stuearta, Barbary B. Moran i Jo Brysona stwierdza, że podstawy 
kultury organizacyjnej bibliotek sątypowe dla koncepcji organizacji biurokratycznych, 
w których dominująstruktury hierarchiczne, a wpływ otoczenia na działalność bibliotek 
jest znikomy. Jest to bardzo ważna uwaga, bowiem biblioteka funkcjonuje w konkret
nym środowisku lokalnym i to od niego zależy jej przetrwanie i szansa na unowocześ
nienie placówki. Aby zagwarantować popyt na świadczone usługi, musi zabiegać 
o dobrą opinię w najbliższym otoczeniu '̂ .̂ Oceniana jest więc pod kątem dysponowa
nia różnorodnością materiałów edukacyjnych, atrakcyjności zbiorów, zadowolenia



z metod i form pracy, kompetencji mediacyjnych bibliotekarza, zapewnienia dostępu 
do technologii informacyjnych, funkcjonalności, aranżacji wnętrza, atmosfery panu
jącej w bibliotece itp. Szczególnie zwraca się uwagę na wizerunek, którego ocena 
uzależniona jest od stopnia satysfakcji użytkownika. Zatem, jak konkluduje Beata 
Żołędowska-Król, sprawąpriorytetowąstaje się wpisy wanie jej w bieżące życie spo
łeczności lokalnych, ponieważ aby istnieć, trzeba być widzianym '̂'*.

Konieczność transformacji biblioteki szkolnej nie ulega zakwestionowaniu. Zatem, 
wzorując się natzw. trójkącie GeraldaNadlera^’’ obrazującym przechodzenie od sta
nu obecnego do stanu teoretycznie idealnego, można przyjąć wskazaną strategię dzia
łań zmierzających do utworzenia szkolnych centrów odpowiedzialnych za krzewienie 
kultuiy informacyjnej w szeroko pojętym środowisku wychowawczym i edukacyjnym 
ucznia. Kierunek przeobrażeń biblioteki szkolnej przedstawia lys. 2.2.

Rys. 2.2. Schemat kierunku przeobrażeń biblioteki szkolnej

Źród ło  w łasne.

Planowanie kierunku rozwoju bibliotek szkolnych w obecnej sytuacji niesprzyja
jącej jej przeobrażeniom w nowoczesne placówki oświatowe należałoby rozpocząć 
od wypracowania jej wizji przyszłościowej, idealnej. Inaczej wszelkie próby uspraw
niania jej funkcjonowania w dzisiejszych strukturach sprowadzi się a priori do stanu 
niewykonalności. Często ta niemożność realizacji różnych planów innowacyjnych 
wytwarza atmosferę powszechnego marazmu w środowisku bibliotekarzy szkolnych, 
a to powoduje odejście od próby tworzenia modeli, które by stan aktualny ulepszały. 
W koncepcji prognostycznej tworzenia modelu pożądanego GeraldNadler kreuje wi
zję nieosiągalną, a następnie przechodzi do systemu możliwie realnego i najbardziej 
skutecznego, któiy da się zrealizować w praktyce. Model idealny buduje się w oparciu 
o doświadczenia innych. Projektant takiego systemu musi być zatem zdolny do inno
wacyjnego rozwiązania zagadnienia. Na szczycie trójkąta umieszczono bibliotekę 
szkolną, która mogłaby być wzorcowa w dalszej perspektywie. Reprezentuje typ pla
cówki pełniącej funkcje centrum oświatowego środowiska lokalnego a zarazem cen
trum kultuiy informacyjnej społeczności lokalnej. Typem proponowanym jest szkolny



ośrodek biblioteczno-informacyjny (szkolne centrum informacj i -  SCI) wzorujący się 
na organizacji,,biblioteki jakości”, „biblioteki uczącej się” i „biblioteki inteligentnej”. 
Natomiast typ, któiy w obecnej praktyce szkolnej traktowany jest jako „ulepszony”, 
łączonyjest z wizją internetowego centrum informacji multimedialnej '̂*.

Punktem wyjścia do działań innowacyjnych jest konieczność odejścia od stereo
typowego postrzegania biblioteki szkolnej jako „rezerwuaru lektur”, „rezerwuaru róż
ności” czy „depozytariusza dziedzictwa”. Potrzeba przeciwstawienia się oglądowi tej 
placówki w kategoriach nieatrakcyjności, niezaradności i braku inwencji, wymaga 
między innymi zaangażowania się w to zadanie środowiska edukacyjnego ucznia oraz 
wypracowania przez bibliotekarzy dobrego programu działania. Najważniejsze jest 
jednak, aby w polityce oświatowej nie traktowano owego „trójkąta kierunku zmian” 
jako „trójkąta bermudzkiego”, w którym coraz częściej znikająbez śladu biblioteki 
szkolne.

Każdy z powyższych typów biblioteki szkolnej charakteiyzuje się konkretnym 
typem kultury organizacyjnej, a ten z kolei wpływa na kształtowanie określonej kultuiy 
informacyjnej preferowanej przez jej uczestników. Za kryterium dokonanego podziału 
uznano stosunek społeczności szkolnej do wizji biblioteki jako placówki krzewiącej 
kulturę informacyjną, do jej funkcji, zadań, celów, a także poziom akceptacji przez to 
środowisko procesu zmiany. Innowacyjne spojrzenie na bibliotekę wymaga przeobra
żeń nie tylko w ofercie świadczonych przez niąusług, metod i form pracy oraz rodzaju 
gromadzonych zbiorów, ale głównie w zakresie przekształceń struktury organizacyjnej 
biblioteki i szkoły oraz zmian w polityce kadrowej i metodach nauczania. Stąd też 
można mówić o przypisanych danej kulturze organizacyjnej typach pracowników bi
blioteki oraz typach osób zainteresowanych ich usługami.

Chociaż w literaturze przedmiotu wskazuje się na kilka odmian współcześnie 
funkcjonujących szkolnych ośrodków informacyjno-bibliotecznych, to jednak, jak 
podkreśla Maciej Tanaś prowadzący badania na temat edukacyjnych zastosowań 
komputerów, posiadająone szereg cech wspólnych. Zaliczył do nich traktowanie bi
blioteki szkolnej w nowy sposób, tj. jako wielofunkcyjnej pracowni wykorzystywanej 
do zajęć lekcyjnych i pracy samokształceniowej^’’. Również Wiesław Babik zauwa
ża, że wraz z procesem komputeryzacji bibliotek szkolnych nastąpiła zmiana jej mode
lu. Model zasobowy (oparty na dążeniu do kompletności zbiorów) został zastąpiony 
modelem dostępowym (uwzględniającym także dostęp do zbiorów i informacji znaj
dujących się poza daną biblioteką)^'*. Joanna Kacprzak, powołując się na etapy roz
woju bibliotek sformułowane przez Jensa Thorhague w Visions- the opportunities 
and limit o f  the new role ofthe public library..., popiera konieczność odejścia od 
modelu zasobowego i przejście do modelu biblioteki zautomatyzowanej, elektronicznej 
lub multimedialnej '̂®. Ten ostatni model jest szczególnie polecany ze względu na takie 
cechy biblioteki, jak: strona domowa, pełne zautomatyzowane świadczenie usług, ser
wisy specjalne dla użytkowników, prowadzenie informacji społecznej (publicznej), 
szkolenie użytkowników w zakresie technolog! i informacyjno-komunikacyjnych, or
ganizacja nauczania, odpowiedzialność personalna, motywacja, kreatywność kadry, 
zmiana kultury organizacyjnej, nastawienie na czytelnika, odejście od dostarczania 
informacj i na rzecz j ej inteфretacj i, odej ście od promocj i na rzecz marketingu i od 
obowiązku do odpowiedzialności^^®.



Zestawienie występujących w systemie szkolnym typów kultur organizacyjnych 
biblioteki szkolnej oraz upowszechnianych przez niątypów kultuiy informacyjnej użyt
kowników przedstawiono w tab. l . Omówione zostały one w kolejnym rozdziale.

Tabela 1
Kultura informacyjna i kultura organizacyjna biblioteki szkolnej -  typologia

Typ biblioteki 
szkolnej

Typ kultury 
organi

zacyjnej^^'

Grupy klientów 
biblioteki 
szkolnej

Typ
użytkownika

Typ
pracownika

Typ kultury 
informa

cyjnej

biblioteka
szkolna,
„rezerwuar
lektur”,
wypożyczalnia
książek,
„skarbnica
różności”

„zacho
wawczy”

uczniowie,
bibliotekarze,
nauczyciele

ignorant, bierny 
odbiorca infor
macji, dyletant, 
„pożeracz ksią
żek”, czytelnik, 
przekaźnik 
informacji, 
proletariusz sie- 
ciowy“ ^

wyrobnica 
bibliotekarka, 
magazynier, 
urzędnik, eduka
tor biblioteczny, 
nadzorca

„stereo
typowy"
(pasywny)

mediateka, SCI, 
„biblioteka 
ucząca się”, 
„biblioteka jako
ści”, DCI, 
centrum kultury 
uczenia się

„pragma
tyczny”,
„profesjo
nalny”
(zadaniowy)

uczniowie, rodzi
ce, bibliotekarze, 
kadra kierowni
cza i administra
cyjna szkoły, na
uczyciele

użytkownik 
informacji, czy
telnik, specjali
sta, klient, prag
matyk, ekspert, 
profesjonalista

trener, ekspert, 
mediaspecjalista 
(zob. przypis 138, 
262), specjalista 
od pracy umy
słowej, nauczy
ciel bibliotekarz, 
mediator, dorad
ca, konsultant, 
integrator wie
dzy, pracownik 
wiedzy

„aktywny”

centrum oświa
towe środowiska 
lokalnego, cen
trum kultury in
formacyjnej

„oparty na kul
turowym 
współdziała
niu” i „kultu
rze adaptacji”

wszyscy benefi
cjenci szkoły, 
społeczność lo
kalna

użytkownik infor
macji, klient, be
neficjent, kreator, 
cywiiizator, lider, 
animator kultuiy

bibliotekarz, ani
mator kultury, li
der (zob przypis 
92), działacz, do
radca i koordyna
tor ds. kultury, 
specjalista inf lo
kalnej, opiekun 
kultury, łącznik, 
innowator, agent 
zmiany, tkacz”’, 
bojownik ruchu 
na rzecz rozwoju 
oświaty, społecz
nik, wolontariusz

„innowa
cyjny”

MC1,ICIM, 
biblioteczne labo
ratorium kompu
terowe, bibliote
ka cyfrowa (elek
troniczna, wirtu
alna), technolo
giczna składnica 
informacji, ma
gazyn elektro
niczny, hurtow
nia informacji

„technokra
tyczny”
(wirtualny)

uczniowie, biblio
tekarze, nauczy
ciele, społecz
ność lokalna

ignorant, techno
krata, gracz, in
ternauta, neto- 
krata™, digita- 
riusz, „homo zap- 
piens”“ ’, bloger, 
cybrariusz, nawi
gator informacji, 
„globalny nasto- 
iatek”“ ', „prote- 
usz”“ ’, „homo 
fiiturus”, fan  fic- 
tion™, konsu
ment, informa
cyjny koczownik, 
„uczestnik” po
kolenie Napstera, 
proletariusz in- 
formacjonalizmu

technik, redaktor 
portali i serwisów, 
librarian, infobro- 
ker, opiekun MCI, 
data dealer, cybe- 
rian, szkolny ko
ordynator tech
nologii informa
cyjnej, ekspert, 
webmaster, mode
rator, cyberdedek- 
tyw, facylitator^w 
cybertekarz2’“, 
technokrata, digi- 
tariusz, dotcom, 
kurator, nadzorca 
sieci, inżynier wie
dzy, profesjonali
sta informacji^’!

„progno
styczny”

Źródło własne.



Za kryterium wyboru kultuiy organizacyjnej biblioteki szkolnej przyjęto w książce jej 
funkcje i rolę jakąpełni ona w środowisku edukacyjnym oraz zadania charakteryzo
wane przez metody i formy pracy oraz stosunek do zmiany. Zgodnie z tym ustale
niem wyodrębniono cztery podstawowe typy kultury organizacyjnej, w któiych te 
założenia znalazły odzwierciedlenie, tj. typ „zachowawczy’’, „pragmatyczny” („pro
fesjonalny”, ,^adaniowy”), „kulturowego współdziałania” („adaptacji”) i typ „tech
nokratyczny” („wirtualny”). Praktyka wskazuje, że typy te nie zawsze występują 
dokładnie w izolowanej formie, bowiem zapożyczająod siebie nawzajem wybrane 
elementy.

W każdej z wymienionych kultur organizacyjnych biblioteki szkolnej propagowany 
jest odmienny typ kultuiy informacyjnej jej członków^^ .̂ Wykorzystując przedsta- 
wionąprzez Krystynę Polańską strukturę uczestników kultury informatycznej i wyni
kające z niej modele tejże kultuty^’̂ , ustalono, że kultura biblioteki szkolnej o typie ,^a- 
chowawczym” wpływa na kształtowanie typu „stereotypowego” („pasywnego”) 
kultuiy informacyjnej osób z niązwiązanych. Z kolei kultura organizacyjna biblioteki 
o typie „pragmatycznym” („profesjonalnym”, „zadaniowym”) generuje typ „aktyw
ny” kultuiy informacyjnej swoich klientów. Podobnie kultura organizacyjna oparta na 
,.kulturowym współdziałaniu” i „kulturze adaptacji” wpływa na kształtowanie świado
mości, postaw, wartości i zachowań użytkowników charakteryzujących się kulturą in
formacyjną, której typ określono jako „innowacyjny”, a kultura biblioteki o typie 
„technokratycznym” („wirtualnym”), oddziałuje na członków tej kultury poprzez lan
sowanie wśród nich typu „prognostycznego” kultury informacyjnej.

W każdym z typów kultuiy organizacyjnej odmienny jest skład osobowy jej uczest
ników, wynikający z przyjętych założeń ukonstytuowanych w misji i wizji szkoły oraz 
jej biblioteki. Każdego z nich (użytkownika informacji i pracownika biblioteki szkolnej) 
można scharakteryzować poprzez przypisane mu określenia wskazującego na poziom 
aktywność życiowej, intelektualnej, świadomości informacyjnej, etyki, kompetencji, 
funkcji społecznych, cech przywódczych, akceptacji zmiany itp.

2 .2 .1 .  K u l t u r a  z a c h o w a w c z a  b ib l io t e k i sz k o l n e j

A KONCEPCJA „REZERWUARU LEKTUR”

Biblioteki szkolne o zachowawczej kulturze organizacyjnej postrzegane sąjako 
kultury organizacyjne słabe, pasywne i z założenia negatywne. Przypisuje się takim 
instytucjom etykietę „miejsca gromadzenia różnych mediów dydaktycznych”, „cen
trum zasobów informacji”, „bibliotecznego centrum środków przekazu informacji 
w szkole”, „źródłowego ośrodka informacji”, „centrum środków nauczania”^̂ '’ lub 
„składnicy”, „wypożyczalni książek” czy „rezerwuaru lektur” i łączy się je z takimi 
elementami ,^achowawczej” kultuiy organizacyjnej, jak niska kompetencja i niewiel
kie zaangażowanie personelu, brak motywacji, chłód emocjonalny, zróżnicowane 
założenia, normy i wartości, konserwatyzm i opomość w stosunku do nowych sytuacji 
i zmiany, izolowanie się i niewłączanie do spraw organizacyjnych, wyczekiwanie roz
wiązywania swoich problemów przez innych, nieidentyfikowanie się ze swoim miej-



seem pracy, formalne reguły i struktury mechanistyczne^^^. Na podstawie analizy ty
powych cech organizacji tradycyjnych, opisanych przez Adama Kowalczyka i Bog
dana Nogalskiego, można doszukać się analogii w sposobie działania biblioteko kultu
rze zachowawczej, polegającym na strukturalizowanym, stabilnym trzymaniu się 
stereotypów oraz odrzucaniu informacj i z nimi sprzecznych, a także na koncentrowa
niu uwagi na procesach wewnętrznych i traktowaniu zdarzeń nietypowych jako po
tencjalnych zagrożeń. Dlatego bibliotekarza w tej kulturze cechuje wysoka zależność 
od dyrektora, a relacja władzy przybiera układ hierarchiczny i oparta jest na emocjo
nalnych aspektach kierowniczego autorytetu. Z tego też względu dominująpomięd^ 
bibliotekąa szkołą sformalizowane formy komunikacji, głównie pionowe, a relacje 
pomiędzy pracownikami cechująsię minimalną ruchliwością! poczuciem przynależ
ności^̂ *. EdytaTabaszewska, w kontraście do cech „organizacji uczącej się”, wska
zuje na niezauważanie przez tego typu organizacje (działające w sposób tradycyjny 
i stereotypowy), konieczności stałego doskonalenia swojej działalności, wprowadza
nia innowacji i elastycznego podejścia do zmian jakie następująw ich otoczeniu^” . 
Charaktetyzuje je jako instytucje, w których występuje jedynie uczenie się indywidu
alne, ale brak uczenia zbiorowego i zbiorowego kreowania wiedzy; w któiych rozbu
dowany jest system kontroli, obowiązuje styl autorytarny, centralizacja decyzji, funk
cjonalny podział pracy, ale też brak potrzeby dzielenia się wiedzą i chęci do pracy 
zespołowej sprzyjającej wzrostowi i wykorzystywaniu wiedzy; w których nie wystę
puje dbałość o rozwój osobisty pracowników zwią^ny z osiąganiem celów organiza
cji; w których dominują stabilne procedury działania i skostniałe struktury oraz nie 
dostrzega się konieczności bycia elastycznym, dostosowującym się do zmian, innowa
cyjnym; w których upatruje się źródeł trudności i problemów jedynie w otoczeniu, co 
jest wynikiem braku myślenia systemowego^^®.

W organizacjach tego typu założenia odzwierciedlająstereotypowe postrzeganie 
biblioteki przez środowisko, w którym ona funkcjonuje. Wizualizuje się ją, jak już za
znaczono, w postaci wydzielonego miejsca przeznaczonego do gromadzenia 
i przechowywania książek, głównie lektur szkolnych oraz jako organizację herme
tyczną, świadczącąusługi tylko dla uczniów i nauczycieli własnej szkoły, niedostępną 
dla użytkowników zewnętrznych. Praca zatrudnionego w niej bibliotekarza sprowa
dzana jest, nie tylko w opinii społeczności szkolnej, do czynności ustawiania zbiorów 
na półkach, udostępniania ich uczniom i nauczycielom, prowadzenia katalogu i karto
teki, sporządzania statystyki aktywności czytelniczej poszczególnych klas, „chodzenia 
na zastępstwa”, pośrednictwa w sprzedaży podręczników i wykonywania różnych 
prac usługowych niemających z pracą biblioteki wiele wspólnego. Umberto Eco, iro
nizując na temat postrzegania osoby bibliotekarza, proponuje, aby prawie cały perso
nel dotknięty był ułomnościami fizycznymi. „Obowiązkiem społeczeństwa jest [bo
wiem] zapewnienie szans i możliwości pracy wszystkim obywatelom, również tym, 
któtTy naj lepsze lata życia mająjuż poza sobą, albo nie sąw pełni formy ftzycznej”^̂®. 
Zatem, skoro nie mogąpełnić odpowiedzialnych funkcji, np. w profesji lekarskiej, bu
dowlanej, naukowej, to pozostaje im tylko możliwość pracy w bibliotece. Ubolewać 
należy, że w obiegowej opinii zawód ten nie wymaga specjalnych kompetencji, może 
go wykonywać każdy, jest spokojny, bezstresowy, nie obciążony odpowiedzialnością, 
mało ambitny, a w gruncie rzeczy nudny, porównywalny z pracą na stanowisku wy



chowawcy świetlicy, któty „pilnuje dzieci” a bibliotekarz dodatkowo zbioróŵ "'®. Ak
ceptacja tych samych założeń przez pracowników biblioteki szkolnej, którzy zostali 
w niej zatrudnieni w związku z możliwościąuzupełnienia etatu lub przeczekują w niej 
ze względów zdrowotnych okres do emeiytuty, czy też przez sfrustrowanych biblio- 
tekoznawców, którzy nigdy nie utożsamiali się z pracą w żadnej bibliotece, ma swoje 
przełożenie w misji i wizji prowadzonych przez nich placówek^"". Tacy pracownicy 
wytwarzająatmosferę niechęci użytkowników do biblioteki. Badania wykazały, że 
najczęściej wywodząsię oni z grupy absolwentów, którzy przypadkowo wybrali kie
runek studiów, nigdy się nim nie interesowali, stawiali sobie minimalne wymagania 
w trakcie zdobywania kwalifikacji, ale i wobec nich nie konkretyzowano wymogów 
związanych z koniecznościąkorzystania z usług służb bibliotecznych i dysponowania 
umiejętnościami informacyjnymi '̂* .̂ Dlatego ich wizja biblioteki szkolnej odzwierciedla 
przyjętąprzez nich strategię postępowania. Jeżeli utożsamiana jest z „magazynem 
książek” i „przechowalniądla nadzorcy księgozbioru”, to nigdy uczeń nie będzie trak
towany w niej podmiotowo.

Założenia te sprawiają, że biblioteki szkolne jako organizacje nie są podatne na 
zmiany a pracownicy nie dążą do podejmowania przedsięwzięć mających zmienić 
dotychczasowy wizerunek biblioteki. Zastany stan jest dla nich idealny, nie zmusza do 
wysiłku, inicjatyw, jest w ich mniemaniu stabilny, nie naraża ich na niespodzianki, 
a więc w sumie jest bardzo wygodny, bo zapewnia schronienie z dala od głównego nur
tu pracy szkoły. Dlatego przyjęte przez nich wartości, normy i symbole są wysoko 
cenione i bronione, a wszelkie zmiany toфedowane.

Jednak nie zawsze obraz tej kultuiy jest wynikiem bierności, niezaangażowania, 
wygodnictwa, minimalizmu i braku kwalifikacji osób zatrudnionych w bibliotece. 
Kultura organizacyjna szkoły o cechach biurokratycznych czy negatywnych często 
automatycznie przenoszona jest na bibliotekę, chociaż nie zawsze musi ona jako ,.sub- 
kultura” podzielać wytworzone przez szkołę wartości. Doskonale mechanizm ten 
opisała Elżbieta Barbara Zybert. W bibliotekach charakteryzujących się taką właśnie 
kulturądecyzje, jak pisze badaczka, odzwierciedlająukłady hierarchiczne i nie są 
podejmowane przy grupowej partycypacji. W dalszej części pracy czytamy, że rów
nież pracownicy nie są włączani do procesów decy^jnych odnoszących się do wyko
nywanych przez siebie obowiązkÓY '̂* .̂ W przypadku bibliotek szkolnych, najczęściej 
o obsadzie jednoosobowej, uwaga ta dotyczy relacji pomiędzy bibliotekarzem a dyrek
torem szkoły. Kontynuując tę myśl, zaznacza, że bibliotekarzom nie pozwala się 
,,uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Także umiejętności 
wysuwania koncepcji i realizowanie ich pozostaje w rękach przełożonych, a wszelkie 
inicjatywy podwładnych są poddawane różnego rodzaju sankcjom. Nie daje to pod
władnym okazji do osiągania satysfakcji. Z powodu istniejącej praktyki kierownictwa, 
jednostkom uniemożliwia się osiągnięcie dojrzałości, środowisko jest ściśle ustruktu- 
ryzowane, pracownicy są ściśle kontrolowani i zachęcani do bycia zależnymi i pasyw- 
nymi” '̂’"'. Opis tego typu kultury Elżbieta Barbara Zybert kończy spostrzeżeniem, że 
dyrekcja często nie dysponując niezbędnąwiedządo pełnienia funkcji kierowniczych, 
w tym także wiedząo organizacji biblioteki, stosuje politykę zastraszania i lygory- 
stycznego przestrzegania poleceń, nie zawsze merytorycznie uzasadnionych. 
W takich skostniałych strukturach organizacyjnych ważniejsza jest uległość pracow



nika niż jego cechy twórcze i innowacyjność. Dlatego też założenia i wartości kultu
rowe dyrekcji szkoły często nie znajdująakceptacji woczacłi nauczycieli bibliotekarzy. 
Centralizacja zarządzania przyczynia się ponadto do wytwarzania dystansu fizycznego 
i psychologicznych barier niesprzyjających identyfikacji bibliotekarza ze swoim miej
scem pracy. Zatem jest to typ kultuiy ,̂ w której doskonale będą funkcjonować i czuć 
się pracownicy biblioteki bierni, postrzegani jako tzw. nieudacznicy życiowi lub o mier
nych kwalifikacjach i hołdujący zasadzie nierzucania się w oczy, wśród których domi- 
nująpostawy minimalistyczne i wyrobnicze^''^ Stereotypowe postrzeganie zawodu 
sprawia, że kandydatki do objęcia posady bibliotekarza zainteresowane są wyłącznie 
przyswojeniem praktycznych umiejętności oraz „chcąpracować w spokoju, nawet 
jeżeli niesie on ze sobą szarą codzienność; nie aspirujądo stanowisk kierowniczych 
(...), nie oczekujążadnych zmian i nie widząpotrzeby ich wprowadzania”, ani moder
nizowania własnego warsztatu, udziału w pracach środowiska zawodowego, publicz
nego artykułowania własnych poglądów '̂**.

Drugągrupę uczestników tej kultury stanowią nauczyciele różnych przedmiotów. 
Ich zaangażowanie w rozwój kultury informacyjnej jest niewielkie, bowiem uwagę 
koncentrująna realizacji programów nauczania i ewaluacji, w których nie uwzględ
niają elementów alfabetyzacji informacyjnej ani metod aktywizujących wymagają
cych od uczniów kompetencji informacyjnych. Nie uruchamiająteż mechanizmów 
motywacyjnych, które zachęciłyby młodzież do korzystania z różnorodnych źródeł 
informacji i technologii informacyjnych oraz do ich krytycznej oceny. W działalności 
zawodowej najczęściej pomijanajest przez nich współpraca z bibliotekąszkolnąi oso
bami tam zatrudnionymi, co stanowi poważnąbarierę w prawidłowym rozwoju kultu
ry informacyjnej '̂*’.

Trzeciąi najważniejszągrupę tworząuczniowie danej szkoły. Wymaga się od nich 
przyswojenia określonej ilości informacji pochodzących ze wskazanych przez nauczy
ciela książek i podręczników. Nie uczy się krytycznej analizy tekstów, ogranicza się 
swobodę wypowiedzi, cechy indywidualne, twórczość, kreatywność. Uczeń w pro
cesie nauczania staje się jego przedmiotem, podmiotowość kłóci się z założeniami 
obranej kultury.

2 .2 .1 .1 .  T y p  KULTURY in fo r m a c y jn e j  o  c h a r a k t e r z e

STEREOTYPOWYM ( pASYWNYM)

Kultura organizacyjna biblioteki szkolnej o orientacji „zachowawczej” sprzyja 
rozwojowi kultury informacyjnej jej użytkowników, której typ określić można jako 
„stereotypowy” lub „pasywny”. W związku z tym wszelkie działania podejmowane 
przez bibliotekę zmierzajądo przyswojeniajej użytkownikom najbardziej elementar
nych umiejętności informacyjnych, takich jak gromadzenie, wyszukiwanie, porządko
wanie, opracowywanie informacj i, a także do rozwoju umiejętności czytelniczych. Za
miast kompetencji informacyjnych, wyposaża się ich w umiejętności, które okazują 
się być niewystarczające w procesach zarządzania wiedzą. Nie przekazuje się też 
wiedzy, która ułatwiłaby jednostce lub grupie orientację w zakresie funkcjonowania 
w świecie informacji, nie rozwija się jej świadomości informacyjnej, nie uzasadnia 
w praktyce potrzeby alfabetyzacji informacyjnej, bo też nie wprowadza się systemu



motywacyjnego i gratyfikującego osoby będące dojrzałymi infomiacyjnie użytkowni
kami. Brak wychowania informacyjnego przejawia się w braku wykształconego sys
temu aksjologicznego odnoszącego się do korzystania z informacji i funkcjonowania 
w świecie informacji, w braku pozytywnycłi postaw wobec informacji i roztropnycli 
zactiowań informacyjnycłi.

Prowadzi to do wylosowania specyficznego typu przedstawiciela tej kultury, któiy 
można nazwać typem biernego odbiorcy informacj i, ignoranta, oponenta lub „pożera
cza książek”. Typy te sącłiarakterystyczne dla osób niekorzystającycłi racjonalnie 
z zasobów informacyjnych, głównie z powodu braku odpowiedniej wiedzy i umiejęt
ności oraz negatywnego (w najlepszym przypadku obojętnego) nastawienia do ich 
istoty i przydatności, spowodowanego, jakjuż wspomniano, brakiem czynników mo
tywacyjnych. Brak motywacji do czytania sprawia, że język ludzi, którzy nie czytają, 
jest ubogi, a także jak podkreśla Jadwiga Kołodziejska, niewielki jest zasób ich pojęć 
i zdolności rozumienia nawet spraw prostych. Zatem charakteryzuje ich jako ludzi nie- 
mających własnego zdania, którzy „słabo rozumieją informacje, dlatego chętnie przyj
mują sądy i opinie stereotypowe, byle jakie, uproszczone lub wręcz prostackie” '̂**. Do 
grupy tej można zaliczyć także osoby, które nałogowo czytająksiążki o błahej fabule, 
schematycznej akcji, niezmuszające do wysiłku intelektualnego, czytane dla chwilo
wej przyjemności lub zabicia czasu. Przykładem mogą być miłośnicy sensacyjnych 
brukowców i serii wydawniczych takich jak Harlequin czy Margit Sandemo.

Specyficznymi wartościami cenionymi przez członków tej kultuty jest z jednej 
strony porządek, standaryzacja, normalizacja, tradycjonalizm, pracowitość, skrupulat
ność, pedantyczność, a z drugiej bierność, uległość, odtwórczość, bezkrytycyzm, dy
stans, cichość i skromność. Znajdująone odzwierciedlenie także w negatywnych 
zachowaniach. Przykładem może być jeden z algorytmów procesu świadczenia usług 
informacyjnych przez bibliotekarza. Oto jego opis: uczeń wchodzi do biblioteki, pra
cownik siedzi za ladąi obserwuje go; uczeń czuje się zagubiony, bezradny, zakłopotany 
i boi się lub wstydzi zwrócić do bibliotekarza; pracownik nadal nie reaguje i pogrąża 
się w pracy, sprawiając wrażenie bardzo zapracowanego^"*’; uczeń wychodzi z biblio
teki nieobsłużony, przytłoczony zaistniałą sytuacją i sfrustrowany^^. Doświadczenie 
to rodzi w nim nieprzyjemne stany emocjonalne, które towarzyszyć mu będąprzy ko
lejnych kontaktach z biblioteką.

Konsekwencjąprzyjętych w kulturze informacyjnej o typie „stereotypowym” 
założeń i cenionych wartości sąjej wytwoiy. Symbolami materialnymi tworzonymi 
w niej przez bibliotekę szkolnąsą w głównej mierze katalogi biblioteczne, gazetki 
ścienne, wystawki lektur, wykazy nabytków, plansze informacyjne, plakaty, napisy, 
hasła, cytaty oraz regulamin korzystania z biblioteki i czytelni, statystyki biblioteczne, 
książki odwiedzin, rewersy, karty czytelników itp. Do symboli materialnych tej kultury 
zaliczyć można wszystkie elementy składające się na oblicze biblioteki, tj. lokal, sposób 
adaptacji wnętrza, wygląd pracowników itp. Przytłaczające swym ciężarem regały, 
układ stolików jak w klasie lekcyjnej, archaiczne szały katalogowe, pudła z kartoteka
mi, rzędy książek jednakowo oprawionych, gazetki ścienne, wykresy aktywności 
czytelniczej, instrukcje i regulaminy, zakazy i nakazy, godła, zdjęcia polityków, patro
nów, autorów i bohaterów lektur szkolnych, paprotki itd. tworzą klimat niesprzyjający 
procesowi autoedukacji uczniów, nie dostarczająbodźców motywujących do korzy



stania z biblioteki i postrzegania jej jako miejsca relaksu, odprężenia, spotkań towa
rzyskich, dysput, pracy zespołowej itp. Innymi wytworami kultury o typie stereoty
powym sąprowadzone w tradycyjny sposób lekcje biblioteczne, zastępstwa i zwy
czajowe formy pracy pedagogicznej takie jak konkursy czytelnicze, spotkania 
z książką, czasami z autorem. Można przyjąć, że formy i metody pracy pedagogiczno- 
wychowawczej opisane przez Emilię Białkowskąw przewodniku dla bibliotekarzy 
sprzed trzydziestu dwu laty stanowiąw tej kulturze nadal jedyny wzór doskonałego 
działania^ '̂. Wszystkie wymienione w nim wytwory pracy tej placówki sąnadal pod- 
stawąkonstruowaniajej wizji dla potrzeb wsp^czesnej szkoły. W kulturze informacyj
nej o typie pasywnym pracownicy funkcjonują w systemie błędnego koła „profesji— 
kompetencji-świadomości informacyjnej”. W pętli tej brakzrozumienia misji zawodu 
i jego ścisłego związku z propagowaniem kultuiy informacyjnej odbija się w niedo
strzeganiu luk we własnych kompetencjach nieodzownych w pracy nauczyciela bi
bliotekarza, a w konsekwencji na obniżaniu statusu zawodu i jego rangi na polu edu
kacji i oświaty.

Na syndrom irracjonalności biblioteki szkolnej w polskim systemie oświaty składa 
się ciąg zdarzeń, spośród któiych trudno wskazać to, co go zapoczątkowało. Wyższe 
uczelnie kształcące przyszłych nauczycieli bibliotekarzy starająsię zapewnić odpo
wiedni poziom nauczania, realizująobecnie nowoczesne treści, wypuszczająabsol- 
wentów przygotowanych do zawodu^’̂ . Stanowiska w tym względzie sąpodzielone. 
Jadwiga Kołodziejska, akcentując intelektualną! programowa słabość studiów biblio- 
tekoznawczych, widzi w niej negatywne konsekwencje dla rozwoju całego środowi
ska zawodowego^’̂ . Pomijając ocenę jakości kształcenia akademickiego, uwagę na
leży zwrócić na fakt świadomego wyboru przez większość studentów kierunku, jakim 
jest informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, przy równoczesnym negatywnym lub 
obojętnym nastawieniu do profesji, wynikającym z presji otoczenia postrzegającego 
bibliotekę i bibliotekarza w sposób stereotypowy^*''. Akceptując problematykę stu
diów, nie akceptują siebie w roli bibliotekarza, nastawiając się na pracę w wydawnic
twie, serwisie internetowym lub w placówkach oświatowych. Trafiająjednak do 
szkoły, w której status biblioteki jest niski, a dyrekcja nie przejawia niązainteresowa- 
nia. Pielęgnująwięc zastaną kulturę organizacyjnąbiblioteki o orientacji zachowaw
czej, umacniając dotychczasowe stereotypy. Nie dążądo konsolidacji środowiska bi
bliotekarzy^**. Postawie tej sprzyja brak zainteresowania efektami pracy bibliotekarza 
przez dyrekcję, wizytatorów, organy prowadzące. Nie ma standardów i narzędzi do 
mierzenia jakości pracy biblioteki typu media centre, stanowiących punkt odniesienia 
dla dokonywania ewaluacji istniejącego stanû *®, brak specjalistów w zakresie SCI 
w kuratoriach oświaty, nie ma przedstawiciela środowiska bibliotek szkolnych 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, nie ma świadomości potrzeby kultury informacyj
nej wśród kadry oświatowej, nie majej też w środowisku wychowawczym młodzieży, 
w którym kiytyczne opinie dorosłych skierowane pod adresem bibliotek szkolnych od
wracają uwagę od tej placówki jako głównej instytucji rozwijającej umiejętności samo
kształceniowe.

Zatem bibliotekarz nie ma motywacji do podnoszenia jakości pracy^*’, nikt go nie 
rozlicza z jego obowiązków, dyrektora nikt nie rozlicza, że nie egzekwuje od bibliote
karza pracy zgodnej ze standardami jakości. Władze lokalne i samorządowe, nieświa-



dome potrzeb oświatowych, informacyjnych i czytelniczych społeczności lokalnej, 
której przewodzą, pozostawiająsprawy bibliotek szkolnych najczęściej niekompe
tentnym w tym zakresie dyrektorom szkół. Można powiedzieć, że biblioteka szkolna 
w Polsce „nierządem stoi”.

2 .2 .2 .  K u l t u r a  pr a g m a t y c z n a  в е в ы о т е и  s z k o l n e j

A KONCEPCJA „MEDIA CENTRE”

Kolejny typ kultury organizacyjnej biblioteki szkolnej o orientacji pragmatycznej 
(profesjonalnej, użytecznej) wywiera silny wpływ na kształtowanie kultury informa
cyjnej członków społeczności szkolnej, których charakteryzuje aktywność, operatyw
ność, samodzielność, inwencja, zaradność, fachowość. Kultura ta łączy się z trakto
waniem biblioteki jako miejsca przeznaczonego na realizację procesu kształcenia 
i samokształcenia z dostępem do wszystkich źródeł informacj i określanego też termi
nem „dydaktycznego centrum informacji” (DCI), „szkolnego ośrodka biblioteczno-in- 
formacyjnego”, „ośrodka mediacji wielokomunikacyjnej”, „szkolnego centrum infor
macji” (SCI), „szkolnego ośrodka edukacji samokształceniowej”, ,,centrum 
samodzielnego kształcenia się”, „międzyprzedmiotowej pracowni dydaktycznej”, „in
terdyscyplinarnej pracowni szkolnej”, „naukowego (pedagogicznego) centrum zróż
nicowanych środków przekazu informacj i” a także „mediateki” lub „media cen- 
tre”258 ^  okresie wprowadzania intensywnych zmian do procesu edukacji coraz 
populamiejsze stająsię również określenia „biblioteki uczącej się”, „biblioteki jakości” 
i „biblioteki inteligentnej”. Przypisywać im można wiele cech występujących w kulturze 
organizacyjnej, nazywanej też kulturązadaniową (działania), takich jak: efektywność, 
skuteczność, profesjonalizm, jakość, doskonałość, elastyczność, prężność, zaangażowa
nie, energia, identyfikowanie się ze swoim miejscem pracy, komunikatywność, kreatyw
ność, otwartość, ahierarchiczność itp. Nie wszystkie cechy kultury organizacyjnej 
o orientacji pragmatycznej czy zadaniowej powinny podlegać implementacji przez biblio
tekę szkolną. Szczególnie te. które odnosząsię do nieprzywiązywania wagi do reguł 
działania i kierowania się wyłącznie kryterium skuteczności tego działania. Biblioteka 
stanowi bowiem jeden z elementów struktury organizacyjnej szkoty całkowicie pod
porządkowany decyzjom jej kierownictwa. Zatem kultura organizacyjna szkoły 
o orientacji zadaniowej często nie jest przenoszona na kulturę organizacyjnąbiblioteki, 
co wypływa także z niedoceniania jej roli w budowaniu „instytucji uczącej się”. Zdarza 
się jednak sytuacja odwrotna. To biblioteki szkolne dążą do realizacji zadań związa
nych z podnoszeniemjakości w edukacji, gdy szkoła jako organizacja hołduje kulturze 
władzy, czyli wykorzystuje bibliotekęjako słabszą organizację, wyznaczając jej naj- 
niższąpozycję w strukturze placówki oświatowej. Biblioteka usytuowana na obrze
żach sieci pajęczej symbolizującej kulturę władzy, staje się łatwym łupem^’’. Zgodnie 
ze stanowiskiem Lidii Zbiegień-Maciąg, w tej właśnie sytuacji można upatrywać 
głównąprzyczynę niepowodzeń we wprowadzaniu przez bibliotekę szkolnąkoncepcji 
zadaniowej. Z tego też powodu promowanie typu „aktywnego” kultury informacyjnej 
wśród społeczności szkolnej może natrafić na bariery zarówno ze strony kultury orga
nizacyjnej szkoły jak, i kultury biblioteki.



w  bibliotece o „zadaniowym” typie kultury organizacyjnej założenia odzwiercie- 
dlająnowe podejście do pełnionych przez niąfunkcji, np. ośrodka dydaktycznego dla 
wszystkich przedmiotów szkolnych, a także, jak to zauważa Jacek Wojciechowski, do 
pełnienia ptzez bibliotekę roli jednego z elementów kształcenia generatywnego, co jest 
możliwe „poprzez jej ofertę dla uczniowskiego kształcenia i program pracy 
zczytelnikiem” “̂ . Właśnie ta ftinkcja biblioteki szkolnej związana z jakością naucza
nia i przygotowaniem młodzieży do kształcenia permanentnego stanowi kamień wę
gielny w procesie budowy nowoczesnych dydaktycznych centrów informacji. Zatem, 
popierając reprezentowane tu stanowisko Marcina Drzewieckiego, uczeń konkretną 
wiedzę powinien zdobyć właśnie w ośrodku biblioteczno-infomiacyjnym, ponieważ 
szkoła stanowi jeden z podstawowych etapów jego edukacji ustawicznej^*'. Placówki 
takie stwarzają w szkole możliwość wprowadzania do procesu dydaktycznego metod 
aktywizujących (szczególnie zwraca się uwagę na metodę projektu) oraz gwarantują 
atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy w wyniku samodzielnego poszukiwania 
źródeł informacji. Gromadzenie, selekcja, analiza i opracowanie wyszukanych przez 
ucznia informacj i wspierane jest przez bibliotekarza poprzez działania sterujące i ukie
runkowujące proces uczenia się. Zatem pracownik nowoczesnej biblioteki szkolnej 
sprawuje opiekę meiytoiycznąnad procesem samokształcenia uczniów i pozostałych 
grup użytkowników informacji w szkole. Sprawąpriotytetowąstaje się więc, by pełnił 
on funkcję specjalisty od zastosowań mediów w dydaktyce, tzw. media-specialist, 
który jest nie tylko profesjonalistą od metodyki pracy umysłowej, ale zarazem specja- 
listąw dziedzinie nauk humanistycznych lub ścisłych^“ . Dlatego też Elżbieta Barbara 
Zybert podkreśla rangę kompetencji bibliotekarza w szkole jakości, który powinien 
pełnić rolę eksperta od nauczania, a nie tylko eksperta od określonego obszaru wie- 
dzy^“ . Powinien też swój rozwój zawodowy i dążenie do jakości oprzeć na standar
dach kompetencji nauczycieli biHiotekarzy. Ponieważ w Polsce takich norm nie opra
cowano dla potrzeb pracowników nowoczesnych skomputeryzowanych bibliotek 
szkolnych, więc wzorem mogą stać się odpowiednie dokumenty wykorzystywane 
w innych krajach. Elżbieta Barbara Zybert zwraca uwagę na opracowane w 2005 r. 
przez Australia Library Association (ASLA) oraz Australia Library & Information 
Association (ALIA) standardy jakości dla nauczycieli bibliotekarzy {Standards o f  
Professional Excellence fo r  Teacher LibrarianY^. Zawierają one zespoły norm 
dla doskonałych nauczycieli bibliotekarzy w zakresie profesjonalnej wiedzy, profesjo
nalnej praktyki i profesjonalnego wywiązywania się ze zobowiązań. Ponieważ w za
pisach Standards o f  Professional Excellence fo r  Teacher Librarian zawartych 
jest wiele wzorców nieuwzględnianych przez dyrektorów szkół polskich podczas roz
mów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko bibliotekarza, celowe jest przy
toczenie ich w tłumaczeniu Elżbiety Barbary Zybert. Podzielone zostały one na trzy 
grupy, tj. standardy w zakresie profesjonalnej wiedzy, profesjonalnej praktyki i profe
sjonalnego wywiązywania się ze zobowiązań. Standardy w zakresie profesjonalnej 
wiedzy obejmują; rozumienie zasad kształcenia ustawicznego; posiadanie wiedzy 
w zakresie uczenia się i nauczania dotyczącej treści zawartych w programach na róż
nych poziomach; bardzo dobre rozeznanie w programie szkolnym i społeczności szko
ły; posiadanie specjalistycznej wiedzy w zakresie informacji, zasobów, TI i zarządzania 
biblioteką. Standardy w zakresie profesjonalnej praktyki obejmują: angażowanie



i motywowanie użytkowników, tworząc środowisko bogate w informacje wspierające 
proces uczenia się; kolektywne planowanie i wzbogacanie programów nauczania
0 wyniki i rezultaty kształcenia informacyjnego; dostarczanie przykładowych usług bi
bliotecznych i informacyjnych, zgodnych z narodowymi standardami; ocenianie ucze
nia się przez użytkowników oraz ocenianie bibliotecznych programów i usług dla po
trzeb zawodowej praktyki. Standardy w zakresie profesjonalnego wywiązywania się 
ze zobowiązań obejmują: przedstawianie i promowanie kształcenia ustawicznego; 
przestrzeganie zasad w zakresie edukacj i i bibliotekarstwa; pełnienie roli przywódczej 
w szkole i w kręgach zawodowych; aktywne uczestniczenie w profesjonalnych sie
ciach edukacyjnych i bibliotekarskich^^.

W bibliotece jakości regułą staje się, aby zatrudniony w niej nauczyciel stale do
skonalił swoje umiejętności i starał się wyprzedzić potrzeby i oczekiwania użytkowni
ków. Za swojąnajważniejsząmisję uznaje dotarcie do tych członków społeczności 
szkolnej, k tó r^  do tej poiy nie korzystali z jej usług, i uczynienie z nich rzeczywistych 
klientów biblioteki. Zatem w dydaktycznym centrum informacji nie tylko uczeń staje 
się podmiotem działalności związanej z kreowaniem kultuiy uczenia się. Wszystkich 
klientów biblioteki, tj. uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy, kierownictwo szkół, pracow
ników administracyjnych i technicznych, a także rodziców uczniów obowiązujązasa- 
dy ujęte w czternastu punktach „kompleksowego zarządzania jakośc ią -TQM” 
Edwarda Deminga i oparte na omówionych wcześniej czterech filarach, jakości 
szkół”: 1) każdy jest „klientem” i „dostawcą”, 2) osobiste doskonalenie, 3) jakość sys
temów i procesów, 4) silne przywództwo.

Kształcenie umiejętności ciągłego uczenia się, myślenia i doskonalenia oparte jest 
na współpracy wszystkich uczestników tej kultury i wymaga wsparcia przez kierow
nictwo s^o ły  procesów sprzyjających budowaniu jakości. Jednym z nich jest tworze
nie szkolnych bibliotek jakości. Zadanie to Elżbieta Barbara Zybert łączy 
w pierwszej kolejności z koniecznością ustalenia hierarchii wartości, któiymi będzie 
się biblioteka kierować w dokonywaniu przekształceń, a następnie stworzenia własnej 
wizji konstruowanej przy zaangażowaniu wszystkich jej klientów W kolejnych eta
pach zaleca skoncentrowanie uwagi na misj i biblioteki, badaniu potrzeb użytkowni
ków, ustawicznym monitorowaniu, ocenie i mierzeniu jakości pracy^” . Celem tych 
działań jest stworzenie organizacyjnej kultury jakości w bibliotece określanej przez 
badaczkę jako „wyznacznik zachowań w bibliotece przywiązującej zasadniczą wagę 
do pozytywnej kultury organizacyjnej oraz zasad i priorytetów postępowania, wśród 
których jednymi z głównych są skuteczność i sprawność, na które składająsię 
kategorie etyczne (takie jak jakość, doskonałość) oraz działania pielęgnujące te war
tości etyczne i kulturowe” ®̂*. W wartościach, wizji, misji, potrzebach użytkowników
1 jakości usług zawarta jest odpowiedź na temat potrzeby istnienia takiej placówki 
w szkole^*’.

Kulturę jakości w bibliotece, budowanąpoprzez doskonalenie jakości obsługi użyt
kowników i dążenie do ich zadowolenia, Elżbieta Barbara Zybert zespala ściśle 
z dostrzeganiem potrzeb pracowników bibliotek i umożliwieniem osiągnięcia przez nich 
satysfakcj i zawodowej. Kultywowanie zachowań wynikających z prawa do krytyki 
i swobody wypowiedzi wolnych od lęku uznaje za paradygmat tej kultury. Zatem do
strzega w niej szansę na poprawę kondycj i biblioteki i wzrost prestiżu zawodu. Przeciw



działając bowiem różnym fonnom patologii szkoły jako instytucji, umożliwia budowanie 
szkolnej biblioteki jakości oraz rozwój kultury informacyjnej wjej środowisku^™.

Jako dydaktyczne centrum informacji a zarazem centrum kultuiy uczenia się na
wiązuje do idei centrum medialnego {media centre) powstałego na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zeszłego stulecia w Stanach Zjednoczonych^’’. 
Określano je jako „ośrodek uczenia się w szkole, w któiym dostępny jest dla uczniów 
i nauczycieli pełny zakres materiałów drukowanych, audiowizualnych, niezbędne wy
posażenie i usługi świadczone przez specjalistów do spraw drukowanych i audiowizu
alnych środków przekazu informacji {media specialistsj'^^^. Organizacje międzyna
rodowe takie jak UNESCO i IFLA podjęły się w tym okresie opracowania modelu 
centrum medialnego i wdrożenia go do szkół, głównie w krajach rozwijających się. 
W 1976 r. w Paryżu wydano poradnik przekształcania bibliotek szkolnych w ośrodki 
multimediów, w którym założono, że mająone pełnić rolę autonomicznego ośrodka 
dydaktycznego i komórki pomocniczej dla działalności szkoły; gromadzić wszelkie 
dokumenty, bez względu na nośnik, i udostępniać je użytkownikom ośrodka; porząd
kować je i opracowywać w sposób zapewniający łatwość dostępu i wykorzystania; 
urządzać pomieszczenia w sposób odpowiadający różnorodnym funkcjom ośrodka 
i jego działalności pedagogicznej; udostępniać narzędzia pozwalające na tworzenie 
dokumentów, tak piśmienniczych, jak i audiowizualnych; zapewniać użytkownikom 
możliwość konsultacji, wypożyczania, pracy zespołowej lub indywidualnej, wytwarza
nia, oceniania, współpracy przy przetwarzaniu materiałów i zarządzaniu ośrodkiem; 
ułatwiać pracę personelowi centrum (nauczycielom, dokumentalistom, bibliotekarzom, 
personelowi technicznemu i usługowemu)^’ .̂ Dwanaście lat później Amerykańskie 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy (ALA) wydało poradnik, w którym do zadań centrów 
medialnych zaliczono w pierwszej kolejności: zapewnienie dostępu do informacj i zgro
madzonych w bibliotekach i sieciach elektronicznych; kształcenie umiejętności wybo
ru źródeł informacj i, ich analizowania, syntezy, opracowania i wykorzystywania; za- 
pewnienie wolności w dostępie do informacji reprezentujących różne poglądy 
filozoficzne, społeczne, a także różne tradycje kulturowe i narodowe; przygotowanie 
do uczenia się przez całe życie poprzez propagowanie wśród uczniów umiejętności 
czytania i pisania oraz doznawania przyjemności w czytaniu, oglądaniu i słuchaniu™. 
Szczególnąuwagę zwrócono na centralne miejsce biblioteki szkolnej w procesie na
uczania. Określono je laboratorium informatycznym, w któiym uczeń ma dostęp do 
różnych informacji oraz nowych technologii informacyjnych i może wpływać na pla
nowanie zajęć centrum, modyfikowanie jego usług a także uczestniczyć w ich ocenia
niu i popularyzowaniu. Natomiast nauczycielom stworzono możliwość korzystania 
z tzw. pracowni wytwarzania dokumentów, w któiych można zlecić lub współtwo
rzyć wraz z zatrudnionymi tam technologami kształcenia różne formy komunikatów 
medialnych wykorzystywanych w dydaktyce, takich jak: audycje filmowe na taś
mach wideo, nagrania magnetofonowe, materiały do lekcji na planszach, przeźro
czach, foliach, konspekty zajęć z wykorzystaniem komputera, programy komputero
we, inscenizacje teatralne itp. Do podstawowych usług centrum zaliczono także 
prowadzenie doraźnych instruktaży i regularnych zajęć dla indywidualnych osób lub 
całych zespołów, głównie nauczycieli^’^ W 1998 r. Amerykańskie Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy przygotowało uaktualnioną edycję omawianego poradnika, w któiym



raz jeszcze określono centralne miejsce ośrodków medialnych w szkołach oraz ich 
funkcje w procesie dydaktycznym wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Marta Sobieszek podkreśla, że zgodnie z zapisami 
Information Power celem stowarzyszenia jest „troska o to, aby uczniowie i pra
cownicy szkoły potrafili skutecznie korzystać ze świata wiedzy i informacji” ’̂®. Dla
tego centra mająrealizować swojąmisję poprzez zapewnienie dostępu do informacji, 
ale głównie poprzez prowadzenie szkoleń nastawionych na kształcenie umiejętności 
informacyjnych oraz współpracę z nauczycielami w tworzeniu planów nauczania za
spakajających indywidualne potrzeby uczniów.

W spółczesna biblioteka szkolna o modelu MC -  media centre lub SLMC -  scho
ol library media centre charakteryzuje się według Jadwigi Andrzejewskiej, groma
dzeniem w niej wszelkiego typu dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych, 
przydatnych w nauczaniu, czyli jest to medioteka; odbywaniem w niej od 10% do 30% 
wymiaru zajęć dydaktycznych pod kierunkiem nauczycieli, którzy zlecająuczniom 
grupowo i indywidualnie zadania do wykonania. Ten typ nauczania jest określany jako 
project work, individualised learning, library learning. Zajęcia te uczą wyboru 
odpowiednich do danego zadania źródeł informacji, ich analizy oraz oceny, selekcji, 
przetwarzania i syntezy uzyskiwanych informacji oraz tworzenia na ich podstawie 
własnych komunikatów. W media centre zatrudnia się bibliotekarzy szkolnych, tzw. 
media specjalist, którzy są pedagogami i razem z innymi nauczycielami organizują 
samodzielne uczenie się uczniów w tym właśnie centrum^’’.

W Polsce model biblioteki szkobej wzorowany na koncepcji media centre przed
stawił w 1989 r. Jan Kropiwnicki. Autor ten uznał, że priorytetowym zadaniem takiego 
ośrodka powinno być organizacyjne integrowanie działalności dydaktycznej szkoły, 
obejmujące zarówno zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz pozaszkolne, w których 
uczestniczą uczniowie i nauczyciele. Ważne jest też, aby centrum tworzyło skompu
teryzowany, wielofunkcyjny system informacyjny dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji 
szkoły; gromadziło i udostępniało wszelkie typy materiałów dydaktycznych i doku
mentów niezbędnych w pracy ucznia i nauczyciela; zapewniało odpowiednie warunki 
do pracy indywidualnej i zbiorowej uczniów oraz zaspokajało potrzeby zawodowe 
nauczycieli; było warsztatem samodzielnego projektowania, wykonywania, groma
dzenia i przetwarzania środków i materiałów dydaktycznych dla potrzeb uczniów 
i nauczycieli; propagowało nowoczesne technologie kształcenia i znaczące osiągnię
cia z zakresu pedagogiki szkolnej™. Zatem szkolne centrum informacji to wielofunk
cyjny interdyscyplinarny kompleks dydaktyczny będący podstawowym warsztatem 
pracy dla społeczności szkolnej. Jak zaznacza cytowany autor „nie może być trakto
wane -jak  to często bywa z bibliotekami szkolnymi -jako dodatek do dydaktyki szkol
nej; przeciwnie, musi w niej zająć miejsce tak zintegrowane, że bez niego dydaktyka 
ta nie mogłaby normalnie funkcjonować”. W szkołach, w których powstaną takie 
centra, istnieje konieczność przeorganizowania całego systemu nauczania. Jest to 
związane z realizacjądydaktyki kompleksowej, integrującej wszystkie dziedziny szkol
ne. Centrum nie może być rodzajem „enklawy organizacyjnej” w szkole. Zdaniem 
Jana Kropiwnickiego „nie wolno utożsamiać idei centrum dydaktycznego wyłącznie 
z biblioteką! bibliotekarzami (...). Szkolne centrum dydaktyczne to idea przebudowy 
całej dydaktyki szkolnej, znacznie głębsza niż faktyczne, ale nieco powierzchowne



„pokrewieństwo” z bibi ioteką. Realizacja tej idei nie może zatem być sprawąwyłącz- 
nie bibliotekarzy-musi to być sprawa wszystkich dydaktyków i nadzoru pedagogicz
nego” ™̂. Z poglądem tym koreluje stanowisko Jacka Wojciechowskiego w sprawie 
zasadności zmiany koncepcji bibliotek szkolnych wynikającej z radykalnej zmiany idei 
samej szkoły oraz sposobów zdobywania wiedzŷ *®. Marcin Drzewiecki, przybliżając 
czytelnikom ideę media centre (MC), poświęcił temu zagadnieniu wiele publikacji. 
Założenia metodyczne i organizacyjne tego typu placówek, określanych przez bada
cza terminem szkolnych ośrodków biblioteczno-informacyjnych, opisał w książce pt. 
Biblioteka i informacja w środowisku współczesnejszkoły^^K Stawia w niej py
tania nurtujące osoby zainteresowane tworzeniem takich jednostek organizacyjnych 
we własnych zakładach pracy. Znajduje też odpowiedzi na nie. Zastanawiając się nad 
zagadnieniem, dlaczego ośrodki te mają być zorganizowane, dla kogo i dlaczego nale
ży je tworzyć, podkreśla znaczenie MC dla wszystkich uczniów i nauczycieli 
w danej szkole, konieczność dostosowania organizacji biblioteki szkolnej do zmian ja
kie zachodzą wewnątrz szkoły i poza nią oraz podstawowej funkcji MC związanej 
z poprawąjakości nauczania i dawania podstaw do samodzielnego, ustawicznego 
kształcenia się. Kolejna grupa pytań skierowana pod adresem pracowników ośrodka 
dotyczy kwestii; jeżeli MC ma powstać, to z czyjąpomocą i za pomocączego. Propo
nuje się oprócz bibliotekarzy i dokumentalistów oraz obsługi technicznej zatrudniać 
w MC także nauczycieli i pracowników administracji o odpowiednio wysokich kwa
lifikacjach^* .̂ Zakłada się także, że wyposażenie ośrodka stanowić muszązbioiy na 
różnych nośnikach oraz sprzęt umożliwiający ich wykorzystanie. Kolejne pytania to; 
MC wjakim czasie?, gdzie?, w jaki sposób? Ośrodek biblioteczno-informacyjny wi
nien być udostępniany nie tylko w godzinach pracy szkoły, wymaga lokalu tak obszer
nego, aby można w nim było realizować przewidziane funkcje i zadania oraz powinien 
być przekształcany w MC w taki sposób, aby „nie niszczyć tego, co realnie istnieje, 
nawet jeśli jest to tradycyjne” *̂̂ .

Przedstawiona charakteiystyka biblioteki szkolnej spełniającej funkcje dydak
tycznego centrum informacji (DCI) a zarazem będąca instytucją „uczącą się” 
i promującąjakość, aby urzeczywistnić obraną wizję, musi być organizacjąpragma- 
tyczną (zadaniową) reprezentującązarazem budujące cechy kultuiy silnej i cechy 
kultury pozytywnej typowe dla organizacyjnej kultuiy jakości. Zgodnie zatem z cha- 
rakterystyką„oiganizacji uczącej się” i „organizacji wiedzy”, przytoczonąprzez Ada
ma Kowalczyka i Bogdana Nogalskiego, można przyjąć, że jej uczestnicy nie tylko 
potrafią negować funkcjonujące stereotypy, ale dostosowywać się każdorazowo do 
nowych sytuacji, traktując zdarzenia nietypowejako źródło informacji. Taka postawa 
jest możliwa dzięki posiadaniu dużej autonomii wspartej wiedzą i doświadczeniem, 
a także preferowaniu komunikacj i niesformalizowanej i wszechobecnej a także har
monii we współdziałaniu^* .̂

2 .2 .2 .1 . T yp  k u l t u r y  in fo rm a c y jn e j o  c h a r a k t e r z e  a k ty w n y m

Internalizacja opisanej kultuiy organizacyjnej do potrzeb biblioteki szkolnej sprzyja 
tworzeniu wśród społeczności szkolnej „aktywnego” typu kultury informacyjnej 
i wykreowaniu specyficznego rodzaju jej uczestników, któiymi są autentyczni użyt



kownicy informacji, dojrzali czytelnicy (o wysokiej ioiltiirze czytelniczej), uczniowie 
potrafiący z dostępnych im informacji tworzyć wiedzę, specjaliści, profesjonaliści, 
eksperci i pragmatycy w działaniu. Kultura informacyjna o tej orientacji charaktery
zuje się uaktywnieniem postaw i zachowań, które w p ł^ająna  rozwój jakości, usta
wiczne doskonalenie się, uznanie znaczenia informacji i wiedzy w życiu prywatnym, 
zawodowym i w edukacji, osiągnięcie dojrzałości informacyjnej i świadomości pozwa
lającej na bezpieczne, pełne, efektywne i podmiotowe funkcjonowanie w społeczeń
stwie informacyjnym. Przykładem może być opis motywacyjnych działań dydaktycz
nych nauczycieli i reakcji uczniów na nie, sprzyjających wykształceniu pożądanych 
zachowań informacyjnych^® .̂ W tym celu działania pedagogów powinny przybrać 
formę algorytmu składającego się z następujących kroków: nauczyciel zleca uczniowi 
samodzielne opracowanie tematu wymagającego skorzystania ze zbiorów SCI; biblio
tekarz gromadzi i opracowuje dokumenty potrzebne uczniom do przygotowania prac 
i projektów zlecanych im przez nauczyciela; bibliotekarz pomaga uczniowi podczas 
wyszukiwania, selekcj i i oceny źródeł lub dokumentów; bibliotekarz wskazuje ucznio
wi na konieczność zamieszczania przypisów bibliograficznych do cytowanych przez 
niego tekstów źródłowych; nauczyciel na równi ocenia stronę meiytoiycznąpracy, jak 
i różnorodność wykorzystanego w niej materiału wraz z przypisami bibliograficznymi; 
nauczyciel wyróżnia prace oryginalne o charakterze twórczym oparte na różnorod
nych i dobrze dobranych źródłach; nauczyciel umieszcza wyróżnionąpracę, np. na 
stronie W W W  szkoły; bibliotekarz umieszcza wyróżnionąpracę, np. w biuletynie infor
macyjnym; bibliotekarz włącza elektroniczną wersję wyróżnionej pracy do zbiorów 
multimedialnych centrum lub wprowadza występujące w niej informacje do tworzo
nej dla potrzeb SCI tematycznej bazy danych; dyrektor promuje obraz „wzorowego 
ucznia” posiadającego duży zasób informacji oraz umiejętności zastosowania ich 
w praktyce (żeby uzyskać dobre wyniki, uczeń musi nie tylko wiedzieć, ale też my
śleć). Takie działania kadiy dydaktycznej powinny zaowocować następującymi za
chowaniami ich wychowanków: uczeń zamiast szukać informacji tylko we własnych 
źródłach, będzie korzystać z usług SCI; przyswoi sobie strategie wyszukiwania infor
macji; będzie przestrzegał prawa autorskiego, zamieszczając przypisy bibliograficzne 
do cytowanych dokumentów; będzie dołączał wykaz literatury wykorzystanej we 
własnej pracy; będzie dbać o innowacyjny charakter swojej pracy; przyswoi sobie 
schemat działania podczas pisania pracy polegający na selekcji, analizie i syntezie ze
branych informacji; będzie kiytycznie oceniał źródła, z któiych pochodzą informacje; 
zadba o stronę wizualną swojej pracy, aby nadawała się do publicznej prezentacji; 
będzie zabiegać, aby jego kolejna praca została wyróżniona.

Na bazie wykształconych zachowań informacyjnych można budować normy 
i proceduiy obowiązujące wszystkich użytkowników informacj i w szkole, szczególnie 
grono pedagogiczne i uczniów, a także oddziaływać na środowisko lokalne, propagu- 
jąc wykształcone i zaaprobowane wewnątrz organizacji postawy informacyjne. 
Przedstawione powyżej zachowania informacyjne umożliwiająkonstruowanie wzor
ców tych zachowań i tworzenie systemu wartości uwzględniającego te wzorce 
w życiu zawodowym i codziennym. Należy do nich: poszanowanie własności intelek
tualnej jako pożądanej cechy etycznej w środowisku szkoły, np.: uczeń zamieszcza 
opisy bibliograficzne wykorzystanych dokumentów, bo sam tworzy komunikaty i wy



maga, aby respektowano jego autorstwo, ceni wzór rzetelnego redaktora biorącego 
odpowiedzialność za rozpowszechniane informacje; uczeń porządkuje swój księgo
zbiór domowy, grupuje gromadzone dokumenty (np., płyty CD z nagraniami muzycz
nymi) itp. -ponieważ SCI jest dla niego wzorem organizacji własnego warsztatu pra
cy; uczeń łączy konieczność wykonania określonej pracy z udaniem się do SCI, 1ю tam 
najszybciej znajdzie potrzebne informacje i pomoc w ich opracowaniu, gdyż SCI po
średniczy w korzystaniu z różnorodnych zbiorów informacji i prowadzi ich rekomen- 
dację-dlatego SCI jest dla niego wzorem dobrze zorganizowanej pracowni szkolnej; 
uczeń utożsamia się z akceptowanym przez nauczycieli wzorem „dobrego ucznia” (tj. 
potrafiącego gromadzić, wyszukać, opracować, zanalizować, ocenić i przetworzyć 
zebrane informacje, a następnie zaprezentować rezultat tej pracy i roztropnie korzy
stać z przetworzonej informacj i), bo ma z tego satysfakcję i czeфie określone korzyści 
(dobre oceny, wyróżnienia, nagrody, awans, poważanie); uczeń nie tylko potrafi obsłu
giwać komputer, ale umie go wykorzystywać jako źródło informacji i narzędzie pracy 
twórczej -  wówczas przez kolegów postrzegany jest jako godny naśladowania wzór 
, Jcomputerowego supermana”, ideał, którym chcieliby zostać pozostali członkowie gru
py rówieśniczej; uczeń dąży do wykonywania zadań domowych zgodnie ze wzorcem 
„dobrej pracy”, czyli takiej, która zawiera cytowania bibliograficzne, analizę tekstu, syn
tezę zebranych informacji, ich ocenę itp., -  bo za takąpracę dostanie naj wyższąocenę 
i taka praca jako wyróżniona zostanie opublikowana (strona www, biuletyn informacyj
ny, serwis intemetowy, zasili zbioiy SCI); uczeń uznaje czytelnictwo jako wartość, bez 
której nie jest możliwy rozwój intelektualny, zawodowy, osobisty żadnego człowieka; 
uczeń ceni informacje nadając im wartość towaru, który można „sprzedać” (uzyskać 
określone korzyści materialne); uczeń łączy umiejętność tworzenia różnych komunika
tów medialnych z możliwościąosiągnięcia sukcesu w szkole lub poza nią; uczeń łączy 
wzór „dobrego nauczyciela” będącego profesjonalistąw zakresie wiedzy o informacji 
i mediach, kompetentnego merytorycznie specjalisty od metod i technik nauczania oraz 
dysponującego kompetencjami komunikacyjnymi niezbędnymi w rozwiązywaniu pro
blemów wychowawczych i osobistych-z osobą nauczyciela bibliotekarza^* .̂

Osoby charakteryzujące się kulturąinformacyjnąo typie „aktywnym” dostrze- 
gająmechanizmy motywujące je do podejmowania zadań informacyjnych, znająśrod- 
ki i metody umożliwiające ich realizację, osiągają satysfakcję z efektywnie zrealizo
wanych przedsięwzięć dotarcia do zamierzonego celu. Ich postawa i zachowania są 
czynnikiem wpływającym na nobilitację pozycji biblioteki w szkole i zapewnia jej po- 
pulamość w tym środowisku. Pozytywne, dodatnie i budujące cechy kultury „silnej” 
oddziałujące na „aktywny” typ kultury informacyjnej jej członków przyczyniają się 
także do sukcesu tej placówki. Dlategojestonaze względu na podnoszenie jakości 
kształcenia najbardziej pożądanym typem. Zakorzenienie jej wśród młodzieży satys
fakcjonowałoby wielu dyrektorów i rodziców zainteresowanych rozwojem intelektu
alnym swoich dzieci. Tym bardziej że większość wytworów tej kultury jest dla nich 
widoczna i możliwa do natychmiastowej oceny. Do artefaktów fizycznych wytwarza
nych przez bibliotekę należądokumenty identyfikujące a zarazem propagujące tę pla
cówkę, takie jak: nazwa, exlibris, symbole dekoracyjne, druki informacyjne, informa
cje na tablicach ogłoszeń itp̂ *’. Ich przygotowanie wymaga aktywności i postawy 
kreatywnej pracowników oraz osób związanych z biblioteką.



Coraz częściej uwagę przywiązuje się do nazwy placówki mającej odzwierciedlać 
jej misję, stąd termin „biblioteka szkolna” zastępuje określenie „centrum multimedial
ne”, MCI, mediateka, „szkolny ośrodek informacji” i t p w a r t o  temu zagadnieniu 
poświęcić więcej miejsca. Czołowi badacze zajmujący się eksploracją współczesnych 
problemów bibliotekoznawczych kategorycznie sprzeciwiająsię eliminacji słowa bi- 
bliotekaz nazw instytucji, profesji czy kierunków kształcenia. Obnażająbezpodstaw- 
ność wprowadzania takich określeń jak mediateka. Media Centre, Library Resorce 
Centre czy MCI w miejsce biblioteki szkolnej, lub terminu „cybrariusz” i ,.nawigator 
informacj i” (wiedzy) zamiast bibliotekarza oraz zamiany nazwy ośrodków biblioteko
znawstwa na ośrodki mediów i/lub zarządzania informacją. Wskazują na motywy, 
którymi kierują się twórcy tych nowych określeń i ich potencjalni zwolennicy. Najczę
ściej wynikająone ze spekulacji na temat kierunków rozwoju bibliotek i ich statusu 
w nieokreślonej bliżej przyszłości. Związane są także, jak konstatuje Jacek Wojcie
chowski, z dezaprobatąze strony części bibliotekoznawców dla „spetryfikowanej ko- 
notacji tradycyjnej nazwy”“ ’. Badacz ten ubolewa, że dla części środowiska nazwy 
mające swój historyczny rodowód wydająsię być nieprzyzwoite i wstydliwe, a dąże
nie do ich zmiany wynika z postawy „radykalizmu histerycznego” ®̂®. Stan taki badacz 
określa jako krytyczny^®'.

Innąprzyczynązmiany prTyjętego nazewnictwa jest chęć odcięcia się od flinkcjo- 
nujących w obiegu szablonów opisujących biblioteki i ich pracowników. Próby te przy
wodzą na myśl egzorcyzmy uprawiane w celu wypędzenia złych stereotypów krążą
cych w społeczeństwie na temat postrzegania roli tej instytucji. To tak, jakby poprzez 
nazewnictwo próbowano zaklinać rzeczywistość, wiedząc (a może nie?), że osiągnię
cie metamorfozy jest tą drogąniemożliwe. Jedynie słusznym kierunkiem jest przeła
mywanie stereotypów, a to osiągnąć można nie poprzez zabiegi terminologiczne, lecz 
zmianę wzorca kultury organizacyjnej biblioteki i uznanie mediacji za jej podstawową 
funkcję społeczną. Jacek Wojciechowski określa mediację jako „pośrednictwo w ko
rzystaniu ze zbiorów biblioteki udostępniającej i innych bibliotek, z informacji w sieci, 
pomoc i rekomendację oraz ewentualne przygotowanie do użytkowania oferty” ’̂ .̂ 
Toteż na zadaniach, a nie na nazwach opiera się jej rozwój. Położenie wyraźnego ak
centu na fijnkcji pomocy biblioteki w korzystaniu z różnorodnych form komunikacji, 
w dużym stopniu z sieci oraz z materiałów elektronicznych, ale przy współistnieniu 
z dotychczasowymi przekazami informacyjnymi i nieinformacyjnymi^’  ̂korelować 
możnaztraktowaniem biblioteki szkolnej jako ośrodka mediacji wielokomunikacyjnej^^. 
Zatem jako proroczą uważam opinię Jacka Wojciechowskiego w sprawie przetrwania 
biblioteki w formie instytucji. Szansę tę daje jej tylko przygotowanie oryginalnej oferty 
stanowiącej ,4nediację w komunikacji -pomoc, poradę i porękę w komunikacji -przy
sposobienie komunikacyjne- informację lokalną(środowiskow^- informację zindywi
dualizowaną-szansę lokalnych (środowiskowych) spotkań kameralnych” ’̂’. Warto 
dodać do tego wykazu także ftinkcję ośrodka kultury dla środowiska lokalnego (szcze
gólnie istotnąw społecznościach małomiasteczkowych i wiejskich ).

Zdecydowana większość propozycji zmian w nazewnictwie placówki bibliotecz
nej oparta jest na przesunięciu punktu ciężkości z tradycyjnych zbiorów bibliotecznych 
na informację. Wynika to z powszechnych opinii, że w erze technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej oraz komputeryzacj i bibliotek jej jedynym zadaniem jest gromadzenie



i udostępnianie informacji. Szczególnie informatycy postrzegająbibliotekę w kategorii 
banku informacji, w związku z czym rozpowszechniła się opinia, że bibliotekarstwo 
też musi być informacyjne^’^ Stąd też już u zarania wprowadzania do praktyki szkol
nej terminu technologia informacyjna toфedowano jej rozumienie w szerszym kontek
ście, tj. jako technologii odnoszącej się nie tylko do informacji w formie elektronicz
neĵ ’’. W powszechnie przyjętej w oświacie definicj i sformułowanej przez zespół prof 
Macieja M. Sysło określa się jąjako ,^espół środków (czyli urządzeń takich jak kom
puter i ich urządzenia zewnętrzne oraz sieci komputerowe) i narzędzi (czyli oprogra
mowania), jak również innych technologii (jak telekomunikacja), które służą wszech
stronnemu posługiwaniu się informacją. TI obejmuje więc swoim zakresem m.in.: 
informację, komputery, informatykę i komunikację. Współczesna technologia infor
macyjna opiera się więc na bazie zastosowań komputerów” ’̂®. Stanowisko nielicz
nych tylko badaczy interesujących się problemami kultury informatycznej godzi łą
czenie w jednej nazwie „technologia informacyjna” lub „informatyka” zjawisk 
odnoszących się do tradycyjnych, jak i elektronicznych form informacji. Na uwagę za
sługuje definicja przytoczona przez Waldemara Furmanka określająca informatykę 
jako „zespół dyscyplin naukowo-technicznych, któiych przedmiotem badań jest ogół 
zjawisk występujących w procesach gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, 
przesyłania i udostępniania, prezentowania, wykorzystywania w procesach komuni- 
kacji między obiektami, systemami i ludźmi różnego rodzaju informacji” lub „ogół 
metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji” ”̂ . Ale takie definicje są efe
merydami wśród określeń technologii informacyjnej.

Przyjmując konkluzję Jacka Wojciechowskiego w sprawie niemożności ogranicza
nia zagadnień związanych z bibliotekami tylko do obszam informacj i, Ью jak ten badacz 
udowodnił, ,^namienna część treści w obiegu bibliotecznym ma charakter nieinforma- 
cyjny”” ®, należałoby odrzucić prawie wszystkie proponowane nazwy dla bibliotek 
szkolnych. Ale są i takie określenia, które nie kłócą się z przedstawionymi powyżej 
wywodami. Marcin Drzewiecki optuje za terminem szkolnego ośrodka informacyjno- 
-bibliotecznego*'. W nazwie tej pozostawiono odwołanie do tradycji, ale nawiązano 
także do ośrodkajako centrum, punktu centralnego, centrali, węzła komunikacyjnego, 
sztabu, bazy. Te określenia mająwskazywać miejsce, jakie biblioteka powinna zajmo
wać w strukturze organizacyjnej szkoły. Zatem równie dobrze mogłoby funkcjonować 
szkolne centrum informacyjno-biblioteczne.

Budzący tak wiele kontrowersji termin „centrum informacji” jest oh>ecnie postrze
gany wyłącznie w kontekście „węzła przekazu informacji”, bazy informacj i kompute
rowych, dostępu do informacji elektronicznych, a zapomina się, że w krajowej sieci 
informacji zajmował bardzo istotne miejsce i ściśle kojarzył się z działalnościąbiblio- 
teczną. Zatem ma swojądługą tradycję, bo sięgającą aż 1953 r., gdy kształtowała się 
sieć zakładowych i branżowych ośrodków informacji nte (naukowej, technicznej 
i ekonomicznej) koordynowana przez CIDNT^“ . Ich rozwój rozpoczął się po wpro
wadzeniu w życie ustawy nr 169 Rady Ministrów z 16 maja 1960 n, powołującej kra
jową sieć inte składającąsię z CIINTE, resortowych, branżowych, działowych i za
kładowych ośrodków intê ®̂ . Ośrodki informacji działające w sieci statutowo 
zobowiązane były do prowadzenia działalności bibliotecznej obejmującej komplekso
we gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie wszeMego rodzaju



materiałów informacyjnych z dziedziny nauki, techniki i ekonomiî ®̂ . Każdy ROFNTE, 
BOINTE, ZOINTE, COINTE, WOINTE itd. dysponował własnąbibliotekąstano- 
wiącąjedno z najważniejszych jego ogniw. Powoływano także tzw. składnice informa
cji, których zakres działania obejmował zautomatyzowane gromadzenie, przetwarza
nie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych przygotowywanych przez ośrodki 
informacji^"^. Poza działalnością bibliotecznązwiązanągłównie z udostępnianiem 
i rozpowszechnianiem informacji, ośrodki te prowadziły ̂ iałalność wydawniczą, ba
dawczą, informacyjną, dokumentacyjną, dydaktyczną, popularyzatorską organizowa
ły konferencje i sympozja. Różnorodność tych funkcji ma swoje odzwierciedlenie 
w wybranych usługach pełnionych dla swoich klientów przez biblioteki szkolne, np. 
w organizowaniu konkursów, popularyzowaniu nowości, przekazywaniu wiedzy z za
kresu historii i kultury ksią^i i mediów, dokumentowaniu zbiorów regionalnych, two
rzeniu kartotek, wychowaniu medialnym. Zatem ośrodek lub centrum informacji nie 
powinny kojarzyć się z placówkądostarczającąwyłącznie informacji w formie elek
tronicznej, lecz z biblioteką, która zapewnia dostęp do zróżnicowanych źródeł informa- 
cji i zbiorów bibliotecznych, mogących zawierać także komunikaty nieinformacyjne. 
Można więc przyjąć, że termin szkolne centrum informacji ma swoje uzasadnienie 
i nie jest antagonistyczny w stosunku do terminu biblioteka szkolna. Wskazuje on na 
różnorodność źródeł informacji, które dostarcza swoim użytkownikom, orazzróżnico 
wane flinkcje, nieograniczone do procesów bibliotecznych, lecz rozszerzone o działa
nia edukacyjne, pedagogiczne, informacyjne, wydawnicze, kulturotwórcze, intelektu
alne i rozrywkowe. Lepszym terminem, który odzwierciedla szerszy zakres usług 
świadczonych przez tę placówkę, a także funkcji kulturowych, jest szkolne centrum 
kultury informacyjnej (CKJ).

Niemniej zmiana nazwy biblioteki szkolnej na SCI, CKI lub SCKI bez rozszerze
nia oferty jej usług jest bezpodstawna i może być nawet szkodliwa, bowiem stawia się 
w ten sposób znak równości pomiędzy tymi placówkami oraz automatycznie przenosi 
stereotyp postrzegania biblioteki szkolnej na postrzeganie SCI. W ten sposób zaprze
paścić można szansę rozwoju biblioteki szkolnej i zmianę jej dotychczasowego statu
su. Błędne i niebezpieczne jest także wprowadzanie zmian w nazwie biblioteki szkol
nej przypisującej jej funkcje zawężone tylko do świadczenia usług w zakresie dostępu 
do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Taką rolę odegrać mogą wprowa
dzane do praktyki pedagogicznej multimedialne centra informacji (MCI), intemetowe 
centra informacji multimedialnej (ICIM), laboratoria komputerowe, biblioteki cyfro
we itp. Jak już wielokrotnie sygnalizowano, wyrażanie zgody lub brak dezaprobaty na 
przekształcanie bibliotek szkolnych w MCI lub ICIM traktowanych wyłączniejako 
punkty dostępu do Internetu i degradowanie bibliotekarza do roli opiekuna tego punktu 
ośmiela dyrekcje szkół, ich organy prowadzące, władze oświatowe do podejmowania 
działań dla środowiska bibliotecznego katastrofalnych w skutkach, tj. rezygnacji lub 
zmniejszania środków na utrzymanie tradycyjnych zbiorów, pomniejszanie lub likwidację 
etatów dla bibliotekarzy, łączenie lub likwidację bibliotek szkolnych.

Wracając do zasadniczego tematu, jakim jest problematyka kultury informacyjnej 
w szkole, należy stwierdzić, że nie nazwa, ani liczba komputerów decyduje o tym, że 
w szkole funkcjonuje centrum informacji typu media centre. Jej wyznacznikami są: 
stopień integracji biblioteki z dydaktykami poszczególnych przedmiotów; status bi



blioteki w szkole; wartość komponentu jakim jest biblioteka w procesie budowania 
„szkoły jakości”; system motywowania uczniów do kształcenia umiejętności informa
cyjnych; poziom alfabetyzacji informacyjnej grona pedagogicznego i młodzieży; waga 
i j^ość zajęć z zakresu edukacj i czytelniczej i medialnej; wartość przypisywana wiedzy 
pochodzącej z różnych źródeł wynikająca z umiejętności samokształcenia (samodosko
nalenia, samouctwa informacyjnego); jakość usług bibliotecznych i ich szeroka oferta 
zgodna z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego; kultura organizacyjna biblioteki 
o orientacj i pragmatycznej (zadaniowej) lub opartej na kulturowym współdziałaniu; re
alizacja zadań opisanych we wskaźnikach charakteryzujących kulturę informacyjną^^.

Jednym z najistotniejszych zadań bibliotek promujących wśród swoich klientów 
kulturę informacyjnąo typie „aktywnym” jest znalezienie sposobu wydostania się 
zpętli „profesji-kompetencji-świadomości informacyjnej” opisnej wtypie kultury 
informacyjnej o orientacji stereotypowej^®’. Dlatego tak cenne są wszystkie inicjaty
wy związane z tworzeniem „bibliotek uczących się”, „bibliotekjakości”, „bibliotek in
teligentnych”, dydaktycznych centrów informacji, centrów kultuiy uczenia się, cen
trów medialnych krzewiących kulturę informacyjnąw środowisku wychowawczym 
ucznia oraz w środowisku pracy nauczyciela.

Ponieważ biblioteka szkolna jako organizacja ucząca się, musi zmieniać się wraz ze 
zmianami otaczającego środowiska, więc transformacja z tego poziomu w kierunku 
biblioteki o kulturze adaptacji i kulturowego współdziałania staje się jakby naturalnym 
wynikiem jej dalszej ewolucj i. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że proces two
rzenia lokalnego centrum kultury informacyjnej i lokalnego centrum oświatowego został 
zainicjowany.

2 .2 .3 .  K u l t u r a  а в а р т а с л  вгеы отЕ И  s z k o l n e j  a  k o n c e p c j a
„SZK O L N E G O  CEN TRUM  K ULTURY IN FO R M A C Y JN E J”

Typ kultury organizacyjnej biblioteki szkolnej oparty na kulturowym współdziałaniu 
przejawia się w uwzględnianiu zarówno potrzeb, jak i opinii czy indywidualnych wy
obrażeń wszystkich jej uczestników (całego środowiska lokalnego z uwzględnieniem 
jego różnych podziałów kastowych znajdujących odbicie także w społeczności szkol
nej) a odnoszących się, np. do problemów zarządzania bibliotekąszkolną, jej struktury, 
funkcji, metod i form pracy, kadry, ustalania priorytetów i kierunków rozwoju. W wielu 
punktach nawiązuje do kultury adaptacji, lansującej wzory otwartości na klientów 
wewnętrznych i zewnętrznych. Nie ma bowiem w niej sprzeczności pomiędzy celami 
organizacji a celami jej pracowników i użytkowników biblioteki. Jest zatem typem 
kultury zorientowanym na każdego beneficjenta, kultury, w której biblioteka prze
kształca się w „centrum oświatowe środowiska lokalnego”, „kompleksowe centrum 
edukacyjne społeczności lokalnej”, „centrum aktywności lokalnej”, „lokalny ośrodek 
życia publicznego”, „ośrodekżycia lokalnego”, „centrum informacji lokalnej”, środo
wiskowe „centrum kultury informacyjnej”, „centrum kultury i informacji” itp.

Optymalne warunki umożliwiające fiinkcjonowanie takich centrów związane są 
z krzewieniem wśród jej użytkowników kultury informacyjnej typie „innowacyjnym”.



Tylko innowacyjne podejście wpojmowaniu flinkcji biblioteki szkolnej może sprzyjać tak 
daleko posuniętym zmianom wjej organizacji i adaptacji nowatorskich przedsięwzięć 
w środowisku lokalnym̂ ®*. Wynika ono z umiejętności jej przedstawicieli do krytycznej 
oceny zastanego stanu, kreatywności, aktywności i poczucia odpowiedzialności, a także 
wied2y  i kompetencji jakimi dysponują. Kultura innowacyjna charakteryzuje się dyna- 
micznością i zmiennością. Jeżeli bibliotekarze dostrzegajątrudności w realizacji zamie
rzonego celu, niwelująje nie czekając, że ktoś za nich rozwiąże problem. Działają 
w sposób zdecydowany i nie unikająprzedsięwzięć ryzykownych wymagających nie
jednokrotnie odwagi przeciwstawienia się stereotypom. Cieфliwość i nieustępliwość 
w dążeniu do urzeczywistnienia wizji, kładzenie nacisku na końcowy efekt i kształtowa
nie przyszłości, wynika ze świadomości podjęcia się zadań długofalowych^®*.

W kulturach bibliotek szkolnych wciąż sporadycznie występują cechy kultury 
adaptacji czy „opartej na kulturowym współdziałaniu”. Wzorowanie typu kultury in
formacyjnej na tych podstawach byłoby działaniem wielce pożądanym, ale w naszej 
rzeczywistości oświatowej osiąganym zaledwie przez nielicznych. Wynika to z faktu, 
że akceptacja przez beneficjentów szkoły kultury informacyjnej o typie „innowacyj
nym” oznacza zgodę na modyfikowanie sposobów funkcjonowania szkoły i jej biblio
teki, na modyfikacje prowadzące do zmiany zachowań a tym samym umożliwiające 
zakończenie procesu zmiany sukcesem. Kierunek tych przeobrażeń nie jest jak dotąd 
uwzględniany w wizjach polskiej szkoły, bo spowodowałby konieczność reorganizacj i 
całego systemu oświaty. Jak konstatuje Jadwiga Kołodziejska, odziedziczona ana
chroniczna struktura szkolnictwa nie tylko opóźnia procesy przemian, ale zagraża ich 
zaistnieniu '̂®, np. w stosunku do centralnego usytuowania SCI w strukturze organiza
cyjnej szkoły, preferowania metod pracy z uczniem opartych na projekcie^", zintegro
wania information literacy т. nauczamcm wszystkich przedmiotów. Zasadność 
zmiany koncepcji bibliotek szkolnych Jacek Wojciechowski uzależnia od dokonania 
radykalnych zmian w idei samej szkoły oraz w sposobach zdobywania wiedzy^'^ dla
tego badacz ten nie znajduje w obecnym systemie edukacyjnym uzasadnienia dla 
wdrażania projektów tworzenia w bibliotekach szkolnych lokalnych centrów informa
cji, tym bardziej że „tak lokalizacja na terenie szkoły,jak i powinności wobec tej szkoły, 
szeroką, tj. nieograniczoną dostępność wykluczają” '̂̂ .

Koncepcję oświatowego centrum środowiska lokalnego należy jednak postrzegać 
nie w kontekście jeszcze jednej filii biblioteki publicznej lub domu kultury usytuowane
go na terenie szkoły, lecz placówki propagującej alfabetyzację informacyjną, zapew
niającej edukacyjne podstawy rozwoju społeczności lokalnej, doskonalenie ich umie
jętności komunikacyjnych oraz integrację ludzi zaangażowanych w rozwój miasta, wsi, 
dzielnicy, regionu, osiedla, a także integrację tych grup mieszkańców (społeczności 
szkolnej, władz lokalnych i oświatowych, towarzystw regionalnych, placówek spo
łecznych i kulturalnych, rodziców, wydawców, księgarzy), które potrafiłyby wesprzeć 
bibliotekarzy i nauczycieli w krzewieniu kultury czytelniczej i informacyjnej. Wycho
dząc z założenia, że tempo rozwoju alfab)etyzacji informacyjnej młodzieży uzależnione 
jest od poziomu świadomości informacyjnej członków jego środowiska wychowaw
czego i edukacyjnego oraz od postaw, wzorów, wartości przekazywanych przez do
rosłych w ich otoczeniu pozaszkolnym, dlatego idea lokalnego centrum kultury infor- 
macyjnej znajduje mocne uzasadnienie. Na ten aspekt zwracali uwagę także



teoretycy bibliotekoznawstwa zajmujący się pedagogikąbiblioteczną, optując za włą
czeniem w zakres edukacji bibliotecznej w szerszym zakresie różnych elementów ak
tywizacji środowiska poprzez atrakcyjne formy edukacji regionalnej, obywatelskiej, 
gospodarczej, religijnej, elementy arteterapii itp̂ *'*, atakże poprzez uczynienie ze szkol
nego CKI „ośrodka życia lokalnego” świadczącego usługi w zakresie informacji po
wszechnej dla środowiska (tzw. community information service .

Centrum Kultury Informacyjnej (CKI) to placówka, która postrzegana powinna 
być jako miejsce konsolidacji członków społeczności lokalnej zainteresowanych edu
kacją i wychowaniem dzieci i młodzieży^'^ wskazująca rodzicom wagę działań wpły
wających na kształtowanie profilu szkoły^” . Stanowić powinna miejsce podejmowa
nia wspólnych inicjatyww środowisku pozaszkolnym ucznia na rzecz oświaty, edukacji 
i wychowania oraz przeciwdziałania formom roszczeniowym. To także forum życia 
społecznego kształtujące opinię publicznąi lokalnąpolitykę oświatową. To agora spo
tkań i kontaktów z radnymi w celu kształtowania świadomości informacyjnej członków 
tej społeczności, a zarazem wspólna szkoła demokracji. Równocześnie stanowić win
na miejsce edukacj i rodziny w zakresie zagrożeń wynikających z globalizacji, cywili- 
zacji informacyjnej, medialnej, ale też ze strony sekt i innych patologii społecznych. 
Sprzyjać tym działaniom może nawiązywanie kontaktów pomiędzy rodzicami, w celu 
poznania środowiska rodzinnego innych uczniów i możliwości jego oddziaływania na 
wychowanie poszczególnych dzieci. To w końcu miejsce niwelujące skutki wyklucze
nia rodzin ze społeczności kolektywistycznej a zarazem miejsce tworzenia się więzi 
społecznych. CKI to przede wszystkim miejsce informacji o rozwoju osobowym 
ucznia (czytelniczym, samokształceniowym, artystycznym, emocjonalnym), w którym 
eksponuje się uzdolnienia i talenty młodzieży uczącej się a także rodzaj lokalnego to
warzyskiego salonu prasowego, klubu intelektualnego, mini EMPiK-u, kawiarenki 
intemetowej dla dorosłych itp. Takie przyjazne miejsca stwarzałyby użytkownikom 
możliwość osiągnięcia satysfakcji i przyjemności wynikającej z obcowania ze sobą 
w nauce, pracy, zabawie. Idea centrum lokalnego wynika zatem z konieczności trak
towania współczesnej oświaty, jak trafnie zauważa Marcin Drzewiecki, jako „naucza
nia integrującego wszystko to, co należy do otoczenia edukacji: środowisko, rodzinę, 
środki społecznego przekazu, instytucje kultury i oświaty pozaszkolnej” '̂*. Zasadza 
się najeszcze dalej idących założeniach, a mianowicie rezygnuje się w niej z prioryte
towego traktowania zbiorów i usług bibliotecznych na rzecz koncentracji na relacjach 
z beneficjentami i kształcenia ich prawidłowych postaw i zachowań informacyjnych. 
Szczególnie ważne w tych kontaktach jest przygotowanie użytkowników do funkcjo
nowania w społeczeństwie, np. poprzez kształcenie umiejętności negocjowania, pra
cy grupowej, pełnienie funkcji lidera, umiejętności słuchania itp. Przydatne w organi
zacji CKI mogą okazać się doświadczenia norweskich bibliotek, których model 
będący lokalnym centrum kultuiy przybliżyła Elżbieta Barbara Zybert^’’. Pożytek 
z funkcjonowania takiego centrum byłby dla potrzeb środowiska wychowawczego 
polskiej młodzieży nie do przecenienia.

W czym jeszcze można dostrzec korzyści z utworzenia w szkole lokalnego Cen
trum Kultury Informacyjnej? Jolanta Gwioździk i Teresa Zakrzewska łącząje 
z kształceniem postaw prospołecznych. Sprzyja temu zadaniu wychowanie przez pra
cę, w ramach którego można realizować także wszelkie działania społeczne na rzecz



biblioteki lub CKI. Zaangażowanie społeczne uczniów stanowi bowiem podstawę ich 
społecznej aktywności w życiu dorosłym. Udział w różnego rodzaju akcjach i przed
sięwzięciach bibliotecznych motywuje młodzież do podejmowania różnych prac spo
łecznych. Należy wykorzystać przyczyny, dla któiych uczniowie angażująsię społecz
nie, a do których autorki zaliczająchęć zaspokojenia przez nich potrzeb w zakresie 
udziału we wspólnocie ludzi, których interesy są zbieżne, chęć sensownego zagospo
darowania własnego czasu wolnego oraz nauczenia się samodzielności i odpowie
dzialności^^®. Korzyści z utworzenia lokalnego CKI wiążąsię także z możliwościąpo- 
zyskania spośród członków społeczności szkolnej i jej najbliższego otoczenia grupy 
osób (dzieci, młodzieży, dorosłych), które a priori rezygnująz wszelkiego kontaktu 
zplacówkami oświatowymi i kulturalnymi. Biblioteki publiczne, ich filie, domy i ośrodki 
kultuiy rozwijajączytelnictwo i oferująróżne formy usług tylko swoim stałym klien
tom, bądź osobom potencjalnie zainteresowanym uczestnictwem w życiu kultural
nym. Poprzez szkołę można dotrzeć także do tych, co stojąz różnych względów na 
uboczu. Korzystanie z usług placówek pozaszkolnych wymaga bowiem w wielu 
przypadkach przekroczenia progu nieśmiałości. Dlatego szkolne CKI musi być usy
tuowane w szkole, blisko ucznia, na znanym mu terenie. Zatem ma ono coś więcej do 
zaproponowania niż ośrodki kształcenia równoległego. Trafia do uczniów nieasertyw- 
nych, mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi uczniami, cichych, 
spokojnych, bojących się nieakceptacji przez środowisko, zamkniętych w sobie, od
rzuconych przez kultury kolektywistyczne^^'. Taka młodzież nie odwiedza domów 
kultury, bo sąone usytuowane poza „terenem bezpieczeństwa” dziecka. Bibliotekarz 
szkolny znając uczniów lub dzieląc się obserwacjami na ich temat z innymi pedagoga
mi, jest w stanie dotrzeć do takich uczniów, ośmielić ich, zachęcić do współjjracy, roz
wijać talenty i umiejętności, którymi niejednokrotnie przewyższająmłodzież wykorzy
stującą każdą okazję do zaistnienia w środowisku. Na tej płaszczyźnie CKI ma do 
spetaienia ważną funkcję związanąz doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych 
swoich użytkowników i z prowadzeniem, jak to określa Jadwiga Kołodziejską ̂ iałal- 
ności „uaktywniającej szkołę” poprzez realizację takich celów, jak „upowszechnianie 
w środowisku sztuki wokalnej, tanecznej, recytatorskiej” oraz „przełamywanie tak ty
powej dla wiejskich dzieci, nieśmiałości wot>ec obcych osób”^̂ .̂ Bowiem kulturę czy
telniczą kształtować można nie tylko wykorzystując do tego celu książkę, ale także 
muzykę, taniec, zabawę. Wszelkie formy rekreacyjnego korzystania z biblioteki 
w zadaniu tym są bardzo pomocne. Zatem CKI powinno być placówką kulturalną, 
oświatową, wychowawczą, edukacyjną, dydaktyczną, ale przede wszystkim insty
tucją, w której wszystkich beneficjentów traktuje się podmiotowo^^.

Działalność mającąna celu intelektualizację członków społeczności lokalnej Jacek 
Wojciechowski określa jako „budowanie refleksji w trakcie oraz następstwie proce
sów komunikacji”^̂"*. Ów klimat intelektualny wokół biblioteki sprzyja wzrostowi ak
tywności kulturalnej i rozwojowi cech demokratycznych społeczności, np. poprzez 
uczestnictwo w tzw. lokalnych szkołach demokracji^^’. Prowadzenie edukacji obywa
telskiej przez biblioteki staje się coraz częściej jednym z głównych zadań tego typu 
placówek oświatowych. Nie angażując się w życie środowiska lokalnego, w politykę 
władz podejmujących w tym środowisku decyzje wyraża się zgodę na warunki byto
we, zastany model wychowania, poziom kształcenia, warunki edukacji. Zapomina się,



że to od wyboru radnych i ich programu zależy rozwój kultuiy i oświaty w różnych 
„małych ojczyznach”. Demokracja wymaga wykształconego społeczeństwa, które 
w sposób mądry dobierać będzie przedstawicieli do władz samorządowych, oświato
wych i innych. Doświadczenia bibliotek zagranicznych wskazują, że można pogodzić 
typowe usługi biblioteczne z realizacjąprojektu Citizen Consensus Conferences 
(CCC). Elżbieta Barbara Zybert wskazuje, że metoda CCC pozwala między innymi 
na promowanie obywatelskiego zaangażowania, wprowadzanie do procesów decy
zyjnych opinii społecznych opartych na konsensusie, urzeczywistnianiu dialogu pomię
dzy obywatelami, środowiskiem naukowym i politykami. Możliwe jest to dzięki wy
mianie wiedzy i opinii i, jak pisze badaczka „wypracowaniu wielostronnych ekspertyz, 
ukazujących różne punkty widzenia odnośnie wybranych zagadnień” “̂ . Uczestnic
two biblioteki w strukturach społeczeństwa lokalnego wymaga jednak intensywnej, 
wszechstronnej i długotrwałej współpracy z tym środowiskiem.

W koncepcji ośrodka życia publicznego i kultuiy lokalnej strategiczne znaczenie 
odgrywa także integracja samego środowiska bibliotekarskiego, budowanie silnej sieci 
lokalnej i współpraca umożliwiająca zwiększenie oferty świadczonych usług. Szczegól
nie pożądane byłoby powstanie lokalnej (najlepiej powiatowej) sieci bibliotek szkolnych 
(smolnych centrów kultuiy informacyjnej) mających swojącentralę w bibliotece peda
gogicznej. Kultura adaptacji i kulturowego w s^^ia łan ia  sprzyja działaniom zmierza
jącym do tworzenia takich sieci i centrów. Niestety, rzeczywistość wskazuje, że jeszcze 
daleka jest droga do ich realizacj i^ l̂ Idea utworzenia Powiatowej Centrali Pedagogicz
nej koordynującej działaniabibliotekszkolnychwrejonieizapewniającej im prawidłowe 
funkcjonowanie nie jest wytworem fantazji. Doskonale wzoiy takich instytucji spraw
dziły się w innych krajach, np. w duńskim modelu bibliotekarstwa szkolnego^^*.

2.2 .3 .1 . T yp kultury informacyjnej o  charakterze innowacyjnym

Dlaczego model kultuiy informacyjnej lansowany przez szkołę i bibliotekę szkolną 
powinien ulec jak najszybciej zmianie? Jedna z odpowiedzi wydaje się nasuwać sama. 
Zaistniały bowiem warunki wymuszające uruchomienie mechanizmu zmiany. Ste
phen P. Robbins zalicza do nich trwanie organizacji w kryzysie lub możliwość zaistnie
nia takiego kryzysu, zmianę przywództwa, stanowienie młodej i niewielkiej organizacji 
oraz reprezentowanie przez nią cech kultury słabeĵ ^®.

Niewątpliwie zgodzić się trzeba, że bibliotekarstwo szkolne dotknął poważny kry
zys, któiy może zagrozić nawet jego istnieniu. Najważniejszymi jego symptomami, jak 
już sygnalizowano, są: nasilanie się tendencji postrzegania biblioteki szkolnej jako miej
sca dostępu do Internetu i nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej; utożsa
mianie jej wyłącznie z realizacjąfunkcji instrumentalnych (tj. z gromadzeniem, maga
zynowaniem i udostępnianiem informacji); techniczno-racjonalne traktowanie kultury 
informacyjnej w edukacji, jako „tworu”, którym można manipulować; brak wspólnej 
i spójnej polityki rozwoju; nieskonsolidowane środowisko zawodowe; rozmycie teore
tycznych podstaw dyscypliny; brak współpracy pomiędzy teoretykami i praktykami 
zajmującymi się bibliotekarstwem szkolnym; podnoszenie prestiżu biblioteki poprzez 
zastępowanie jej nazwy terminami nieodzwierciedlającymi faktycznych funkcji i nie 
mających uzasadnienia w tradycji; brak standardów dla szkolnych bibliotecznych



centrów (dydaktycznych, oświatowych, lokalnych, informacyjnych, multimedialnych, 
internetowych, lailtury informacyjnej); posługiwanie się narzędziami ewaluacyjnymi 
nieprzydatnymi w mierzeniu jakości pracy ośrodków biblioteczno-informacyjnych, 
brak standardów jakości dla nowoczesnych bibliotek szkolnych; rezygnacja z finanso
wania tradycyjnego bibliotekarstwa na rzecz tworzenia bibliotek wirtualnych; ograni
czanie kompetencji bibliotekarza wyłącznie do technicznych umiejętności bibliotekar
skich, a także wynikające z powyższych ustaleń działania zmierzające do łączenia 
bibliotek szkolnych z puŃicznymi, pedagogicznymi i innymi, ich likwidacją zastępowa
nie, np. GCI, ograniczanie etatów, opieszałość w tworzeniu sieci bibliotecznych, brak 
polityki finansowej, brak kompetencji kadty kierowniczej umożliwiających pełne, wie
loaspektowe wykorzystanie centrów w procesie dydaktycznym i w działalności edu- 
kacyjno-oświatowej środowiska lokalnego; niski status biblioteki szkolnej i zawodu bi
bliotekarza w środowisku wychowawczym ucznia itp. Sytuację kiyzysowąpotęgują 
także zachowania nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych i kadiy kierowniczej szkół opi
sane w „grzechach głównych” tego środowiska^^®.

Proces innowacyjny zapoczątkować może także przejęcie przywództwa przez 
wybranych członków organizacji. Niekoniecznie muszą nimi być nauczyciele na kie
rowniczych stanowiskach. Mogąnimi być osoby o cechach lidera, potrafiące integro
wać różne zadania, analizować je i inteфretować, ukazywać ich znaczenie w szerszej 
perspektywie, a zarazem potrafiące zainteresować włączeniem się w ich realizację 
pozostałych członków organizacji. Lider przewodzący grupie jest zazwyczaj człowie
kiem o dużej charyzmie, wywierającym swoim autorytetem wpływ na innych, także 
na osoby, w rękach których spoczywa władza. Toteż w tych szkołach, w których dy
rektor rozumie znaczenie rozwoju kultury informacyjnej w dążeniu do jakości oraz 
traktuje jąjako jeden z priorytetów polityki oświatowej, ponadto charakteryzuje się 
dojrzałością informacyjnąi jest prężnym menedżerem lub ma w swoim zespole pra
cownika równie zaangażowanego i zdecydowanego przewodzić zmianie, istnieje re
alna szansa podejmowania takich innowacyjnych przedsięwzięć jak centra kultury 
informacyjnej czy centra oświatowe środowiska lokalnego^^'. Jest to jednak jeden ze 
słabszych punktów bibliotekarstwa szkolnego, bowiem elita zawodowa (teoretyków 
i pragmatyków) mogąca poprowadzić środowisko do zmiany jest nieliczna a liderów 
chętnych do wprowadzania zmian niewielu^^ .̂ Ponadto dyrektorzy, którzy w zmianie 
powinni odgrywać kluczowąrolę, zdaniem Roberta C. Millera dokonująoceny proble
mów biblioteki „zwykle na podstawie osobistych odczuć, będąc przekonanymi że 
wiedzą, co „dolega” ich bibliotekom, ale zazwyczaj są w błędzie”^̂ .̂ Niemniej decy
dujący krok w rozpoczęciu zmiany podejmuje dyrektor szkoły, dlatego to on w pierw
szej kolejności powinien według Elżbiety Barbary Zybert „dążyć do usprawniania 
swoich bibliotek, dostosowywać się do potrzeb środowiska i czynić pracę personelu 
bardziej motywującą wewnętrznie”^̂ '*. Zmiana na stanowisku kierowniczym łączy się 
zawsze z przeobrażeniami dokonującymi się w kulturze organizacyjnej i jest to kluczo
wy moment, w któiym może dojść do ukonstytuowania się kultury informacyjnej 
w misji szkoły. Ale o to musi zabiegać kompetentny nauczyciel bibliotekarz, wskazując 
dyrektorowi na możliwości nowych rozwią^ń, prezentując innowacyjne idee i czyn
nie włączając się do prac nad ich urzeczywistnieniem, a także przygotowując projekty 
i biorąc odpowiedzialność za ich wdrażanie. Zmiana wizerunku biblioteki, jak akcen



tuje Beata Żołędowska-Król, nie kształtuje się spontanicznie i samoistnie, wymaga od 
bibliotekarzy dużej pomysłowości i inicjatywy. Zadaniem dyrektorajest natomiast po
szukiwanie i wygospodarowanie środków na ich realizację. Wysiłek ten podejmie jed
nak widząc, że wspiera go zespół.

Zatem bierne oczekiwanie przez bibliotekarzy na dzień, w któiym dyrektor, np. 
zamieni bibliotekę w centrum informacyjne i wiara, że rozdawać będzie nowe miejsca 
pracy nie korygując dotychczasowych zakresów obowią^ów^^’, jest utopią. Realniej
sza jest natomiast wizja redukcji etatów. Nie bez powodu moderator forum dyskusyj
nego dla bibliotekarzy, prowadzonego przez ElektronicznąBibliotekę EBIB, apelował 
do środowiska, aby „organizować się i walczyć o swoje prawa według zasad demo- 
kracj i” oraz uświadomić sobie, „że walka jest czymś koniecznym. Samo przychodze
nie do pracy już nie wystarczy. Może się okazać, że za jakiś czas będziemy przycho
dzić do takiej pracy (jeśli będziemy mogli), którą ktoś nam zorganizuje i zaplanuje tak, 
jak będzie dla niego najkorzystniej”^^. Bez postawy innowacyjnej i zaangażowania 
wynikającego z utożsamiania się z zawodem, walka ta nie będzie możliwa. Zatem 
wciąż aktualne są słowa Charlesa Ketteringa, iż „trzeba stale interesować się przy
szłością- spędzimy w niej przecież resztę naszego życia”^̂ .̂

Nadzieja na uruchomienie procesu zmiany łączy się także z wprowadzeniem do 
zawodu młodych osób, kształconych w otoczeniu technologii informacyjnej, mających 
nowocześniejsze przygotowanie zawodowe i nowe siły do inicjowania przekształceń. 
Ważne, aby organizacja podtrzymywała ich motywacje do ulepszania miejsca pracy 
i rozwijania w niej kultuiy informacyjnej, co w jednakowym stopniu dotyczy bibliote
karzy, jak i kadry kierowniczej szkoły. IDlatego tak ważne w odniesieniu do ludzi jest, 
zdaniem Lidii Zbiegień-Maciąg, zastosowanie dwóch z czterech reguł umożliwiają
cych zmianę, tj. „nie kontynuować zatrudnienia osób, które odmawiajązmiany swego 
zachowania i akceptacji nowej kultuiy” oraz ,^iie spodziewać się, że ludzie zmieniąsię 
sami z siebie -  trzeba im to umożliwić”^̂ *. Nie tyle jednak młody personel jest warun
kiem ułatwiającym wprowadzanie zmian w organizacji, co młoda organizacja, która 
nie wykształciła swojego kanonu norm i wartości. Ale najczęściej oba komponenty są 
ze sobąw ścisłej zależności. Biblioteki szkolne stanowiąorganizacje o zasadach utar
tych i normach trudno podlegających przemianom^^ .̂ Wprawdzie zmiana kultury bi
blioteki stanowiącej jednoosoh)owąorganizację może dokonać się z dnia na dzień, tj. 
wraz z odejściem bibliotekarza hołdującego wartościom kultuiy zachowawczej, jednak 
adaptacja nowej kultury informacyjnej w środowisku szkolnym wymaga czasu 
i nowej hierarchii prioiytetów polityki oświatowej. Wszystko zależy również od postawy 
i wyznawanych przez bibliotekarza wartości. Ale to dopiero początek góiy lodowej.

Implementacja modelu innowacyjnego w budowaniu kultury organizacyjnej biblio
teki szkolnej jest o tyle łatwiejsza, jeżeli placówka ta stanowi organizację niewielką. 
Wówczas zarówno dyrektorowi jest łatwiej przekazywać bibliotekarzom nowe war
tości, mające pozytywny wpływ na rozwój szkoły, jak i samym bibliotekarzom (łączą
cym na własnym stanowisku obowiązki kierownika i pracownika) realizować opra
cowane przez siebie i akceptowane przez dyrekcję projekty. Specyfiką bibliotek 
szkolnych jako małych struktur organizacyjnych wchodzących w skład rozbudowanej 
zazwyczaj struktury organizacyjnej szkoły jest ich mały stopień sformalizowania 
i większaprzyjazność dla użytkownika, niż mato miejsce w dużych placówkach tego



typu. Ich zaletąjest lokalizacja zapewniająca uczniom i nauczycielom korzystanie 
z usług na miejscu, czyli w miejscu pracy i nauki, co stanowi ważny atrybut w ocenie 
jej przydatności dla środowiska.

Kolejną bardzo ważną cechą małych kultur organizacyjnych jest możliwość per- 
sonifikacj i usług. Bibliotekarz szkolny zna wszystkich swoich klientów, zna ich indywi
dualne potrzeby czytelnicze i informacyjne, zna zazwyczaj środowisko rodzinne 
a nawet cechy charakteru, dlatego może utrzymywać z nimi bardziej zażyłe stosunki. 
Ta właściwość jest nie do przecenienia, gdyż stwarza możliwość wytworzenia nawy
ku przychodzenia do biblioteki nie tylko w celach bibliotecznych, ale także „wzboga
cenia się o nieformalne wiadomości środowiskowe”, pozyskiwania wiadomości na 
różne tematy niezwiązane z procesem nauczania, ale też wymiany poglądów, wrażeń 
lub tzw. poradnictwa życiowego. Nie dziwi więc, że wysunięto porównanie publiczności 
małych bibliotek do klientów maglâ "*”. Nauczyciel bibliotekarz niejednokrotnie jest 
osobą, przed którąuczeń ma odwagę wyżalić się, powiedzieć o problemach rodzinnych, 
przekazać swoje odczucia. Darzony jest zaufaniem wynikającym także z faktu, że nie 
jest postrzegany przez młodzież jako nauczyciel od złych ocen, uwag z zachowania lub 
interwencyjnych konsultacji z ro^icami ani jako pedagog szkolny utożsamiany z urzęd
nikiem ingerującym w prywatność (zamiast bycia powiernikiem zmartwień lub specja- 
listąod dobrych rad). W ten sposób bibliotekarz personiftkuje bibliotekę i pełni funkcję 
scalającą środowisko szkolne, oddziałując na zachowania indywidualnych użytkowni
ków, kształtując ich postawy. Ajest to bardzo odpowiedzialne zadanie.

Biblioteka szkolna jako mała organizacja musi być także placówką dobrą 
i sprawnie działającą, a bibliotekarz dysponować uniwersalnymi umiejętnościami. 
Jacek Wojciechowski zalicza do nich; odpowiedzialność w postępowaniu, łatwość 
w komunikowaniu i nawiązywaniu kontaktów, rozległą wiedzę ogólną, uniwersalną 
wiedzę zawodową^"". Zatem szczególnie należy zaakcentować trafną uwagę tego 
badacza na temat funkcjonującego w opinii praktyków paranoicznego przeświadcze
nia na temat potrzeby niższych kwalifrkacji personelu zatrudnionego w tak małych bi
bliotekach, jak np. szkolne^^. Wśród bibliotekarzy w duńskich szkołach funkcjonuje 
i sprawdza się powiedzenie, że „wprawdzie jeden bibliotekarz nie musi umieć wszyst
kiego, ale wszyscy bibliotekarze zatrudnieni w danej szkole musząumieć wszyst- 
ko” '̂*̂ . W systemie polskiej edukacji, w której dominująbiblioteki szkolne zjednoeta- 
tową obsługą, dewizą ich pracowników powinno stać się powiedzenie, że „każdy 
bibliotekarz musi umieć robić wszystko!” l3ysponowanie uniwersalnymi kwalifikacja
mi i wiedząoraz sprawność organizacyjna zwią^na z potrzebązastosowania metody 
wymienności obowiązków w zależności od zaistniałej sytuacji sprawia, że praca 
w bibliotece szkolnej daje jej pracownikom względnąniezależność i że wpływ na jej 
rozwój mająbardziej oni sami niż osoby spoza niej. Cytując dalej za Jackiem Wojcie
chowskim, stwierdza się, że „takiej swobody i możliwości improwizacji nie ma nigdzie 
indziej. Bibliotekarz jest tam bardziej osobą niż pracownikiem, następuje więc perso
nifikacja zawodu, co zdarza się rzadko” '̂*'*. I jest to idealna sytuacja do zainicjowania 
na stanowisku bibliotekarza procesu zmiany.

Ostatnim warunkiem wymienionym przez Stephena P. Robbinsa sprzyjającym 
działaniom innowacyjnym w danej kulturze jest funkcjonowanie jej jako organizacji 
słabej. Bowiem im szerzej rozpowszechniona jest kultura i im większa jest akceptacja



jej wartości wśród członków otganizacj i, tym trudniej wprowadzić zmiany. Czy kultura 
organizacyjna biblioteki szkolnej jest kulturą słabą? I tak, i nie. Do jej słabych stron 
zaliczyć należy chwiejną strukturę (a najczęściej jej brak), niskąjakość produktów 
i usług, niską kompetentność pracowników i niski stopień zaangażowania się w spra
wy biblioteki i szkoły, nie utożsamianie się z zawodem, kierowanie się zróżnicowanymi 
normami i wyobrażeniami, poczucie ,^wyczajności” i wypalenia się zawodowego, 
dzielenie odczuć z poniesionych porażek, szukanie winnych za niepowodzenia poza 
sobą i swoim stanowiskiem pracy, postawa wyczekiwania, poczucie wstydu za niepo
wodzenia zamiast uznanie ich za impuls do przekształceń oraz przede wszystkim za
łamanie się systemu-’''^

Jeżeli personel hołduje temu typowi kultuiy a kierownictwo szkoły nie przejawia 
zainteresowania przebudową tego obrazu, może się okazać, że sytuacja kryzysowa 
nie będzie elementem mobilizującym do podjęcia działań uzdrawiających, lecz raczej 
organizacja i jej członkowie będą sprzeciwiać się zmianie. W tej sytuacji opór przed 
przeobrażeniem będzie niekorzystny. Najczęstszymi powodami nieakceptowania 
przez bibliotekarza zmiany sąjego cechy osobowościowe, cechy wynikające ze spo
sobu postrzegania oraz związane z realizacjąindywidualnych potrzeb̂ '̂ *’. Jak czytamy 
'W Manifeście netokracji, „ludzie są z natury stworzeniami konserwatywnymi. 
Mamy wyraźną tendencję do trzymania się starych poglądów, mimo ich niezgodności 
ze znanymi faktami. Jesteśmy gotowi podejmować dużo większych wysiłków, by za
chować status quo w naszym umyśle, niż by uczyć się rzeczy nowych” '̂*’. Walka 
z oporem jest trudna i wymaga cech przywódczych oraz obrania odpowiedniej taktyki. 
Przede wszystkim przezwyciężyć go można w drodze porozumienia i dokształcania 
wszystkich uczestników danej kultury organizacyjnej, ułatwiającego im zrozumienie 
logiki zmian. Ważne też, co już sygnalizowano wcześniej, jest włączenie wszystkich 
beneficjentów szkoły do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu innowa
cji, a także zapewnienie im pomocy i wsparcia. Czasami jednak nie ma innej metody 
na wprowadzenie zmian jak posunięcie się do negocjacji, a w ostateczności do mani
pulacji, kooptacji lub przymusu.

Negocjacje mogąprzynieść rezultat, gdy dyrektor zapewni przedstawicielom 
kultury, której przewodzi, coś cennego w zamian za ustępstwa na rzecz wprowadzenia 
innowacji. Adresatem ich mogąbyć nauczyciele, bibliotekarze, uczniowie, ich rodzice, 
a także sama kadra kierownicza szkoły. Negocjacje prowadzone z nauczycielami 
mogądotyczyć, np. ich zgody na realizację lekcji metodami aktywizującymi (głównie 
metodą projektów) i w integracji z technologią informacyjną, wymagającymi od 
uczniów umiejętności informacyjnych, w zamian za rezygnację ze skrupulatnego roz
liczania pedagogów podczas hospitacji z ilości pi^yswcjonej przez młodzież wiedzŷ '**. 
Wśród nauczycieli bibliotekarzy negocjacje mogądotyczyć rozszerzenia wachlarza 
świadczonych przez nich usług i doskonalenia kompetencji w zamian za zwolnienie 
z obowiązku „chodzenia na zastępstwa”, wprowadzanie do praktyki pedagogicznej 
obowiązku szerzenia kultury informacyjnej, rozbudowy, modernizacji lub przekształ
ceń biblioteki szkolnej w kierunku oświatowego centrum biblioteczno-informacyjnego, 
wydzielenia stałego funduszu na potrzeby biblioteki itp. Z kolei negocjacje z uczniami 
doprowadzić powinny do obowiązku poznania idei information literacy i jej znacze
nia w procesie samokształcenia, wykorzystywania kompetencji informacyjnych



w procesie uczenia się w zamian za otrzymywanie wyróżnień oraz wyższycii ocen za 
zadania wymagające ich zastosowania. Wynegocjowanie wśród rodziców uczniów 
aprobaty i wsparcia dla inicjatywy utworzenia w sztcole lokalnego ośrodka kultuiy 
informacyjnej lub nowoczesnego biblioteczno-informacyjnego centrum oświatowego, 
w zamian za możliwość udostępnienia go społeczności lokalnej, intelektualnego zago
spodarowania czasu wolnego dzieci, zapewnienia im godnej roziywki, pomoc w za
stępowaniu płatnych korepetycji konsultacjami odbywającymi się w bibliotece pod 
kierunkiem specjalisty od pracy umysłowej, kształcenie umiejętności informacyjnych 
przy wykorzystaniu tradycyjnych i najnowszych technologii informacyjno-komunika- 
cyjnych, pośrednictwa w różnych formach doskonalenia, głównie w ramach „kształ
cenia na odległość” itp. Autonegocjację może przeprowadzić dyrektor także sam ze 
sobą, znajdując korzyści z rozbudowy bazy lokalowej biblioteki szkolnej (dokonanej, 
np. kosztem pomieszczeń służbowych, klasowych lub podjęcia trudu stosownych prac 
budowlanych) w podnoszeniu jakości pracy szkoły, tworzeniu „organizacji uczącej 
się”, ubieganiu się o znakjakości, korzyści wynikających z udostępnienia ośrodka 
środowisku lokalnemu.

Stosując metodę negocjacji, ugruntowuje się w świadomości środowiska eduka
cyjnego zasady cechujące organizacje oparte na ,Jculturowym współdziałaniu”. Umie
jętność zainspirowania środowiska ideątworzenia kultury informacyjnej, pozyskanie 
dla tej idei zwolenników i wspólne ustalanie kierunków jej budowy dające poczucie 
identyfikowania się z projektem, ma duże szanse na powodzenie.

Jak zatem postrzegany jest omawiany typ biblioteki szkolnej w kulturze adaptacj i? 
Przede wszystkim musi mieć charakter środowiskowy i spełniać potrzeby społeczno
ści lokalnej '̂’®. Ponieważ pod wpływem innowacj i technicznych; przeobrażeń w życiu 
społecznym i politycznym (regulacje rządowe, nacisk społeczny, zagadnienia prawne 
itp.), a także pod wpływem oddziaływania procesów globalizacji, zmianie ulega styl 
życia społeczeństwa, dlatego biblioteka musi bez przerwy dostosowywać formy usług 
do oczekiwań swoich klientów. Z tego względu cechącharakterystycznąjej działal
ności jest wielość usług zaspakajających zróżnicowane oczekiwania użytkowników 
i czytelników. Sprostanie potrzebom zmieniającego się środowiska wymaga wprowa
dzania przez szkołę i jej bibliotekę różnych modyfikacji wewnętrznych dotyczących 
własnych struktur organizacyjnych. Ajest to zadanie najtrudniejsze, gdyż zmiana tej 
struktury w organizacjach, które nie wyzwoliły się z kultur biurokratycznych (mechani- 
stycznych) i formalnych, jest odczytywana jako zagrożenie dla niej samej. Zatem pla
cówki te w systemie adaptacj i winny być na tyle otwarte, aby nie szukać rozwiązania 
w zmianie swojego otoczenia, ale w zmianie siebie samych i w integracji ze środowi
skiem. Dążyć również powinny do uzyskania opinii placówki, której profesjonalizm wza- 
kresie świadczonych usług i wysokie kwalifikacje personelu sąniezastąpione.

Przekształcając się także w instytucję przyjaznądla użytkownika, traktować go 
powinny w sposób podmiotowy, stwarzając równocześnie rodzinnąatmosferę. Umie
jętność nawiązywania kontaktów z klientem i preferowanie takich cech bibliotekarza 
jak kontaktowość, mobilność i asocjacyjność wpływa na personalizację biblioteki i jest 
pozytywnie postrzegane. Zatem oczekuje się od niego pełnienia funkcji mediatora 
i specjalisty w zakresie metodologii funkcjonowania i postępowania^’®. Korzystny wi
zerunek biblioteki wytwarza się zazwyczaj dopiero w trakcie długotrwałej współpracy



ze środowiskiem. Jako dewizę tej współpracy Beata Żołędowska-Król proponuje 
przyjąć traktowanie wszystkich członićów tej społeczności jako „majątek strategicz
ny” biblioteki^ '̂.

Działaniem innowacyjnym w dziedzinie bibliotekarstwa szkolnego miało być 
utworzenie multimedialnych centrów informacji. Jednak trudno je zaliczyć do tej klasy 
przedsięwzięć, ponieważ nie spowodowały wyraźnych zmian jakościowych 
w systemie edukacji. Nie przyczyniły się także do rozwoju kultuiy informacyjnej 
ucznia w znaczeniu przyjętym dla tej pracy. Postrzegać je należy w kontekście rozwo
ju infrastruktury informatycznej biblioteki, a nie zmiany jej wizji determinującej zakres 
funkcji i stawianych przed nią celów oraz konstytuującej jąjako placówkę innowa- 
cyjnąw środowisku edukacyjnym i wychowawczym ucznia. Dlatego alternatywą 
MCI mogłoby być szkolne centrum kultuiy informacyjnej (CKI) stanowiące pożądany 
dla systemu edukacj i model biblioteki szkolnej. Wszak, j ^  konstatuje Edmund Burkę, 
„nie planuje się przyszłości na modelu przeszłości”^̂ .̂

2 .2 .4 .  K u l t u r a  t e c h n o k r a t y c z n a  в ю ы о т е и  s z k o l n e j

A KONCEPCJA „BIBLIOTEKI SIECIOWEJ”

Kultura organizacyjna biblioteki szkolnej o typie „technokratycznym” lub „wirtu
alnym” to stosunkowo nowy twór w polskim bibliotekarstwie” .̂ Jej zaistnieniu towa
rzyszyła reforma oświaty z 1998 г., kolejne nowelizacje podstaw programowych 
(1997-2007), akcja wyposażania szkół w komputery i wprowadzania do programów 
nauczania technologii informacyjnej, uruchamianie programów rządowych i pozarzą
dowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych zgodnie z celami sformułowanymi w dokumentach 
e-Europa, e-PolskcP^, możliwości wykorzystania funduszy unijnych na realizację 
projektów wdrażających technologie komunikacyjne do oświaty oraz szkolenia użyt
kowników tychże technologii itd. W przedsięwzięciach tego typu brało udział wiele 
firm produkujących sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla szkolnictwa oraz sto
warzyszeń wspierających te akcje^^ .̂ Powstały też specjalne fundacje i programy 
tworzone najczęściej bez udziału przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego i nie 
znające jego faktycznych potrzeb, które przekazywały bibliotekom sprzęt komputero
wy i szkoliły ich pracowników w zakresie obsługi dostarczonego oprzyrządowania^’®.

Kultura organizacyjna o orientacji technokratycznej charakteryzuje biblioteki 
szkolne postrzegane jako miejsce dostępu do informacji multimedialnej posadowionej 
w sieci. Określa się jejako „internetowe centrum informacji multimedialnej” (ICIM), 
„centrum globalnej informacji”, „technologicznąskładnicę informacji”, „biblioteczne 
lat)oratorium komputerowe”, „węzeł przekazu informacji cyfrowej”, „centrum komu
nikacji międzyludzkiej”, „centrum informacji multimedialnej i internetowej”, ale też 
,^nultimedialne centrum informacji” (MCI)^” . Niektórzy idąnawet dalej, upatrując jej 
rozwój w dążeniu do przeobrażania się w bibliotekę wirtualną. Główny, a często jedyny 
akcent położony jest na funkcj i tego ośrodka jako punktu dostępu do sprzętu kompu
terowego i Intemetu oraz ośrodka doskonalenia umiejętności informatycznych człon



ków społeczności szkolnej^’*. W wersji bardziej optymistycznej MCI traktowane jest 
jako biblioteczne laboratorium komputerowe, czyli dodatkowa pracownia komputerowa 
zlokalizowana w czytelni lub innym pomieszczeniu szkolnym. Takie pracownie mają 
przyczynić się do wykształcenia nowoczesnego człowieka XXI w. członka społeczeń
stwa informacyjnego, przedstawiciela cyt)erkultury, reprezentanta cywilizacj i medialnej, 
mieszkańca globalnej wioski, członka elektronicznych plemion, obywatela społeczeń
stwa sieciowego, bywalca wirtualnych światów, klienta w społeczeństwie postbiblio- 
tecznym, czyli osoby wyróżniającej się kompetencjami technicznymi, a szczególnie in
formatycznymi, wysoce cenionymi w kulturze hiperkapitalizmu, kulturze dostępu, 
uczestnictwa i komunikacj i, w której najcenniejszą wartościąstaje się połączenie z siecią 
i umiejętność nawi^ywania kontaktów.

Kultura ta charakteiyzuje się specyficznym zbiorem norm i wartości wynikają
cych z przyjętego w tej organizacji światopoglądu technokratycznego. Stanowią one 
podstawę działań związanych z organizacją! zarządzaniem biblioteką szkolną, a także 
z realizowanymi przez niąprocesami informacyjnymi. Wpływa przede wszystkim na 
strategię funkcjonowania tej placówki opartąna takich czynnikach, jak: plan działania, 
wzór (model) ̂ iałania, pozycja biblioteki, perspektywa jej rozwoju (przyszła wizja)^” .

Stanisław Bagieński wyodrębnia cztery podstawowe modele kultuiy organizacyj
nej uzależnione od sposobu podejmowania decyzji przyjętego w organizacji^^. Kultura 
technokratyczna mieści się w modelu proinnowacyjnym opartym na prognostycznej 
strategii działania. Jednoznaczne ukierunkowanie na przyszłość oparte na kompeten
cjach prognostycznych zespołu kierowniczego i kompetencjach w dziedzinie nauki, 
techniki, a szczególnie technologii informacyjno-komunikacyjnych i technik informa
tycznych ma gwarantować organizacj i realizację zaprogramowanej szczegółowo wizj i 
przyszłości. Jak dowodzi wspomniany autor, kultura organizacyjna o modelu techno
kratycznym jest kulturąo orientacji na niezależność. Charakteryzuje jąwewnętrzna 
spoistość, integracja, ład i porządek. Nie ma miejsca na działanie sił antagonistycz- 
nych. Wyklucza się niespójność, przypadkowość, niedookreśloność. Kultura ta wyka
zuje minimalnązależność od otoczenia, w związku z czym nie dopuszcza się do zmiany, 
której źródłem są czynniki zewnętrzne. Dokonywanie zmiany w zaprogramowanej 
przyszłości jest wyłącznie uzależnione od nauki, techniki i technokratów-menedżerów 
pełniących rolę uprzywilejowanej umysłowej awangardy ludzkości. Do grupy tej 
Aleksander Bard i Jan Soderqvist zaliczająnetokratów, czyli elitę społeczeństwa in- 
formacjonalistycznego, dysponującą kontaktami i wiedzącennądla sieci. Charakte- 
ryzująsię oni umiejętnością nawiązywania kontaktów i dzielenia się cennymi informa
cjami, indywidualnymi zdolnościami do zdobywania informacji i zarządzania nią 
(głównie absorbowania i sortowania informacji, zdolnościądo szerszego i uogólniają
cego spojrzenia na ogrom informacji, rozumienie jej kontekstu), gotowościądo uczenia 
się wciąż nowych rzeczy, zdolnościądo zwracania uwagi, otwartością, zaufaniem, 
elastycznością, wizją, wyczuciem stylu, społeczną inteligencją, talentem, pracowito
ścią, inicjatywą, wiedzą^^'.

Realizacja strategii prognostycznej związana jest z wprowadzaniem permanent
nego postępu techniczno-organizacyjnego we własnych strukturach, podejmowaniem 
inwestycji i unowocześnianiem procesów, ciągłym dążeniem do obniżania kosztów 
prowadzonej działalności i świadczonych usług. W kulturze technokratycznej za naj



ważniejsze kiyterium sukcesu organizacji uważa się opanowanie technologii umożli
wiające zmniejszenie nakładów (np. ograniczenie funduszy na zakup książek lub re
zygnacja z tradycyjnego księgozbioru na rzecz rozbudowy infrastruktury informatycz
nej biblioteki i udostępnianie tylko informacji w formie elektronicznej^^, zmniejszenie 
uciążliwości pracy, zwiększenie wydajności, podwyższenie jakości usług oraz osiąga
nie wysokiego stopnia nowoczesności (np. poprzez wprowadzanie technologii infor- 
macyjno-komunikacyjnych do pracy biblioteki, przekształcenie jej w ICIM lub biblio
tekę wirtualną). Biblioteka szkolna realizująca strategię prognostyczną dostosowuje 
ofertę usług do potrzeb swoich użytkowników w takim zakresie, w jakim pozwala na 
to nie tyle postęp, co jej dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Badania prowadzone przez Stanisława Bagieńskiego pozwoliły ustalić preferowa
nie strategii technokratycznej przez zdecydowaną większość kadry kierowniczej, bez 
względu naprzyjętąorientację kulturową (orientację na niezależność, orientację ofen
sywną, niezależno-ofensywną, na dominację). W związku z tym konstatuje, że najbar
dziej współcześnie rozpowszechnioną strategią funkcjonowania organizacji jest 
strategia technokratyczna, znajdująca oparcie także w gospodarce iynkowej^“ . Zbu- 
dowanajest ona na bazie podstawowego postulatu ideologii technokratycznej, głoszą
cego, że tylko nauka i technika dostarcza jednostce lub społeczeństwom wartości 
potrzebnych do samodoskonalenia i rozwoju oraz że tylko naukowcy, technicy, eksper
ci, menedżerowie, specjaliści, kuratorzy sieci, inżynierowie, informatycy posiadają 
wyłączność w wyjaśnianiu i zmienianiu świata, a także w prowadzeniu społeczeństwa 
do osiągnięcia najlepszej dla całej ludzkości i globu wizji przyszłości. Dla netokratów 
jest to społeczeństwo wirtualne zbudowane z długiego szeregu sieciowych piramid, 
w któiym zajmująoni jako elita najwyższe miejsce w hierarchii, natomiast konsumta- 
riusze lokowani sąw najmniej atrakcyjnych sieciach pełnych bezwartościowych in
formacyjnych śmiecî *'*.

Kultura technokratyczna kształtowana jest, jak już powiedziano, pod wpływem 
światopoglądu technokratycznego, którego dominantąjest przyszłość. Joanna Kur
czewska wyróżnia w jego strukturze pięć podstawowych elementów^“ . Pierw
szym jest uznawanie przez technokratów jednej i jednolitej „pożądanej przyszłości”, 
np. przyszłości społeczeństwa eiy dostępu. Kolejny wskazuje, że przyszłość ta jest 
określona w najmniejszych szczegółach, wypełniona opisami konkretnych przypad
ków i zagadnień, np. sposobów, reguł i warunków dostępu do sieci, metod kontro
lowania dostępu do informacji. Przyszłość ta jawi się jako świat, który istnieje realnie 
już teraz, jak świat technologii, informacji, cybeфrzestrzeni, dostępu. Dlatego tech
nokraci opracowali w najdrobniejszych szczegółach opis struktury tej przyszłości, 
w której nie ma niedomówień, a ustalenia dotyczą takich detali jak np. wpływ wyna
lazków dokonanych przez społeczeństwo informacyjne na inicjację procesu zmiany 
(zastąpienie książki drukowanej przez hipertekst, logosfery przez ikonosferę, na
ukowca-profesjonalisty przez „mądrość tłumu” i „anonimowych twórców” spo
łeczności Web 2.0; tradycyjnej biblioteki przez bibliotekę cyfrową; bibliotekarza 
przez wirtualny katalog, metawyszukiwarki, systemy ekspertowe, programy po
zwalające na kolekcjonowanie stron www i ich kategoryzację (folksonomię), pro
jekty typu SEKT^“  itd.) oraz konsekwencji społecznych i ekonomicznych związa
nych z przemieszczaniem punktu ciężkości z dostępu do zasobów książkowych na



efektywność przepływu informacji (biblioteki jako pasy startowe, autostrady infor
macyjne, dworce centralne wiedzy).

Trzeci element odnosi się do przyszłości mającej charakter skrajnie materialistycz- 
ny, w związku z czym można jąpoznawać i inteфretować tylko poprzez rozum instru
mentalny. Nauka i technika uzuфuje sobie w świecie technokratów wyłączność na 
objaśnianie i zmienianie „pożądanej przyszłości” określanej przez Joannę Kurczewską 
jako „Państwo Boże Nauki i Techniki”. Ponieważ świat ten zbudowany jest na uni
wersalnych prawach pozytywistycznej nauki i techniki, realizuje się w nim czystą 
i radykalną ideologię nowoczesności, charakteiyzującąsię wiarąw przyszłość tech
nologii informatycznych, wirtualnych światów, cybeфrzestrzeni, biocybernetyki.

Pomija się natomiast zagadnienia irracjonalne, niemające charakteru naukowego, 
takie jak religia, ideologia, wiara, intuicja^” . To pociąga za sobą zmiany w sferze ak
sjologicznej (wybór życia w kulturze moralnie obojętnej). Zatem cechącharakteiyzu- 
jącą świadomość technokratycznąjest odrzucanie świata wartości, intelektualnego 
zainteresowania człowiekiem i jego sprawami. Netokraci nie tylko wykazująbrak 
zainteresowania analiząswojej świadomości i chęci poznania swojego ego, ale wręcz 
pielęgnująi doskonaląswojązdolność do rozwijania wielu równoległych osobowości. 
W sieci liczą się bowiem tylko wirtualne tożsamości. Humanistyczną koncepcję czło
wieka zastępuje więc w społeczeństwie informacjonalistycznym możliwość wyboru po
między wieloma tożsamościami, w zależności od sytuacji i kontekstu. Jak konstatują 
autorzy Manifestu nełokracji, obywatele sieci znajdują się „w stanie ciągłego stawania 
się, określającym się wciąż na nowo, b>ez precyzyjnie wyznaczonego celu” “̂ . Ich am- 
bicjąh)ędzie zagwarantowanie sobie jak największej liczby możliwości, a świadomość 
kruchości fikcji doprowadzi ich do „pozbawionej złudzeń kłarowności i utraty sensu, ale 
również do twórczego upojenia wolnościąi nieograniczonych możliwości” *̂®. Tak więc 
netokracji zgodnie z wyznawanym paradygmatem zaprzestająprób bycia człowiekiem, 
by w kolejnej fazie rozwoju nie móc powrócić do stanu bycia człowiekiem^™.

Cechą świadomości technokratycznej jest także negacja religii, moralności, trady- 
cj i, kultury. Technokraci dowodzą, jak pisze Joanna Kurczewska, że „niepotrzebne jest 
zakorzenienie, uzależnienie się oraz znajomość dziedzictwa przeszłości” ’̂’. Propagują 
wyzwolenie od wszelkiej tradycji, a nawet jej pogardę, likwidację autonomii dziejów 
kultury, która opóźnia postęp cywilizacji technicznej. Zniszczona zostaje w ten sposób, 
jak konkluduje autorka książki o technokratach, tajemnica przyszłości, co ma swoje 
negatywne konsekwencje dla „trwania i rozpowszechniania się wszelkich idei spo
łecznych, wzorców kulturowych, kanonów moralnych”. W konsekwencji, jak czyta
my dalej „pole kultury jako całość skazane jest w reformie technokratycznej albo na 
całkowitą eliminację, albo na radykalną naturalizację” ’̂^

Netokraci idąjeszcze dalej, według paradygmatu informacjonalistycznego kultura 
staje się nową wersjąnatury, tzw. Naturą2.0, gdyż zarówno kultura jak i natura są 
bardzo skomplikowanymi systemami zarządzania informacją, których podstawąjest 
ewolucja i selekcja naturalna^’\  Lekceważąc zjawiska kultury, nie prowadzą ich roz
winiętej i pogłębionej krytyki, np. w stosunku do afrrmacji technologii komputerowych, 
kryzysu moralności człowieka niepotrafiącego podporządkować sobie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju własnej osobowości, uzależnienia od tych 
technologii (problemy eutyfroniki), przewartościowania podstawowych kategorii ak



sjologicznych zgodnie z filozofią„ułatwienia” ’̂''. Także w stosunku do ideologii dostę
pu i uczestnictwa, przeceniania wartości źródeł elełctronicznych, uznania jako jedynie 
realnie istniejących informacji dostępnych w sieci, przyczyniając się tym samym do 
usuwania na margines praktyki edukacyjnej i wychowawczej zagadnień kultuiy czy
telniczej, medialnej, informacyjnej, bibliotecznej, a szczególnie kultuiy książki i słowa. 
W świadomości technokratycznej jeszcze jeden element odgrywa istotną funkcję. 
Wiąże się on z uczynieniem z technokraty, ̂ ięk i jego wiedzy fachowej i kompeten
cjom technicznym, posłannika przyszłości. Sprawiając wrażenie jedynego wiarygod
nego reprezentanta cywilizacji technicznej, pretenduje do roli przywódcy społeczeń- 
stwa^’^ Ustanawia swojąrolę jako intelektualnego dyktatora, odbiera im prawo do 
samodzielnego stanowienia o sobie, prawo do rozwoju, kontroli, wyzwala z obowiązku 
„własnego myślenia” i wysiłku intelektualnego, sprowadzając rolę homofiiturusje- 
dynie do bycia (systemy eksperckie, sztuczna inteligencja, inteligentne wyszukiwarki, 
roboty, programy do automatycznego analizowania, streszczania, indeksowania, tłu
maczenia, aplikacje reprezentatywne dla technologii Web 2.0 itp)^’ .̂ W netokracji 
taką funkcję pełni kurator sieci, jest on nie tylko jej nadzorcą, ale także egzekutorem 
prawa, netykiety. Każdy, kto popełni wykroczenie przeciwko etykiecie, może zostać 
wykluczony z najważniejszych sieci, wyrzucony ze społeczności grupy, co spowoduje 
utratęjego społecznej tożsamości. Może zostać także ukarany wirtualną izolacją. Ku
ratorzy i eksperci sąmistrzami zarządzania i manipulowania informacją. Autorzy Afe- 

przypisują im rolę kapłanów-„przewodników po problemach moralnych 
i duchowych, pośredniczących i komentujących najnowsze informacje” ”̂ , którzy na- 
kazujączłonkom konsumptariatu niedowierzanie własnym doświadczeniom i propa- 
gujątraktowanie nowości jako podstawy podejmowania wszelkich decyzji. Zamiast 
prawdy, każą im zadowolić się nowością. Nie napotykająna sprzeciw, ponieważ kon- 
sumptariatowi brak inteligencji, uogólniającego spojrzenia, kontekstu informacji i wie
dzy. Konsumujązatem to, co im zaoferuje elita społeczeństwa informacjonalistyczne- 
go, uznając media za podstawowe narzędzia wyboru.

Netokracji stająsię zatem reprezentantem niekompetentnego i niedoinformowa
nego społeczeństwa w jego powiązaniach ze światem nauki, technologii informatycz
nych, sieci komputerowych. Podziw i autoiytet dla swojej osoby budują na niewiedzy 
i obawach laików przed funkcjonowaniem w świecie rozwiniętych technologii infor
matyczno-komunikacyjnych, w świecie wynalazków i dokonań przedstawicieli róż
nych nauk ścisłych, np. w zakresie genetyki, biotechnologii, neurobiologii, cybernetyki, 
sztucznej inteligencji itd. Jak podsumowuje rozważania o świecie technokratów Jo
anna Kurczewska, ich pozycja jest konsekwencją „powszechnego i apriorycznego 
zawierzenia społeczeństwa, że nauka i technika jest bliska prawom świata przyrody 
i w związku z tym jest skarbnicą ideałów, zwłaszcza prawdy, uniwersalności, obiek
tywności i skuteczności” ™̂. Stąd bliska droga do fetyszyzacj i techniki (szczególnie 
TIK), nauki, informacji, komputerów, ekspertów.

Status technokraty w społeczeństwie wynika zatem z jednej strony z umiejętności 
zapewnienia sobie dostępu do odpowiednich w danym momencie źródeł informacji, 
z osobistych kompetencji informacyjnych, informatycznych i technicznych, prestiżu 
społecznego okazywanego specjalistom, miejsca jakie zajmują oni w systemie komu
nikacji społecznej, a także z ugruntowanego w społeczeństwie autorytetu naukowej



racjonalności. Natomiast z drugiej strony wynika on z potrzeby tłumu do posiadania 
niepodważalnego autorytetu naukowego będącego ich przewodnikiem w skompliko
wanym świecie techniki (dla społeczności szkolnej może nim być także nauczyciel 
informatyki, koordynator technologii informacyjnej, internauta, guru komputerowy, 
spec od oprogramowania itp.) oraz z postawy spontanicznego i bezwarunkowego 
posłuszeństwa laików względem technokratów ekspertów (uczonych, menedżerów, 
inżynierów, techników)^™.

Kultura organizacyjna biblioteki szkolnej o typie „technokratycznym” ma wiele 
wspólnego z organizacją wirtualną. Jej koncepcja rozwijana jest na gruncie naukowym 
oraz praktycznym. Wirtualność w tym przypadku sprowadza się głównie do realizo
wania procesu informacyjnego w sposób elektroniczny i do dominacji cyfrowego 
sposobu komunikacji. Jej obszar został więc zawężony do alfabetyzacji komputerowej 
użytkowników i przygotowywania ich do funkcjonowania w świecie zdominowanym 
przez Intemet i technologie informatyczne. Prognostycy w technologiach informacyj- 
no-komunikacyjnych upatrująbowiem substytut wszelkich czynników postępu spo
łecznego, zarówno w wymiarze cywilizacyjnym, jak i kulturowym, czyli rozumienia 
siebie i świata. Zatem życie w „okablowanym świecie” to życie w świecie szybkiego 
dostępu do informacj i i budowania społeczności wirtualnych, w któiym biblioteka nie
rozerwalnie łączy się z sieciami komputerowymi. Jak pisze Kazimierz Krzysztofek 
we wstępie do książki Charlesa Jonschera „człowiek sam sobie stworzył narzędzie, 
które zmusza go do tego, aby był coraz bardziej twórczy”, o czym świadczy chociaż
by koncepcja interaktywnego Internetu wykorzystana w bibliotekarstwie, nazwana 
przez Michaela Caseya, amerykańskiego badacza bibliotek. Library 2.0̂ *®.

Upraszczając rozumienie biblioteki wirtualnej, potocznie postrzega się jąjako „każ
dy uporządkowany według dowolnych zasad spis połączeń do dowolnych zasobów 
w Internecie”, także do elektronicznych katalogów bibliotek tradycyjnych. Aleksander 
Radwański wskazuje, że takie podejście umożliwia postawienie znaku równości po
między bibliotekąwirtualnąa wirtualnym katalogiem (metakatalogiem)^*'.

Ale wirtualność bibliotek to nie tylko jej infrastruktura teleinformatyczna, w której 
sieć komputerowa stanowi fizyczne środowisko wymiany informacji. To równocze
śnie dematerializacja większości jej pozostałych zasobów fizycznych (lokalowych, 
sprzętowych, zbiorów na nośnikach papierowych, personelu, budżetu). To przejście 
od tradycyjnych zasobów książkowych w stronę ekonomiki tworzenia autostrad infor
macyjnych. W strukturze sieciowej obowiązują bowiem zasady kwestionujące do
tychczasowe cechy organizacji tradycyjnych, np. hierarchię, koordynację pionową, 
jasne granice organizacyjne, podział na pracowników koncepcyjnych i wykonaw
czych, trwałość i niezmienność struktury^* .̂ W tym kontekście sytuacja i miejsce bi
blioteki w systemie szkolnym staje się jeszcze bardziej tymczasowe, chwilowe, nie
przystające do tradycyjnej struktury szkoły, a zatem niepewne^“ . Skierowując swój 
rozwój w stronę organizacji wirtualnej musi łączyć go z siecią niezależnych od siebie 
bibliotek (szkolnych, pedagogicznych, publicznych, fachowych, uczelnianych) roz
mieszczonych w różnych miejscach, a także z siecią innych placówek kulturalno- 
-oświatowych. Ponadto z umiejętnościąłączenia kompetencji i zasobów organizacyj
nych w celu sprawnego świadczenia usług biblioteczno-informacyjnych uzależnionych 
od elektronicznej komunikacji i koordynacji wzajemnych działań^* .̂ Organizacja taka



bazuje bowiem na indywidualnych kompetencjach bibliotekarzy zatrudnionych w róż
nych placówkach edukacyjno-oświatowych i wykorzystuje tylko najbardziej kompe
tentne jednostki. Celem tak dobranych pracowników jest świadczenie usług dla po
trzeb konkretnego użytkownika i pomoc w realizacji określonego zadania, w któiym 
może on czynnie i w czasie rzeczywistym uczestniczyć. Organizacja wirtualna two
rzona jest, by dostarczać usługi o wymaganym poziomie jakości, w jak najkrótszym 
czasie, ale przy minimalnych kosztach. Wydajność osiąga się więc głównie za pomocą 
oszczędności czasu i szybkości reakcj i na zlecenie klienta. Wymaga to od bibliotekarzy 
kompetencj i i odpowiedzialności. Wiedza i umiejętności pracowników to podstawa 
funkcjonowania biblioteki wirtualnej. Zatem, jak konstatuje Marek Adamczyk, muszą 
być oni „specjalistami a nawet liderami w swoich dziedzinach, tak aby każdy z etapów 
łańcucha wartości realizowany był przez najbardziej kompetentnąjednostkę” ®̂̂ Do re
alizacji danego zadania, osoba koordynująca wykonanie usługi, tzw. broker informacji, 
dobiera wspólpracowników-bibliotekarzywzależności od ich kompetencji. Najbardziej 
pożądane sąw tej organizacj i kompetencje eksperta (głębokie i wąskie) oraz omnibusa 
(głębokie i szerokie). Dlatego też w organizacjach wirtualnych tracąznaczenie więzi 
osobiste a cenione sąwięzi informacyjne, co wpływa na zmianę hierarchii dominujących 
wartości, ijak zauważa Łukasz Sułkowski, zmienia obraz kultury organizacyjnej.

Wirtualność biblioteki jest cechą wynikającąz jej umiejętności przystosowaw
czych do zmian w otoczeniu^“ . Jest też cechą, do której biblioteki dochodzą stopnio
wo, etapami, np. przeobrażając się z rezerwuaru lektur w dydaktyczne centrum infor- 
macji, bibliotekę jakości czy SCI, MCI lub ICIM. Stadium początkowym jest 
komputeryzacja biblioteki^% tworzenie katalogów komputerowych, udostępnianie do
kumentów elektronicznych, zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego i Inter
netu. Kolejny etap związany jest z zaistnieniem biblioteki w sieci poprzez katalogi 
OPAC, digitalizację zbiorów, zintegrowane systemy informacyjno-wyszukiwawcze, 
strony domowe bibliotek, specjalistyczne serwisy informacyjne, portale internetowe, 
fora dyskusyjne, szkolenia i kursy online oraz różnorodne formy usług sieciowych. 
Przyszłościowym zadaniem staje się wprowadzenie koncepcji Web 2.0 i wykorzysta
nie aplikacj i interaktywnego Internetu w bibliotekach szkolnych^®*.

Jednąz nich jest „Biblioteka osobista”. Aby przywrócić atmosferę pracy naukowej 
w zaciszu własnego gabinetu, którego integralnączęściąw poprzednich stuleciach była 
biblioteka, postanowiono poprzez elektronizację^®, zapewnić powrót do pierwotnej 
funkcji biblioteki jako księgozbioru domowego. „Biblioteka osobista” ’̂® spełnia zatem 
funkcję tzw. wirtualnego służącego na zawołanie, który pomaga w wyszukiwaniu rele- 
wantnych informacji na zadany temat, który wie, kim jest czytelnik, co go interesuje, 
z jakiej dziedziny (na podstawie zgłoszonych przez niego profili wyszukiwaw- 
c^cł^®‘ obejmujących przykłady odpowiednich artykułów), dysponuje mechanizmami 
selekcj i wyszukanych informacj i i ustalania rankingu jakości tych informacj i oraz wystę
puje jako partner klientawtrakcie realizacji różnych zadań informacyjno-bibliotecznych. 
W aplikacji tej wykorzystywane sąefekty współpracy osób zaangażowanych w porząd
kowanie źródeł dostępnych w Internecie. Źródła te grupowane sąw zrozumiałe przez 
nich kategorie, którym przypisująwłasne atrybuty, np. podczas kategoryzowania stron 
W W W  przy pomocy słów kluczowych (tagów), co umożliwia oglądanie „ulubionych” lin
ków wszystkich użytkowników oznaczonych wybranym tagiem.



„Biblioteka osobista” to rodzaj elektronicznej bramy do różnych materiałów na
ukowych. Za tąbramąpanuje jednak idealny porządek. Klient gromadzi dokumenty, 
układając je na wirtualnych półkach z książkami i indeksuje ich zawartość. Jak pod
kreślają autorki opisujące wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w bibliotekach cyfro
wych, uzyskuje on wirtualną tożsamość poprzez posiadanie własnego profilu użyt
kownika i tym samym przestaje być biernym odbiorcą informacji dostarczonej przez 
bibliotekarza^’ .̂ Wyposażony zostaje bowiem we własne narzędzia do przetwarza
nia informacji i instrumenty do klasyfikowania zmagazynowanych w „Bibliotece 
osobistej” informacji, opisywania ich tagami, dodawania wskaźników, określania re- 
lewancji, oceniania, dodawania recenzji, kreowania własnego systemu kategoiyza- 
cyjnego. Pracę z wyselekcjonowanym księgozbiorem, obejmującym materiały 
z sieci i własne dokumenty, ułatwia mu program pozwalający na tworzenie notatek 
na stronach elektronicznych książek. W ten sposób użytkownik tworzy nowe infor
macje gromadzone w jego wirtualnym księgozbiorze domowym. Ziściło się zatem 
marzenie pokolenia XX w. (studentów, naukowców, uczących się, poszukujących 
informacji), by monumentalne gmachy bibliotek z ich zimnymi i ponurymi czytelnia
mi, o wrogiej dla pracy indywidualnej atmosferze i najczęściej znacznie oddalone od 
miejsca zamieszkania czytelnika uczynić dostępne i przyjazne dla każdego, w każdej 
chwili bez konieczności opuszczania własnego mieszkania.

Konsekwencjąpomysłu tworzenia przez czytelników własnych zbiorów biblio
tecznych, dostępnych w formie elektronicznej na biurku w ich własnym domu, było 
dostrzeżenie konieczności i możliwości wykonywania przez nich różnych funkcji ptzy- 
pisanych dotąd personelowi bibliotecznemu. Zmianie uległa dotychczasowa rola użyt
kownika, któiy korzystał z opracowanych już zbiorów. Teraz on sam dla potrzeb „Bi
blioteki osobistej” tworzy własny zbiór informacyjny, porządkuje go, klasyfikuje, 
opracowuje rzeczowo, faktograficznie itp. Przejmuje zatem rolę i zadania biblioteka
rza. Jak w takiej sytuacji bibliotekarze ustosunkują się do utraty autorytetu na rzecz 
tzw. zbiorowej mądrości, pytająautorki reprezentujące Bibliotekę Główną Politech
niki Warszawskiej^” . Aby tak się nie stało, ta i inne usługi biblioteki cyfrowej sprowa
dzać powinny się według Alaina Jacquessona, wykładowcy w szkołach bibliotekar
skich w Genewie i Villeurbanne, do zaoferowania użytkownikowi dostępu do 
powszechnej informacji w czasie rzeczywistym na jego stanowisku pracy. Katarzyna 
Materska, zestawiając nazwy zawodowych tytułów i pełnionych ról, jakie w zmienia
jącej się rzeczywistości realizować mająprofesjonaliści do spraw informacji i wiedzy, 
wymienia badacza informacji, menedżera informacji, zarządzającego rekordami, 
zarządzającego treścią, architekta informacji, edytora informacji cyfrowej, specjalistę 
stron W W W , brokera informacji, maklera informacyjnego, bibliotekarza cyfrowego, 
konsultanta informacyjnego, mediatora, pośrednika, dostawcę, producenta informacji, 
dystrybutora informacji, edukatora. Przedstawia także własny katalog przyszłych spe
cjalności dla pracowników informacji, przypuszczając, że zaczną upowszechniać się 
następujące z nich: obserwator sieci, specjalista od weryfikacji informacji sieciowej, 
analityk efektywności mediów informacyjnych^’ .̂ Azatem zamiast roztrząsać brak 
poważania dla zawodu pracownika informacji i bibliotekarza, należy spojrzeć na ich 
profesję z punktu rozwoju cywilizacji informacyjnej i niezbędności tej grupy osób 
w porządkowaniu informacji, wiedzy, nauki.



Następuje zatem w sposób niemalże niezauważalny i automatyczny przejście bi
blioteki od etapu świadczeniausług w sieci do jej wirtualności i organizacji wirtualnej. 
Chociaż bibliotekę można mieć na biurku, nie wyklucza to jednak faktu, że istnieje 
potrzeba istnienia fizycznego miejsca, w którym wszystkie dokumenty, które w niej 
gromadzimy, będązlokalizowane, opracowane, zdigitalizowane, skonfigurowane, 
a także miejsca spełniającego fijnkcję centrum zarządzania tymi informacjami. Hen- 
lyk Hollender sytuuje je w nowej postaci biblioteki określonej przez badacza jako biu
rowiec menedżera informacji, biblioteki mającej strukturę organizacji wirtualnej^^^ 
Posiada ona w swojej ofercie nie tylko „napełnianie dysków informacją”, ich konfigu
rację, „filtrowanie masowo wytwarzanych informacji niepotrzebnych”, zapewnianie 
dostępu do różnych źródeł, ale i świadczenie, w oparciu o globalne zasoby, wszela
kich usług infobrokerskich.

Nie wszystkie cechy organizacji wirtualnej sąjednak korzystne dla funkcjonowa
nia biblioteki szkolnej i możliwe do implementacji najej gruncie. Jak konkluduje Bro
nisław Siemieniecki „im szybsze są działania zmierzające do elektronizacji szkoły 
a szczególnie jej informatyzacji, tym ostrzej uwidaczniająsię braki w zakresie huma
nizacji edukacji”, co sprzyja utrwalaniu się tendencji do technokratycznego postrzega
nia procesu kształcenia^’®. Zacytowany badacz w edukacji wspartej komputerami 
wyróżnia bowiem dwa nurty: tradycyjny i kognitywny, a w tym drugim wyodrębnia 
kierunek informatyczno-matematyczny i humanistyczny (kulturowy). Nurt informa- 
tyczno-matematyczny porównuje do zaprogramowanego procesu przetwarzania 
infonnacji, w którym dokonuje się kodowania, sortowania, magazynowania, przypo
minania i prezentowania wiedzy przez uczącego się i w którym kultywuje się cyber
netyczną wizję uczenia się, w której algorytm jest gwarancjąsukcesu kształcenia. 
Istota procesu kształcenia wiąże się bowiem z poruszaniem się wśród wiadomości 
jednoznacznych i dobrze zdefiniowanych w ściśle określonej przestrzeni informacyj
nej. Badacz dostrzega w kierunku tym jej skrajnąpostać kształtowanąpod wyraźną 
presjąopcji technokratycznej.

Nie tylko w informatyczno-matematycznym podejściu do procesu kształcenia 
upatruje się negatywne skutki implementacji kultury wirtualnej przez bibliotekę 
szkolną. Rozproszenie geograficzne szkół i bibliotek, które pomimo odległości mogąze 
sobą współpracować wykorzystując technologie informatyczne jest na pewno zaletą. 
Ale praca niezależna od lokalizacji jest możliwa dzięki sieciom komputerowym, do 
których dostęp w bibliotekach szkolnych nie jest powszechny. Przeszkodąjestteż brak 
tradycji pracy grupowej w sieci, a aktywność środowiska zawodowego w portalach 
bibliotecznych, informacyjnych, w listach dyskusyjnych jest wciąż szczątkowa^® .̂ Nie 
wynika to tylko z „lęku” przed nowymi technologiami i information anxiety, ale 
z braku umiejętności. Dlatego konieczne jest systematyczne dokształcanie nauczycieli 
bibliotekarzy i przygotowanie ich do pracy zespołowej.

Pracownicy, których charakteryzuje „prognostyczny” typ kultury informacyjnej, 
dążądo uzyskania wysokich kwalifikacji, które czyniąz nich twórczych projektantów 
i odpowiedzialnych ekspertów, np. wprzypadku kadiy dydaktycznej, za realizację no
wej wizji biblioteki szkolnej^’ .̂ Bibliotekarzy świadczących usługi w ramach organi
zacji wirtualnej musi cechować poza wiedząfachowąiznajomościątechnologii infor
macyjnej także absolutne zaufanie do współpracujących z nimi bibliotekarzy z innych



instytucji oraz kooperacja zamiast lywalizacji. Sąto czynniki decydujące o sprawności 
działania, wciąż niepopularne w środowisku bibliotekarzy szkolnych. Niestety, proble
my z zaufaniem, kłopoty z podziałem zysku i identyfikacjąpracownika z daną firmą 
należą do podstawowych wad wszystkich instytucji wprowadzających kulturę orga- 
nizacyjnąo typie „wirtualnym”. Biblioteka wirtualna wymaga zatem odpowiedniej in
frastruktury technologicznej, ale też logistycznej (norm, standardów, struktury praw
nej i finansowej itp.) oraz akceptacji wartości stanowiących podstawę sprawnego 
funkcjonowania tej organizacji.

Podstawowącechąniekorzystnądla biblioteki szkolnej jako organizacji wirtualnej 
jest jednak koncentrowanie uwagi na stronie ekonomicznej związanej z opłacalnością 
jej utrzymania. Ponadto niesprzyjające jej rozwojowi jest kładzenie nacisku wyłącznie 
na jakość usług związanych z zapewnieniem dostępu do sprzętu i zbiorów elektronicz
nych a także na rozwijanie kultury informatycznej użytkowników zawężonej do alfa- 
betyzacji komputerowej, z pominięciem działalności pedagogiczno-wychowawczej 
i jej roli diagnostyczno-terapeutycznej-’̂ .̂ Zatem koncepcja organizacji wirtualnej nie 
wszędzie musi mieć zastosowanie i nie powinna w swej modelowej formie być wdra
żana przez biblioteki szkolne. Potrzeby środowiska szkolnego nie ograniczająsię 
bowiem do sprawnego, szybkiego dostępu do informacji, ale koncentrują się wokół 
problemów wychowawczych, przystosowawczych do flinkcjonowania w społeczeń
stwie sieciowym, rozwoju świadomości informacyjnej i kształtowania kultuiy infor
macyjnej poprzez lansowanie odpowiednich wartości i postaw pozwalających na 
etyczne i roztropne korzystanie ze zdobyczy cywilizacji medialnej.

2 .2 .4 .1 . T y p  kultury inform acyjnej o  charakterze

PROGNOSTYCZNYM

w  kulturze organizacyjnej biblioteki szkolnej o typie „technokratycznym” a zara
zem wirtualnej strukturze zakłada się możliwość rozwijania kultury informacyjnej jej 
beneficjentów określanej jako kultura o typie „prognostycznym”. W kulturze tej praw
dopodobny kierunek przemian zdominowany przez osiągnięcia cywilizacj i technicznej, 
związany jest z abstrahowaniem od stanu istniejącego i jego krytyki, dążeniem do re
alizacji wizji biblioteki sieciowej oraz innych pomysłów i rozwiązań o charakterze przy
szłościowym.

Buduje się zatem wizję MCI w oparciu o metaforę „dworca centralnego” lub 
„pasa startowego”. Takie spojrzenie na bibliotekę szkolną reprezentuje Fred D’lgna- 
zio. Proponuje, aby „myśleć o bibliotecznym centrum informacji w szkole jako Dwor
cu Centralnym Wiedzy, [na którym] uczniowie i nauczyciele będąszybko kontrolować 
zawartość tych hałaśliwych pociągów informacji, aby móc ich wagony rozłączać 
i łączyć według potrzeb, po czym rozsyłać je w dalsządrogę”'*™. Dworzec Główny to 
miejsce, w którym zatrzymująsię a następnie rozjeżdżająw różnych kierunkach po
ciągi z informacją. Tam też znajduje się główna dyspozytomia, w której dyżumy ruchu 
wysyła odpowiednie informacje do odpowiednich miejsc w szkole lub skierowuje 
potrzebujących informacji użytkowników na inne tory i do innych stacji -zbiorów in
formacji. Jako naczelnik, bibliotekarz podejmuje decyzje, kiedy, jakie, dla kogo i na jak



długo pociągi z icn zawartością informacyjną mogą wjechać na dworzec. Odpowiada 
też za przepustowość i ewentualne kolizje na torze, jego zadaniem jest ochrona pasa
żerów przed zatorami i katastrofami informacyjnymi. Według cytowanego autora 
biblioteczne centrum informacji jest także miejscem inspirowania nauczycieli 
i uczniów do angażowania się w ciągłe tworzenie wiedzy'*®'. Musi więc spełniać pięć 
fundamentalnych zadań, tj.: wyposażać ucznia w przy boty do poszukiwań multime
dialnych; być miejscem tworzenia w „czasie rzeczywistym”; oferować uczniom co
dzienne, natychmiastowe możliwości publikowania ich prac, tak by docierały do nie
mal wszystkich zakątków świata; kształcić umiejętności wykorzystania przez uczniów 
nowych narzędzi poszukiwania i przekazywania wiedzy; funkcjonować jako „centrum 
komunikacji międzyludzkiej”. Istotądziałalności, przedstawionej przez Freda D’lgna- 
zio wizj i amerykańskiej biblioteki szkolnej jest więc nauka obsługi urządzeń technologii 
informacyjnej, multimedialnej i komunikacyjnej oraz ich wykorzystania w procesie 
uczenia się; opracowywanie sposobów używania komputerów jako „multimedialnych 
stanowisk autorskich” do tworzenia przez uczniów dokumentów elektronicznych, 
szczególnie opracowań multimedialnych; tworzenie stanowisk multimedialnych do 
„badań i publikacji”, gdzie zbierane są materiały, czeфane zarówno z zasobów elek
tronicznych (Internet, komputerowe serwisy informacyjne, telewizje kablowe, CD- 
-ROM, wideodyski i inne), jak i z drukowanych publikacji; inicjowanie współpracy 
uczniów w zespołach autorskich, przetwarzających wyszukane informacje we wła
sne, oryginalne opracowania; przekształcanie bibliotecznych zbiorów druków w tek
sty zapisane w postaci multimedialnej i następnie wzbogacane za pomocą obrazów, 
muzyki, filmów i komentarzy słownych nagranych przez uczniów; udostępnianie za 
pośrednictwem sieci wypracowań szkolnych uczniów szerszej publiczności w celu 
zainicjowania lokalnej lub globalnej „konwersacji”, w której inni czynnie będą reago
wać na ich dzieła; organizowanie warsztatów, w których uczniowie zdobędą umiejęt
ności pracy grupowej, tak aby mogli stać się skutecznymi opiekunami, pomocnikami 
nauczycieli i technikami w szkole (praca w zespołach zwanych „pogromcami pro
blemów” czy „ratownikami nauczycieli”); praca z młodzieżą z „zespołu multimedial
nego” zmierzająca do połączenia procesu samokształcenia uczniów z samokształce
niem nauczycieli i tworzeniem warunków do wzajemnego uczenia się.

Głównym zadaniem takiego bibliotecznego centrum informacji jest jednak pełnienie 
funkcji centrum komunikacyjnego. Wynika to ze zmiany charakteru szkolnego zbioru 
informacyjnego przyjmującego formę elektronicznąoraz zmiany roli bibliotekarza szkol
nego. Jak podaje dalej ten sam autor, coraz mniej informacj i ł)ędzie przechowywanych 
w centrach informacyjnych. Zamiast tego będąone w ciągłym procesie „wprowadza
nia” do centrum, gdzie będąpoddane przetworzeniu i „wyprowadzania” do klas w szko
le lub do innych miejsc na świecie. Prawdziwą wartością centrum nie będzie nawet 
sama wiedza, lecz ciągły, inspirowany przez nią, proces komunikacj i międzyludzkiej. 
Powoduje to, że „biblioteki szkolne i szkolne multimedialne centra informacj i zmieniają 
się z magazynów informacji w pasy startowe. Odliczanie już się zaczęło!””*®.

Ideę takiego centrum komunikacji międzyludzkiej realizuje się dzięki nowocze
snym technologiom. Konieczność funkcjonowania bibliotek w rzeczywistości wirtu
alnej nie jest już tylko potrzebą ale staje się faktem. Korzystanie z ich usług dokonuje 
się coraz częściej w trybie online. Można powiedzieć, że biblioteka staje się coraz



bardziej interaktywna. Związane jest to z nieustanną wymianą informacj i z użytkow
nikami, kierownictwem oraz z różnymi współpracownikami zarówno wewnętrznymi 
jak i zewnętrznymi. Podczas tych kontaktów stosuje się komunikatory internetowe 
{instant messenger), które dająmożliwość natychmiastowej łączności z innymi użyt
kownikami w czasie rzeczywistym, bez. konieczności opuszczania stanowiska pracy 
czy miejsca zamieszkania. Przedstawiona usługa sieciowa wykorzystywana jest do 
bezpośrednich pisemnych kontaktów z czytelnikami, do transferu plików, przesyłania 
linków, wysyłania SMS-ów i e-kartek, prowadzenia rozmów głosowych, czatów, blo- 
gów, do połączeń wideo i wideokonferencji. Taka konwersacja „na żywo” możliwa 
była początkowo dzięki aplikacji IRC (Internet Relay Chat). Elżbieta Kierejczuk, cy
tując listę dziesięciu najpopularniejszych w styczniu 2007 r. programów tego typu 
wymienia w kolejności: Gadu-Gadu, Skype, Tlen.pl, AQQ, MSN Messenger, Spik, 
Stefan, ICQ, Konnekt, Xfire'*” . Nic więc dziwnego, że przedstawiona technologia 
zainteresowała środowisko pracowników informacji naukowej. Darren Chase, biblio
tekarz i informatyk zatrudniony w Stony Brook University Health Science Library 
w Nowym Jorku, łączy wirtualność swojej instytucji głównie z wykorzystywaniem 
komunikatorów intemetowych oraz innych usług sieciowych, takich jak platformy spo- 
łecznościowe (np. MySpace pozwalającej na umieszczanie swoich wizytówek 
w postaci tzw. profili; serwis Del.iciou.us umożliwiający przechowywanie własnych 
linków oraz przeszukiwanie i pobieranie łączy znalezionych i zapisanych przez innych 
użytkowników serwisu), mechanizm wiki (Wikipedia), dynamiczne systemy zarzą
dzania treścią, interaktywne mapy, serwis Slideshare umożliwiający umieszczenie 
i udostępnianie prezentacji multimedialnych, serwis Flickr pełniący funkcję banku 
obrazów i będący zarazem siecią społecznych kontaktów pomiędzy jego użytkowni
kami'*' ,̂ programy typu e-Mapps wspierające intensywniejsze wykorzystywanie gier 
i technologii mobilnej w procesach uczenia się. Do narzędzi tych należą także weblogi 
(błogi), podcasty (krótkie audycje audio lub wideo, najczęściej w postaci regularnych 
odcinków), serwisy sieciowe pozwalające na magazynowanie, udostępnianie i prze
glądanie swoich lub wykonanych przez inne osoby filmów (YouTube), czytniki RSS 
umożliwiające abonowanie serwisów informacyjnych (Really Simple Syndication)''^, 
a także technologie Open Access zapewniające wolny, nieograniczony dostęp do dar
mowych publikacji''®̂ . Darren Chase szczególnie ceni mechanizm wiki, który jest narzę
dziem przeznaczonym do współpracy, ułatwia pracę zespołową i przepływ informacji. 
Wszystkie wymienione przez niego narzędzia sprawiają, że można w dynamiczny spo
sób uprawiać tzw. sharing, czyli sposób udostępniania, współdzielenia się zadaniami 
i wymiany określonych programów poprzez Internet. Dzięki uprawianiu sharingu 
utrzymuje się pomiędzy beneficjentami biblioteki sieć wzajemnych powiązań, które 
z kolei pozwalająna przekształcanie zasobów informacyjnych, serwisów i innych udo
godnień w „dynamiczną machinę napędzającą obieg informacj Coraz wyraźniej
dostrzega się w działalności informacyjno-bibliotecznej znaczenie twórczej współpracy 
użytkowników sieci. Dlatego ważne jest, aby w działalności bibliotecznej wykorzysty
wano równocześnie narzędzia sieciowe i tradycyjne w celu łączenia ludzi z informacją. 
Darren Chase podkiieśla, że bibliotekarze zawsze doceniali współpracę z użytkownikami 
i innymi bibliotekarzami, dlatego „twórcza siła tych relacj i może być teraz wspomagana 
przez platformy społecznościowe, sieci, współpracę i wymianę”''®*.



Na współdziałaniu bibliotek i icłi użytliowników w sieci opiera się również koncepcja 
programu Library 2.0(Biblioteka2.0/“’oraz projekt adresowany do bibliotek szkolnycłi 
School Library 2.0 (Biblioteka Szkolna 2.0). Oba programy wywodząsię z idei Web 

opartej na zgoła innych zasadach, niż znana nam dotąd Sieć (WWW) określana 
w artykule Łukasza Bigo jako statyczna sieć pierwszej generacji (Web 1.0)'’". Michał 
Zając zebrał najważniejsze cechy zjawiska określanego Biblioteka 2.0, wymieniane 
przez autorów próbujących zdefiniować to pojęcie. Zaliczył do nich: uczestnictwo 
(klientów w tworzeniu usług i kolekcji), współpracę (bibliotek i jej klientów), zastoso
wanie aplikacji Web 2.0, centralne umieszczenie klienta i jego potrzeb w hierarchii 
działań bibliotecznych, innowacyjność i otwartość'"^. Tak więc koncepcja Web 2.0 
nawiązuje do pierwotnej idei Internetu polegającej na współodpowiedzialności zajego 
zawartość i dzieleniu się wiedzą. Jest więc propozycją rozwiązania problemu zaśmie
cenia Internetu i porządkowania jego zasobów przez samych internautów. Jest też 
sposobem tworzenia serwisów informacyjnych, baz wiedzy, stron www z dostępem 
dla wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem do owych miejsc nowych informa
cji, dokonywaniem wyboru i oceny treści, pomijaniem tych, które nie wnoszą nic no
wego, poprawianiem lub kasowaniem informacji nieprawdziwych. W ten właśnie spo
sób tworzona jest i na bieżąco aktualizowana m.in. Wikipedia -  Wolna Encyklopedia. 
Web 2.0 może zatem być wykorzystywany przez bibliotekarzy do poszukiwania, na
wiązywania, podtrzymywania i rozwijania kontaktów z czytelnikami oraz do rozwija
nia ich aktywności twórczej (np. w zakresie wprowadzania nowych treści i zmian 
w „społecznościowym” serwisie WWW) a także angażowania się podczas współ
tworzenia nowych usług bibliotecznych. W ten sposób użytkownicy zyskująwiększą 
niezależności w ramach struktury biblioteki a pracownicy charakteryzująsię większą 
gotowością do współpracy z nimi. Wszyscy uczestnicząw tworzeniu biblioteki -  in
stytucji a zarazem globalnej biblioteki wirtualnej.

Biblioteki szkolne na świecie, z racji swych funkcji edukacyjnych związanych 
z przygotowywaniem uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, coraz 
bardziej zainteresowane sąprzedstawionąkoncepcją. Kształcenie umiejętności samo
dzielnego i sprawnego uczenia się przez całe życie oraz umiejętności współdziałania 
z innymi (solidarność w tworzeniu i działaniu), a także kształtowanie kreatywności 
ucznia należą do najważniejszych elementów kształcenia i wychowania będących 
wyznacznikiem pozycji jednostki w społeczeństwie wiedzy. Biblioteka w koncepcji 
School Libray 2.0 nie jest już miejscem usług czytelniczych i informacyjnych świad
czonych uczniom. Przekształca się w pracownię rozwijającą indywidualne umiejętno
ści poznawcze i kreatywne, w której kontakt między czytelnikiem a bibliotekarzem 
oparty jest na interaktywności. Biblioteka szkolna, szkolne centrum informacji staje się 
ośrodkiem indywidualnej pracy ucznia i równocześnie miejscem pracy bibliotekarza 
z indywidualnym użytkownikiem. Warunkiem ich rozwoju jest połączenie edukacji 
instytucjonalnej zpozainstytucjonalnąorazzsamodzielnąpracąucznia. W programie 
School Library 2.0 (Biblioteka Szkolna 2.0) zakłada się tworzenie tzw. sieci wsparcia, 
która przygotowywałaby i koordynowała zespoły wolontariatu europejskiego dla pra
cy w bibliotece szkolnej. Przeszkoleni wolontariusze, po odbytym rocznym stażu 
w bibliotekach szkolnych, odpowiedzialni byliby za inicjowanie, kreowanie i opiekę nad 
nieformalnymi grupami dzieci i młodzieży, np. międzynarodowąmłodzieżowąagencją



informacji multimedialnej, za rozwijanie kreatywności i komunikatywności w zakresie 
cyfrowej informacji i mediów (dziennikarstwo internetowe, porządkowanie zasobów 
sieciowych: tezaurus, metadane, grupy programowania open source do zarządzania 
informacją, radio internetowe, cyfrowy film reporterski, cyfrowa dokumentacja życia 
środowiska lokalnego typu „ocalić od zapomnienia”), za rozwijanie umiejętności ko
rzystania z nowych technologii w celu realizacji pasji twórczych przeciwstawianych 
postawom konsumpcyjnym. Wolontariusze, wspierając bibliotekarzy, podejmowaliby 
zatem prace w zakresie animacji działalności pozaszkolnej (kółka zainteresowań, 
zespoły robocze). Natomiast bibliotekarze, służąc wolontariuszom swoim doświad
czeniem meiytotycznym i pedagogicznym, sprawowaliby równocześnie nadzór nad 
pracami wykonywanymi przez wolontariuszy"\ Biblioteka w przedstawionej kon
cepcji zyskuje rangę bazy koordynującej takie działania, a miejscem realizacji podej
mowanych przedsięwzięć ustanawia się sieć Internet.

Koncepcja Libraiy 2.0, jak konkluduje Grzegorz Gmiterek, to „swoista filozofia 
s^bko dokonujących się zmian, elastyczności w podejmowaniu decyzji, wskazywanie 
i udostępnianie narzędzi, które służą tworzeniu nowych zasobów informacyjnych” '̂'*. 
Wynika z niej konieczność zmiany polityki tradycyjnych bibliotek i ich adaptacji do 
potrzeb użytkowników, którym przypisuje się funkcję sprawców tych zmian, a zara
zem współtwórców, uczestników i konsultantów. Dlatego też Libraiy 2.0 traktować 
można jako model działania, który powinien być dominujący w społeczeństwie wie
dzy. Tym bardziej że preferowanie kierunku komunikacji sieciowej jest według pro
gnostyków podstawowym warunkiem rozwoju współczesnej biblioteki. Jest też ko
niecznym warunkiem rozwoju kultury uczestnictwa, nazywanej przez Henry’ego 
Jenkinsa, profesora Massachusetts Institute of Technology, kulturą konwergencji, 
kulturą, w której konsument (użytkownik, klient biblioteki, uczestnik procesu informa
cyjnego) ma coraz większy wpływ na jej rozwój. Stanowi więc zjawisko, które oddaje 
sens uniwersalnego uczestnictwa w „odkrywaniu wiedzy, które może być przeprowa
dzone nie tylko przez profesjonalnego badacza, bibliotekarza czy brokera informacj i, 
ale również przez ucznia, studenta lub osoby starsze”'"̂ .

Zatem użytkownicy charakteryzujący się „prognostycznym” typem kultury infor
macyjnej czeфiąw dużym stopniu wzory z kształtującej się kultury konwergencji, 
w której postrzegani sąnie tylko jako klienci, ale współtwórcy tej kultury. Aby byli 
w niej pełnoprawnymi uczestnikami i nie zostali wykluczeni poza nawias sieciowych 
społeczności wiedzy musządysponować odpowiednimi umiejętnościami i kompeten
cjami. Henry Jenkins zalicza do nich głównie zdolność do łączenia we wspólnym 
przedsięwzięciu swojej wiedzy z wiedząinnych, umiejętności dzielenia i porównywa
nia systemów wartości przez ocenę problemów etycznych, umiejętności łączenia 
w całość fragmentów informacji, zdolność wyrażania swoich inteфretacji i uczuć 
względem popularnej historii poprzez własną kulturę ludową, zdolności włączania 
swoich dzieł do obiegu przez Internet, żeby móc się podzielić z innymi'' Muszązatem 
wykazać się zdolnością aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i redystrybucji nowych 
treści, bowiem ideą nadrzędną tej kultury jest „uczestnictwo”.

Nowa „kultura uczestnictwa” odbiera przemysłowi medialnemu hegemonię 
w zakresie decydowania o dopuszczaniu konsumentów do produkcji i dystrybucji 
dóbr kultury. To oni ustalająstopień tego uczestnictwa i go kontrolują, to oni poprzez



„wspólnotę wiedzy”jakądysponująwywierają wpływ na efekt negocjacji. Internet jest 
w tej kulturze fundamentalnym narzędziem do „wspólnego rozwiązywania proble
mów, publicznych dysput i oddolnej kreatywności”, której istotąjest nieformalny 
i często nieautoryzowany przepływ treści medialnych. Fora internetowe i społeczno
ści wirtualne, jak stwierdza autor książki o kulturze konwergencji, oferująmożliwość 
wymiany opinii oraz posiadanej wiedzy. Powołując się na opinię Pierr’a Levy, do
strzega w zbiorowej inteligencj i „zdolność wirtualnych społeczności do wykorzysty
wania połączonych uzdolnień wszystkich ich członków”'”’. Są one określone, jak czy
tamy dalej, przez „dobrowolne, tymczasowe i taktyczne zależności, umocnione 
wspólnymi przedsięwzięciami intelektualnymi i inwestycjami emocjonalnymi” i skon
solidowane przez wspólne wytwarzanie i obustronną wymianę wiedzy. Członkowie 
tych społeczności dopingująpozostałych do ciągłego poszukiwania nowych informacj i 
i gotowości dzielenia się niąz innymi, a także do weryfikowania tych, które majązo- 
stać uznane za część wspólnej wiedzy. To samo z twórczością. Większość tego, co 
tworząamatorzy, jak konkluduje autor, jest okropne, ale na kiepskie wytwoiy ich twór
cy otrzymujązwrotną informację pozwalającą na ciągłe doskonalenie się. Dobrym 
przykładem mogą być grupy partnerskiego recenzowania w kulturachfan fiction, 
które przed umieszczeniem w sieci nadsyłanych tekstów (opowiadań, powieści, arty
kułów) poddająje tzw. beta-czytaniu. Nowi twórcy poddawani są więc procesowi 
tworzenia wielu roboczych wersji swych utworów, zanim uzyskająaprobatę do ich 
opublikowania w sieci'”®.

Idea kultury uczestnictwa poddana została krytyce przez szwedzkich prognosty
ków informacjonalizmu i nowego społeczeństwa wirtualnego. Zgadzająsię, że dostęp 
do sieci zapewnił obywatelom możliwość wpływu na ich sytuację zawodową i udział 
w życiu społecznym w stopniu jaki do tej poty nigdy nie był możliwy. Udowadniają 
jednak, że chociaż każdy w sieci może być zarówno producentem i konsumentem 
tekstu, obrazu, dźwięku, autorem, wydawcąo nieograniczonej ekspresji i nieograni
czonej widowni, że granice pomiędzy produkcjąa konsumpcja zacierająsię, a Intemet 
stał się swego rodzaju „wirtualnym parlamentem”, gdzie obywatele mogą wyrażać 
swoje opinie, to jednak nie doprowadzi on do „większej otwartości społeczeństwa 
i pełnej demokratycznej kontroli na wszystkich poziomach, a także do zrównania szans 
wszystkich uczestników, którzy będąmieli te same wpływy i taki sam dostęp do infor
macji”'"’. Przezroczystość sieci jest bowiem mrzonką'’̂®. Kulturę uczestnictwa pro- 
pagujązatem tzw. netokratyczni zdrajcy klasowi, którzy według Alexandra Barda 
i Jana Soderqvista są internautami umieszczającymi na swoich stronach cyfrowe 
dane: teksty, obrazy, muzykę, filmy, programy, wymieniająsię nimi bez pośredników 
i regulacji prawnych i jakichkolwiek praw przysługujących właścicielom praw autor
skich i patentów^'. Także sieciowi konsumenci, działając w sieci, stająsię środkiem 
przekazu. Konstruująoni różne komunikaty, skierowujądo innych użytkowników, 
którzy poddająje kolejnej obróbce i przesyłajądalej, tworząc „coraz bardziej wyrafi
nowane pętle informacyjnego sprzężenia zwrotnego”. Nie oznacza to jednak, że dzię
ki sieci odnowi się system demokratyczny a obywatele będą bardziej świadomie speł
niać swoje obowiązki. Mało kto interesuje się, czy ludzie w ogóle mają coś do 
powiedzenia odbiorcy, bowiem w centrum zainteresowania umieszczono problemy 
technologiczne z systemami przechowywania i wymiany informacji na czele. Szcze-



golnie ostrej krytyce technologię Web 2.0 i jej filozofię poddał ,^buntowany” przedsię
biorca z Doliny Krzemowej Andrew Keen. Udowadnia on, że demokratyzacja me
diów, której istotą miało być przybliżenie kultury masom, przerodziła się w zrównanie 
publiczności z autorem, eksperta z amatorem, doprowadziła do zatarcia różnicy mię
dzy dziełem a „remiksem” pracy innych osób, między faktem a fikcją. Demokratyza
cja uprawiana przez Web 2.0 doprowadza według niego do podważania prawdy, za
truwania publicznego dyskursu, umniejszania roli ekspertów, doświadczenia, talentu. 
Doprowadza też do „wykluczenia” przez blogerów, amatorów, grafomańskie recen
zje, domorosłych filmowców i artystów tych profesjonalistów, którzy mająpieczę nad 
kulturą wyższego rzędu. Snuje też przypuszczenia, że głównymi ofiarami rewolucji 
Web 2.0 stanąsię prawdziwe firmy i ich prawdziwe produkty, prawdziwi pracownicy 
oraz prawdziwi udziałowcy*^^. Kuszącą szlachetność amatora propagowanąprzez 
Web 2.0 nazywa zatem wielkim uwodzeniem społeczeństwa. Uwodzenie technologią 
Web 2.0 łączy także z obietnicąjej twórców utworzenia nieograniczonego rynku, 
w któiym kreowana będzie i przetwarzana produkcja kulturalna każdego amatora, sto
sownie do jego upodobań. Sprzyjać ma temu zagwarantowanie każdemu prezentacji 
swojego talentu. Tylko, że faktycznie prawdziwych talentów jest mało i mogąw morzu 
amatorszczyzny nie zostać wyłonione. Tym bardziej że o ich wyborze decyduje „mą
drość tłumów”. Andrew Keen uświadamia czytelników, że w świecie Web 2.0 tłijm 
stał się autoiytetem w kwestii, co jest prawdą, a co nie, co jest dobre, a co należy od
rzucić. Tłum podejmuje decyzję na podstawie populamości, jakądany produkt cieszy 
się w wyszukiwarce internetowej. Wiedza tłumu jest więc kształtowana przez zbiór 
najczęstszych odpowiedzi uzyskiwanych, np. w Google’ach. Wyszukiwarka, z jej ilo
ściowym zapisem historii zapytań i tworzonym automatycznie systemem hierarchii 
stanowi zarazem odzwierciedlenie wiedzy tłumu. Atłum nie jest zbyt mądiy i kocha 
się sam w sobie, jak konkluduje cytowany autor. Mądrość tłumu to iluzja, zatem arbi
trami prawdy powinni być eksperci, ci, którzy mająwiedzę i autorytet, a nie zwycięz
cy konkursów populamości'*^^ Rozważania swoje kończy konkluzją, że nierozsądnie 
pokładać wiarę w zdolność człowieka do odpowiedzialnego wykorzystywania tech
nologii informacyjnych. Trzeba propagować i rozwijać kulturę informacyjnąmłodzieży, 
aby wykształcić w młodych ludziach postawy i zachowania charakteryzujące dojrza
łych informacyjnie użytkowników. Inaczej rzeczywistość Web 2.0 rządząca się pra
wami Dzikiego Zachodu wypaczy i zniekształci podstawowe wartości humanistyczne, 
zniszczy moralnąstrukturę społeczeństwa i jej kulturę stworzonądzięki ciężkiej pracy, 
innowacji i osiągnięciom intelektualnym ludzi nauki i sztuki'*̂ '*. Trzeba podejmować 
działania polegające nie tylko na wprowadzaniu ostrych sankcji prawnych 
w przypadku internetowego oszustwa, kradzieży tożsamości, niekontrolowanej kra
dzieży własności intelektualnej'’̂  ̂ale głównie polegające na kształtowaniu świadomo
ści informacyjnej młodych ludzi i ich wychowaniu informacyjnym.

Powracając do tematyki bibliotek szkolnych oraz ich odpowiedzialności za eduka
cję informacyjnąmłodzieży, należy zwrócić uwagę na tzw. multimedialne komputero
we laboratoria w bibliotece szkolnej. Koncepcję takiej placówki przedstawili Zdzisław 
Babicz i Anna Krawczuk*^®. Do jej podstawowych zadań zaliczyli zapewnienie indy
widualnego dostępu do programów multimedialnych i Intemetu, umożliwienie indywi
dualnego tworzenia prezentacji multimedialnych oraz umożliwienie grupowej edukacji



z zakresu multimediów i Internetu. Dzięki realizacji tych zadań komputerowe centrum 
multimedialne w bibliotece powinno ułatwiać uczenie się -  poprzez wzbogacanie 
sposobów i możliwości zdobywania wiedzy; myślenie-poprzez ukazanie złożoności 
zjawisk, umożliwienie ich całościowego postrzegania, wspomaganie pracy twórczej; 
poszukiwanie -  poprzez umożliwienie dotarcia do informacj i pochodzących z róż
nych źródeł; działanie -  poprzez usprawnienie organizacj i pracy, posługiwania się 
wieloma technikami i narzędziami pracy; doskonalenie się -  poprzez dostarczenie 
nowych narzędzi i zasobów będących następstwem ciągłego rozwoju technologii in
formacyjnych; komunikowanie się -  poprzez dostarczenie środków do indywidual
nych i grupowych prezentacji publicznych, naukę porozumiewania się i sprzyjanie 
kontaktom międzyludzkim; współpracę -  poprzez ułatwienie pracy w grupie (lokalnej 
i globalnej).

Koncepcja komputerowego laboratorium bibliotecznego wypływa bezpośrednio 
z dokumentów reformy oświaty. W Biblioteczce Reformy MEN określono podstawo
we zadania, które musi realizować nowoczesna placówka tego typu. Wymienia się 
wśród nich udostępnianie uczniom i nauczycielom wszelkich materiałów multimedial
nych oraz sprzętu technicznego do ich odtwarzania; umożliwienie prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w bibliotece (którajest miejscem dostępu do Internetu i multimedial
nych źródeł informacji) wszystkim nauczycielom; kształcenie u uczniów umiejętności 
korzystania z różnych źródeł informacj i, głównie z komputerowych baz danych i źródeł 
multimedialnych oraz rozwijanie ich własnych zainteresowań i uzdolnień'* ’̂. Dosłowne 
odczytanie tego zapisu sugeruje, że formy pracy nauczyciela będącego opiekunem cen
trum sprowadzone zostały do pilnowania porządku w pracowni, zapewnienia sprawno
ści działania powierzonego sprzętu, udostępniania pracowni uczniom i nauczycielom, 
prowadzenia instruktażu w zakresie pozyskiwania informacji w sieci i korzystania 
z multimediów. Zastanowienia wymaga zapis o ,^ozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 
uczniów”, ponieważ można go inteфretować jako konieczność wprowadzania różno
rodnych form pracy z użytkownikiem indywidualnym, ale także jako zgodę na wyko
rzystywanie pracowni do celów niezwiązanych z dydaktykąszkolnąlub nie koniecznie 
wymagających zaangażowania bibliotekarza w tych działaniach.

Leszek Pawelski w artykule Biblioteka szkolna = Szkolne Centrum Informacji 
wymienia trzy inne warunki, jakie muszązostać spełnione, aby przygotować bibliotekę 
do nowej roli. Pierwszym z nich jest wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie, sprzęt reprograficzny, następnie przeszkolenie obsa
dy bibliotekwzakresie obsługi nowoczesnego sprzętu komputerowego, audiowizual
nego i reprograficznego oraz trzecim, fundamentalnym warunkiem jest zmiana men
talność nauczyciela bibliotekarza''^^. Ale z tązmianąmentalności należy postępować 
ostrożnie. Jeżeli komputeiy zacznie traktować się jako panaceum na wszystkie bo
lączki współczesnej biblioteki szkolnej, aproces komputeiyzacji biblioteki utożsamiać 
tylko z zainstalowaniem w niej sprzętu, to może okazać się, że formy pracy takiej bi
blioteki niewiele różniąod zakresu usług świadczonych przez inne lokalne punkty 
dostępu do Internetu'*̂ ®.

Należy zwrócić uwagę, że równolegle z ideąpowstawania centrów multimedial
nych w szkołach wdrażane sąprojekty różnych ośrodków informacji funkcjonujących 
poza szkołą, między innymi centrów pełniących funkcje gminnych punktów infor



macyjnych lub innych wiejskich centrów multimedialnych proponowanych jako sub
stytut nieobecnej szkoły'*-̂ ®. Punkty te organizowane sąw  szkołach, bibliotekach, 
domach kultuiy, świetlicach, centrach integracji europejskiej i wszelkich instytucjach 
użyteczności publicznej skupiających znaczną część społeczności lokalnej (np. 
w urzędach pocztowych, ośrodkach zdrowia)"'^'. Zgodnie ze statutem zajmująsię 
gromadzeniem i opracowywaniem źródeł informacji, tworzeniem baz i serwisów in
formacyjnych dla swoich użytkowników, zapewnieniem dostępu do źródeł elektronicz
nych poprzez stały dostęp do Internetu i innych narzędzi technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej, prowadzeniem działalności dydaktycznej nastawionej głównie na 
tzw. alfabetyzację informacyjną społeczeństwa'*^ .̂ W tym zakresie ich funkcje sąteo- 
retycznie wspólne z funkcjami szkolnych centrów informacji. W rzeczywistości są 
jednak różnie inteфretowane przez instytucje nadrzędne.

Dla potrzeb środowiska lokalnego wprowadzono nazwy: centrum informacji, 
gminne centrum informacji, lokalne centrum informacji, edukacyjne centrum informa
cji, centrum edukacji lokalnej, informatyczne centrum edukacyjne, czytelnia interne
towa, biblioteka dla młodych klientów, telecentrum, wiejskie telecentrum, telechatka. 
teledom, telepunkt, infocentrum, publiczny punkt dostępu do Internety, internetowy 
dom kultuiy, klasa internetowa, centrum pracy zdalnej. Klub Biblionetu, Klub Kształ
cenia, Komunikacji i Kultuty itp'*̂ .̂ Nazywanie tych wszystkich placówek centrami 
informacji powoduje tylko chaos terminologiczny i oczekiwanie realizacji zadań, do 
których nie są powołane i którym nie sąw stanie sprostać. Zakres usług takiego cen
trum powinien znaleźć swoje odzwierciedlanie w jego nazwie. Powstające dla potrzeb 
edukacji różne „twory” nazywane centrami informacji nie uwzględniająnajistotniejszej 
funkcj i, jakąpowinny pełnić w społeczności szkolnej i lokalnej, a mianowicie związanej 
z pracąpedagogiczno-wychowawczą. Wykorzystując struktui^ organizacyjne funk
cjonujące w bankowości, produkcji czy biznesie (np. telecentrum jako automatyczny 
kanał obsługi klienta przez firmę Telekomunikacja Polska SA), zapominająo faktycz
nych potrzebach informacyjnych swoich użytkowników. Szkolne centra informacji 
nie mogą stać się miejscami, gdzie tylko zdobywa się informację, Ью znowu dojść mogą 
do głosu projekty negujące potrzebę istnienia bibliotek''^.

Koncepcje tych wszystkich centrów informacyjnych sprawiają wrażenie bardzo 
nowoczesnych, wręcz niezastąpionych w świecie zdominowanym przez informa- 
cję''-'*̂  ale jak przestrzega literat Kazimierz Słomiński „nieraz wizję roztacza się po to, 
żeby mniej było widać to, co już jest”''̂ .̂ A jest coraz bardziej odczuwany spadek czy
telnictwa i kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem. Według medioznawców grozi nam 
nawet niebezpieczeństwo zaniku czytania i erozji języka uniemożliwiającej recepcję 
wielkich idei i literatury, a w konsekwencji spodlenie kultury w ogóle'*'*’. W tej sytuacji 
biblioteka szkolna powinna stać na straży zachowania odpowiednich relacji między 
słowem a obrazem. Nadal jednak pozostaje małą, ciasną, źle wyposażoną i z przesta
rzałym księgozbiorem, za to z czteroma komputerami multimedialnymi i z dumnym 
szyldem MCI. Biblioteka z komputerami staje się miejscem, w którym coraz mniej 
korzysta się z książki i w którym coraz częściej kontakt ze słowem drukowanym 
wypierany jest przez gry komputerowe, czat, błogi, pogawędki w sieci, gadu-gadu 
i inne komunikatory'*^*. Paradoksalnym zjawiskiem staje się możliwość szerzenia 
wśród uczniów kultury czytelniczej wyłącznie w tych bibliotekach, których nie objął



jeszcze proces przekształcania w nowoczesne multimedialne centra informacji. Bi
bliotekarze, którym powierzono opiekę nad MCI, tracą zazwyczaj całą energię na 
działania zmierzające do egzekwowania przez uczniów regulaminu MCI i netykiety, 
czyli wykorzystywania przez nich Intemetu do celów intelektualnych, edukacyjnych 
i samol^ztałceniowych'* '̂ .̂ Taka sytuacja wynika z braku określenia przestrzeni infor
macyjnej szkoły i ustaleniajej ograniczeń. Obowiązkiem szkoły jest bowiem sformu
łowanie prawa dostępu do informacji oraz przedstawienie sposobów wymiany infor- 
macji i dzielenia zasobów informacyjnych pomiędzy podmiotami tworzącymi 
społeczność szkolnąi pozaszkolną. Z tego obowiązku wynika ustanowienie reguły, że 
tylko informacja filtrowana przez eksperta (tj. osobę zarządzającą informacjąza po- 
mocąjęzyków formatowania informacji, aplikacjami sterującymi i narzędziami tech
nicznymi) może być dystiybuowana przez kanały informacyjne szkoły do odbiorców. 
Konieczność filtrowania i wstępnego formatowania informacji przed wprowadzeniem 
jej do przestrzeni informacyjnej szkoły Krzysztof Kadowski i Waleiy Susłow uzasad- 
niająmisjąi charakterem szkoły jako konstytutywnej placówki oświatowej'*''”. Przy
kładowo w szkołach duńskich owąprzestrzeń informacyjnązagospodarowująserwi- 
sy opracowywane przez centrale pedagogiczne, rozwiązując problem niewłaściwego 
wykorzystywania przez uczniów Intemetu nie tylko w bibliotece, ale na terenie całej 
s^oły. Niestety, w polskiej praktyce pedagogicznej nie funkcjonująpodobne systemy 
a na kontakt i pracę indy widualnąw MCI z czytelnikiem nie tyle nie ma czasu, co nie 
ma zapotrzebowania, bo biblioteka zaczyna być przez uczniów utożsamiana z punk
tem dostępu do swobodnego i nieskrępowanego surfowania oraz oddawania się grom 
komputerowym. W ten sposób staje się dla nich konkurencyjna w stosunku do komer
cyjnych kawiarenek intemetowych. Ograniczając proces przeobrażeń biblioteki do 
umiejscowienia w niej sprzętu multimedialnego przyzwala się, niemalże programowo, 
na dominację języka audiowizualnego, powiększając tym samym impas słowa druko
wanego. Jest to innowacyjność źle służąca środowisku edukacyjnemu, jeżeli przyczy
niać się ma do rozwoju lojltuiy skierowanej tylko na narzędzia technologii informacyj- 
no-komunikacyjnych. Nowoczesne technologie sąobecnie w bibliotece elementem 
nieodzownym, ale nie mogąw całości zastępować jej dotychczasowych składników, 
takich jak tradycyjne zbiory i praca indywidualna z czytelniłdem. Biblioteka szkolna ma 
tx)wiem zapewnić możliwość swobodnego korzystania z wszelkich rodzajów zbiorów, 
urządzeń i usług biblioteczno-informacyjnych (piastując równocześnie rolę łącznika 
pomiędzy starąa nową ikonosferą), a to wymusza stworzenie odrębnych miejsc pracy 
dla użytkowników realizujących projekty, kształcących się w grupie, uczestniczących 
w e-leamingu, wymaga utworzenia kabin do pracy z multimediami, pokoi do pracy in
dywidualnej lub konsultacji, pomieszczeń do pracy głośnej, pokoi konferencyjnych, pra
cowni materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, zapewnienia wszystkim wolnego 
dostępu do półek, swobodnego dostępu do sieci itd. Wymaga ponadto zmiany w za
kresie pojmowania flinkcj i biblioteki, oiganizacj i jej pracy, lokalu, wyposażenia, zbioru 
informacyjnego, etatów, kwalifikacji kadiy, całej kultury organizacyjnej, ale też zmiany 
systemu kształcenia oraz flinkcjonującego systemu motywacyjnego. Tak pojmowane 
zmiany, a nie wciśnięcie w stare struktury kilku komputerów, umożliwiąbibliotece 
szkolnej rozwijanie w równej mierze kultury czytelniczej, medialnej, informacyjnej, 
bibliotecznej, informatycznej, a także osobistej jej młodych klientów. Tym bardziej, jak



udowadnia Ryszard Tadeusiewicz, gołosłowny jest pogląd, jakoby młodzież icorzysta- 
jąca z Internetu preferowała tylko elektroniczne źródła informacji a medium to było 
w stanie zabić tradycyjne czytelnictwo. W społeczności sieciowej książka jako war
tość zajmuje nadal bardzo wysoką pozycję. Badacz konstatuje jednak, że „dla przy
szłości książek bardziej niebezpieczni są leniwi i ociężali umysłowo przeciwnicy Inter
netu, niż spragnieni każdej wiadomości (także drukowanej) Internauci”'*̂ '. Dlatego 
rozwijanie kultuiy informacyjnej musi być elementem dominującym w procesie wy- 
cłiowania młodego pokolenia, aby -jak  zaznaczająautorzy wizj i losów społecznych -  
„nowych pokoleń nie pozbawić możliwości ekspresji i odbioru kultuiy wartościowej 
nawet w warunkach kiyzysu słowa drukowanego”'*"'̂ .

Akceptacja założeń wynikających z technokratycznego postrzegania funkcji bi
blioteki szkolnej ma swoje odzwierciedlenie w postawach jakie wobec rozwoju kultuiy 
informacyjnej reprezentujączłonkowie społeczności szkolnej. Osoby charakteryzują
ce się kulturąinformacyjnąo typie „prognostycznym” preferująkomunikację elektro
niczną, są zniewolone przez technologie cyfrowe, a co za tym idzie, uznajązdobycze 
współczesnej cywilizacji technicznej zawartość najwyższą, a ich twórców za autory
tet w dziedzinie nauki i techniki, rezygnująrównocześnie z poszukiwania wzorów 
w innych dziedzinach. Można zakwalifikować je do dwóch uzupełniających się pod- 
kategorii. W pierwszej, w której kryterium przynależności jest uzależnione od inten
sywności korzystania z mediów i technologii informacyjnych, umieszczono; „globalne
go nastolatka”, przedstawiciela pokolenia X, członka kultury instant, homo zappiens, 
homo futurus, proteuszy, natomiast w drugiej wskazującej na poziom umiejętności 
informatycznych: internautów, infobrokerów, cogitariuszy, digitariuszy, netokratów itp. 
Ryszard Tadeusiewicz, prowadząc badania nad społecznością Internetu, stwierdza, że 
osoby pasjonujące się tym medium zachowująsię i wartościują fakty odmiennie, niż 
osoby niekorzystające lub „niedotknięte” pasjąegzystowania w sieci. Nie tylko prze- 
jawiająpreferencje odnośnie wartości związanych z nowoczesnością, z ekspansyw
nym, skutecznym działaniem w sferze zawodowej, ale bardzo wysoko cenią wykształ
cenie, fachowość, języki obce, pracę, ateizm, racjonalne myślenie, innowacyjność. 
Mająteż większą świadomość zagrożeń ze strony dominującej cywilizacji medialnej 
i technicznej i to zarówno w stosunku do zagrożeń zewnętrznych, jak i instytucjonal
nych, niż osoby niekorzystające z Internetu'*'*̂ . W sferze aksjologicznej odnotowano 
u nich także zdecydowanie mniejsze zainteresowanie takimi wartościami, jak; rodzina, 
przyjaźń, moralność, prawdomówność, szczerość, spokój, wypoczynek, bezpieczeń
stwo, uznane wartości religijne i narodowe, katolicyzm'*'*'*. Przedstawiciele obu kate- 
gori i, będąc członkami kultury organizacyjnej o typie „technokratycznym” a zarazem 
„wirtualnym”, ceniąnajwyżej możliwość dostępu do informacji elektronicznej, uczest
nictwo w grupach społecznościowych Internetu oraz możliwość kontaktu (komunika- 
cji)'’̂  ̂Kontakty dla społeczeństwa sieciowego są bezcenne. Jak dowodząAlexander 
Bard i Jan Soderqvist, kontakty stająsię dostępne tylko dzięki wymianie na inne kon
takty o takiej samej łącznej wartości. „Kontakt zostanie nawiązany, gdy gracz będzie 
miał cenne informacje do przekazania i wykaże się wyjątkowązdolnościądo zarządza
nia informacjami i prezentowania ich w sposób na tyle atrakcyjny, by wywołać zain
teresowanie”'*'**’. Podobnie jak przedstawicieli kultury postmodernistycznej, cechuje 
ich apoteoza żywiołowości, przypadkowości, chaotyczności i nieokreśloności'*'* .̂ Je-



remy Rifkin charakteryzuje ich jako ludzi żyjących i funkcjonujących jednocześnie 
w równoległych światach, rzeczywistym i wirtualnym, przyzwyczajonych do wyszu
kiwania potrzebnych danych, mających krótki czas koncentracji uwagi, mniej skłon
nych do refleksji i analizy, lecz działających spontanicznie i emocjonalnie, reprezentu
jących typ osobowości gracza, a nie pracownika, myślących obrazami, a nie słowami, 
potrafiących przetwarzać dane elektroniczne, lecz mających trudności z pisaniem 
i czytaniem, postrzegających rzeczywistość w sposób systemowy i subiektywny, a nie 
linearny i obiektywny, żyjących bardziej tymczasowo i mobilnie i nieprzywiązujących 
wagi do zwyczajów, tradycji czy konwencji. Zatem, jak konkluduje cytowany autor, 
w ich życiu liczy się tylko dostęp, brak dostępu jest równoważny z izolacją, wyelimino
waniem, podziałem, „ich świat staje się hiperrealistycznym wydarzeniem i chwilowym 
doznaniem-światem sieci, kontrolerów i połączeń”'*'**. Zatem dla aprobujących kul
turę o typie „prognostycznym’* ważniejszym staje się szybki dostęp, niż dostęp do ma
teriałów wartościowych, ważniejszajest możliwość wypowiadania się w sieci niż treść 
wypowiedzi. Ich działania cechuje gromadzenie informacji, a nie jej przetwarzanie i in- 
terioiyzacja. Gromadzi się pliki pdf i strony WWW w Ulubionych lub Moich doku
mentach z myśląo ich późniejszym wykorzystaniu; magazynuje dokumenty na nośni
kach przenośnych (CD, DVD, Pentadrive, iPodach itp.), uważając, że ich posiadanie 
gwarantuje zdobycie kwalifikacj i; kopiuje filmy, chociaż nie zawsze się je ogląda; ko
lekcjonuje książki, chociaż często się ich nie czyta; kseruje różne dokumenty, traktując 
tę czynność jako gwarancję posiadania wiedzy, zamiast wybiórczego zapoznania się 
z tekstem i zanalizowania odpowiednich fragmentów, sporządzania notatek, stresz
czeń, abstraktów. Jest to więc kultura dostępu nastawiona na gromadzenie i to gro
madzenie przypadkowe, nieselekcyjne, z celowym założeniem przeniesienia procesu 
wyboru na później.

Jest to też kultura uczestnictwa nastawiona na kopiowanie, wklejanie, odpisywa
nie, sklejanie, kompilowanie, pożyczanie, remiksowanie, czyli na kradzież i przywłasz
czanie własności intelektualnej innych osób. Pokolenie Web 2.0, jak konstatuje An
drew Keen, rozwija się w klimacie kultu wymiany internetowych plików. Postrzega 
ono Internet niejako narzędzie zdobywania informacj i, ale jako narzędzie umożliwia
jące jednocześnie zdobywanie informacji i tworzenie będące remiksowaniem i mie
szaniem wszystkich treści w przypadkowy sposób i uznawaniem ich za własne prze
myślenia. Jest ono, według krytyka kultu amatora, pokoleniem intelektualnych 
kleptomanów, plagiatorów i „złodziei wytnij-wklef\ którzy traktujątreści w Interne
cie jako własność publiczną”'*'*’, wychodząc z założenia, że cyfrowy zapis utworów 
muzycznych, filmów, nagrań wideo, opowiadań, fotografii, dzieł plastycznych, artyku
łów, książek, badań naukowych, listów itd. powinien być własnością wszystkich użyt
kowników Internetu i przynosić korzyści wszystkim ludziom. Niestety, takie stanowi
sko jest przez pokolenie Web 2.0 uznawane za powszechne, co zagraża wypaczeniu 
wartości humanistycznych i podstawom społeczeństwa, które swoje osiągnięcia za
wdzięcza rozwojowi intelektualnemu i pracy. Powyższe obawy cytowany autor ko
mentuje przestrogą, że gdy ,^niszczymy profesjonalne media -  wraz z bogatym eko
systemem pisarzy, redaktorów, agentów, wyszukiwaczy talentów, dziennikarzy, 
wydawców, muzyków, reporterów i aktorów -  nigdy już nie będziemy w stanie ich od
budować. Niszczymy je na własne ryzyko”'*̂®.



Podsumowując, należy stwierdzić, że użytkownicy, których cechuje kultura infor
macyjna o typie „prognostycznym”, osiągająsatysfakcję poprzez gromadzenie infor
macji, a nie jej krytyczne opracowanie, poprzez miksowanie poglądów innych, a nie 
własne przemyślenia. Wystarczają im powierzchowne obserwacje otaczającego 
świata, a nie głęboka analiza. Cenią sprawność i biegłość korzystania z narzę^i naj
nowszych technologii informacyjnych. Tylko przynależność do digitariatu (wykwali
fikowanych specjalistów z zakresu technik informacyjnych) lubcogitariatu (sprawnie 
korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych) zapewnia im uprzywi
lejowane miejsce w społeczeństwie. Ta „nowa arystokracja” i netokracja spycha 
poza margines życia społecznego przeważającągrupę laików, osób niezdolnych do 
używania technik informatycznych (proletariuszy sieciowych), powiększając tym 
samym tzw. rozpadlinę cyfrową. Ona też ściśle ustala i nadzoruje przestrzeń informa
cyjną proletariuszy, ustala zakres i prawa dostępu do informacji, tworzy nowoczesne 
technologie zarządzania tą przestrzenią. Znajomość oprogramowania i opanowanie 
sztuki” obsługi urządzeń komputerowych staje się zatem wskaźnikiem wartości czło

wieka w świecie ponowoczesnym i niemalże jedynym kryterium oceny jego kultury 
informacyjnej, a dostęp do wciąż nowych technologii przeradza się w swoistą/Jeę 

fix. Dominacja substratu technicznego sprawia, że kulturę tę charakteryzuje przerost 
formy nad treścią. To, co efektowne wizualnie, zyskuje w oczach grupy miano war
tościowego i cennego'* '̂. Analiza merytoryczna staje się powierzchowna i j>łytka. Od
bieranie rzeczywistości poprzez pryzmat obrazu, zwalnia adresata od posiadania 
specjalnego przygotowania. Natomiast opisanie tego obrazu wymaga już umiejętności 
abstrakcyjnego myślenia i staje się częstokroć dla niego bardzo trudnym zadaniem lub 
nawet niewykonalnym. Opis zastępowany jest najczęściej gestem, mimiką cytatem. 
Jest więc w pewnym stopniu kalką obrazu. Pozbawiony zostaje zatem słownej reflek
sji. Nie tylko telewizja zwalnia widza od myślenia lub nawet zabrania mu myśleć, wy
świetlając jego świadomość na ekranie umysłu''’^ ale także Internet projektowany 
jest tak, aby mógł z niego korzystać każdy analfabeta. Twórcy serwisów interneto
wych ściśle współpracująze specjalistami z zakresu architektury informacji, projek
tując tak strony WWW, by populacja z nich korzystająca zwolniona była z obowiązku 
myślenia"*’ ,̂ nie wspominając już o projektach doskonałych wyszukiwarek, które 
miałyby w nadchodzącej technologii Web 3.0 zastąpić ludzkie rozumowanie i indywi
dualne decyzje. Ikonizacja sposobu porządkowania informacji czyni procedurę wyszu
kiwania jej coraz bardziej mechaniczną. Użytkownik coraz częściej nie ma świado
mości potrzeby kategoryzacji wiedzy, a jej umiejętność zanika w zatrważającym 
tempie. Za pomocąodpowiedniego oprogramowania uwalnia się ich od konieczności 
opanowania podstawowych sprawności informacyjnych, zapewniając możliwość 
skanowania ogromnej ilości danych, automatycznego wyboru informacj i dotyczących 
tematu i podziału ich na kategorie a następnie przyporządkowania ich do odpowied
nich grup tematycznych (miejsc) w oparciu o informacje pochodzące z oryginalnych 
źródeł książkowych i baz danych'*̂ '*. Wykorzystywane do tego celu narzędzia należą
ce do grupy programów poszukujących informacje znalazły swoje miejsce w typologii 
środków stosowanych do kształcenia na odległość"*” .

W kulturze o typie „technokratycznym” dominuje zatem skrót, bryk, uproszczenie, 
powierzchowność, prymitywne formy wypowiedzi, brak głębszej refleksji, a informa



cja cyfrowa staje się jej fetyszem. Jej przedstawiciele ktytykująskrupulatnąanalizę 
źródeł oraz „obsesyjnie neurotyczne przywiązanie do sk^pulatności, bibliografii czy 
przypisów”, które uniemożliwia szybkie i całościowe spojrzenie na dany problem'* '̂’ 
Uniwersalnym językiem globalnycłi sieci staje się według autorów Manifestu neto- 
kracji tzw. linguafranca (sieciowa łacina), charakteiyzująca się skróceniem długo
ści zdań, nowatorskimi neologizmami, zanikaniem zdań podrzędnych, dialektami wir
tualnych subkultur^” . Fascynacja środkami technicznymi doprowadziła do rozwoju 
swoistej kultury pokolenia SMS-ów, preferującego krótkie, zwięzłe wypowiedzi 
w stylu telegraficznym, zawierające fakty, emocje, opinie, charakteryzujące się nie
dbałą ekspresjąsłowną, przesycone żargonem, w któiych trudno zawrzeć jakąś myśl 
kiytyczną, co owocuje brakiem argumentacj i i logicznej struktury wywodu. Jak dowodzi 
Tomasz Goban-Klas, SMS-y doskonale „wyrażają! zarazem kształtująosobowość 
współczesnej młodzieży”, która niechętnie oddaje się lekturze opasłych ksiąg, nie wyka
zuje zainteresowania źródłami archiwalnymi ani danymi statystycznymi, ale fascynuje 
się surfowaniem po e-Wszechnicy Wiedzy Wszelakiej, czyli po Internecie'*’*.

Dokonywane analizy treści są, jak już zaznaczono, najczęściej powierzchowne 
i bezrefleksyjne. Wpływ ma na to także zafascynowanie hipertekstem, w którym 
z założenia brak ciągłości, uporządkowania i możliwość przeskakiwania z jednej stro
ny WWW na inną nie sprzyja kształceniu umiejętności koncentracji uwagi nad jednym 
zagadnieniem. Ponadto, jak zauważa Clifford Krzemowym remedium, użyt
kownik hipertekstu ma możliwość odczytywania treści artykułu lub książki w dowolnej 
kolejności, poprzez co zapoznaje się z jego fragmentami wyrwanymi z kontekstu, nie 
pojmując lub nie uwzględniając zamysłu autora stanowiącego sedno utworu. Zasy
gnalizowana łatwość odejścia od tematu głównego przeradza się w niebezpieczeń
stwo utonięcia w morzu informacji. Często trudno zaobserwować moment, w którym 
przeszło się do innej kwestii, zapominając lub tracąc podstawowy wątek, będący istotą 
poszukiwań. Ta fascynacja przeskakiwaniem wciąż do nowych informacji, sponta
niczność nawigowania, któremu towarzyszy tzw. migotanie stron WWW, równoległe 
oglądanie wielu programów telewizyjnych, odbiór w przyspieszonym tempie wybra
nego programu, praca intelektualna wykonywana w warunkach medialnego harmidru 
niewiele różni się od miotania pomiędzy półkami wypełnionymi atrakcyjnym towarem 
w megamarkecie. Ich zachwycające opakowania przyciągają uwagę, a łatwość 
wzięcia do ręki lub wrzucenia do koszyka jest równie prosta jak ściągnięcie z sieci no
wego, jeszcze bardziej emocjonującego w swej treści, pliku. W rezultacie zapomina 
się o celu zakupów lub wyszukiwania. Znużenie przeglądania kolejnych witryn lub ar
tykułów sprawia, że wychodzi się ze sklepu z kinem domowym zamiast chlebem, lub 
staje się bogatszym o dziesiątki nowych adresów internetowych na temat romanty
zmu zamiast dotrzeć do szczegółowej charakterystyki Kordiana. Przydatność owych 
adresów zdobytych po wielogodzinnym surfowaniu w sieci jest niewielka. Jest to sy
tuacja tym bardziej niebezpieczna, gdy znajdziemy się w supermarkecie po raz pierw
szy i fascynuje nas wszystko co ładnie opakowane. Wówczas kupujemy kształt i kolor, 
a o rzekomej jakości towaru przekonujemy się zazwyczaj w domu. Dlatego dla nie
przygotowanego użytkownika Internet stanowi wątpliwe źródło informacji, a on sam 
staje się informacyjnym koczownikiem, któiy chaotycznie porusza się w mgle wypeł
nionej niesłychanie rozdrobnionymi i wszechobecnymi cząstkami informacji'*’’. Tym



bardziej że zachtyśnięcie się atrakcyjnościąi bezmiarem witiyn oraz serwisów inter
netowych wzmacnia przekonanie o możliwości zaspokajania za ich pośrednictwem 
wszelkich potrzeb informacyjnych. Dla takich użytkowników informacji wiele umie
jętności z opisanych w siedmiu filarach information literacy Onńsimy Susan Bruce 
jest nieznanych lub nie znajduje zastosowania'*®.

Ryszard Pachociński, przedstawiając różne poglądy na temat kompetencji po
trzebnych człowiekowi we współczesnej cywilizacji'* '̂, eksponuje konieczność l^ztał- 
cenia umiejętności precyzyjnego wydawania poleceń ustnie, wymagającego od ucznia 
koncentracji uwagi i zmian wjego cechach osobowościowych. Postuluje także, aby 
współczesna szkoła zwracała „mniej uwagi na kształcenie umiejętności czytania i pi
sania, a więcej na promowanie umiejętności mówienia i pisania poprzez wydawanie 
poleceń”"*®. W ten sposób nawiązuje do rozwiązań teoretyków, któiych poglądy ana
lizował i opowiada się za kształceniem umiejętności matematycznego myślenia umoż
liwiającego formułowanie znaczących pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, umie
jętności manipulowania różnymi środkami wyrazu, wyrażania wizji zmian i rozwoju. 
Nawiązuje także do nowego sposobu odbioru tekstów napływających w sposób lawi
nowy i wymagającego umiejętności wybiórczości, szybkiej percepcji, podejmowania 
błyskawicznych decyzji a równocześnie rozproszenia uwagi”**̂. Są to umiejętności 
konieczne, aby móc przejść od kształcenia synchronicznego do nauczania zdalnego, 
a zarazem typowe dla członków kultury wirtualnej.

Nauczanie na odległość, jako jedna z ważnych form działalności organizacji wir
tualnych, wymaga od uczestników tej postaci kształcenia wysokiej kultury informacyj
nej. Niestety, młodzież nie jest przygotowana do uczestnictwa w nowym systemie 
kształcenia, w którym obowiązuje odmienna metodologia i filozofia uczenia'*̂ '*. 
Krzysztof Karauda uznaje konstruktywizm pedagogiczny za dominujący rodzaj peda
gogiki uprawianej w sieci. Jego podstawą są działania mające na celu stworzenie 
warunków rozwoju ucznia, w których szczególny nacisk kładzie się na procesy po
znawcze. Powoduje to, jak zaznacza badacz, że „uczeń jako osoba zostaje podporząd
kowany schematom poznania, stylom uczenia, ale także środowisku, w którym się 
uczy”‘*65 Wykorzystując koncepcją udzielania wsparcia, czyli wspomagania uczą
cych się w ich rozwoju indywidualnym i dokonywaniu przez nich zmian we własnym 
życiu, e-leaming opiera się na modelu moralnym, w którym osoba ucząca się jest od
powiedzialna za pojawienie się trudności i konstruktywne ich rozwiązanie, a więc za 
osiągane przez siebie efekty uczenia się. Duża swoboda i restrykcyjne egzekwowanie 
wymagań sprawia, że samo uczenie online często nie sprzyja skupianiu się na uczniu, 
lecz na nadzorowaniu procesu osiągania przez niego zadowalających wynikóW*“ . 
Cytowany autor żywi zatem obawę, że mogą w kształceniu zdalnym dominować mo
dele „pozostawiające nieco na uboczu deklarowany, humanistyczny cel uczenia”, dla
tego proponuje oprzeć się na dziewięciu postulatach modelu Person Centered Appro
ach (PCA) Carla Rogersa, eksponujących humanistyczną wizję człowieka'*^’. 
Warunkiem koniecznym dla realizacji modelu wspomagania rozwoju ucznia są cechy 
osobiste (świadomość siebie i swojego systemu wartości, przeżywanie i okazywanie 
uczuć, pełnienie funkcji modelowych dla wspomaganego, zainteresowanie ludźmi 
i sprawami społecznymi, jasne zasady etyczne, poczucie odpowiedzialności) oraz pięć 
warunków koniecznych (empatia, ciepło i opiekuńczość, otwartość, pozytywny stosu-



nek i szacunek dla wspomaganego, konkretność i specyficzność). Niestety, wdrażanie 
do praktyki pedagogicznej tego modelu, szczególnie jego aspektu wychowawczego 
jest w naszych warunkach marginalizowane.

Analizując e-leaming jako metodę zwiększania efektywności kształcenia Kazi
mierz Wieczorkowski zwraca uwagę na kolejną istotnąjej wadę, którąjest koniecz
ność posiadania przez uczniów predyspozycji do samokształcenia, doskonalenia, do
kształcania, konsekwencji i samokontroli''^. W nauczaniu zdalnym obowiązuje 
bowiem nowa metodyka i nowe formy pracy dydaktycznej wynikające ze zmiany spo
sobu myślenia"**’. Na uwagę zasługująte, które wymagająod uczniów umiejętności 
samodzielnego uczenia się i radzenia sobie z problemami edukacyjnymi, współpracy, 
tworzenia wraz z innymi struktur ułatwiających poszukiwanie rozwiązań, przejęcie 
odpowiedzialności za swoje kształcenie i nie obarczanie niąnauczycieli'*™. Ocenia się 
wypowiedzi wyrażające ich własne idee i wizje, charakteryzujące się samodzielnością 
dociekań i umiejętnością dyskusji. Z tego też względu stosowane sąw dydaktyce takie 
metody jak negocjacje i moderowanie dyskusji. Efektem jest poświęcanie czasu głów
nie na relacje występujące pomiędzy uczącym się a nauczycielem oraz na testowanie 
poziomu zdobywanej przez niego wiedzy. Natomiast najmniej czasu przeznacza się na 
proces przekazywania wiedzy i ogranicza się liczbę przyswajanych wiadomości na 
rzecz nauki myślenia. Jeżeli rola nauczyciela w kształceniu zdalnym sprowadza się do 
nadzorowania przebiegu zaplanowanego procesu edukacji (pozbawiając moderatora 
najczęściej wyboru sposobu przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności), 
a także do zaprogramowanego wspierania uczniów poprzez kierowanie zbiorowądys- 
kusjąmającąna celu pomoc w zrozumieniu materiału nauczania oraz do publikowania 
wykładów i konstruowania wraz z uczącymi się materiałów b>ędących wynikiem dys
kusji, to nie będzie w tej formie nauczania miejsca na alfabetyzację informacyjną''^'. 
Uczeń przyzwyczajony do kształcenia, w którym dominująwerbalne formy przekazu 
informacji, polegającego głównie na konsumpcji przetworzonych, zanalizowanych 
i zespolonych już porcji wiedzy, stanie przed koniecznościąsamodzielnego opracowy
wania zagadnień na podstawie samodzielnych poszukiwań literatury. Jak już powie
dziano, wymaga to nie tylko zmiany w sposobie myślenia, ale i kultury informacyjnej, 
tym bardziej że najnowocześniejsze technologie nie zwolniąucznia od konieczności 
opanowania podstawowych umiejętności informacyjnych a najlepszy nawet algorytm 
nie zastąpi przemyślanej analizy komunikatu. Ich brak może przyczynić się do powstania 
nowych form analfabetyzmu jakim jest analfabetyzm informacyjny, a jego konse- 
kwencjąjest wykluczenie'*’ .̂ Dlatego tak istotna jest edukacja młodzieży w tym kierun
ku już na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, aby na dalszym etapie kształcenia 
zapewnić im równe szanse w zdobywaniu kwalifikacji w systemie

Ta dłuższa dywagacja na temat poziomu przygotowania młodzieży szkolnej do 
efektywnego wykorzystania e-leamingu w permanentnym procesie autorozwoju 
i autoedukacji jest konieczna ze względu na potrzebę uświadomienia niebezpieczeń
stwa technokratycznego podejścia do tej formy kształcenia. Koncentrowanie uwagi 
na ekonomicznych korzyściach kształcenia zdalnego, rozbudowie platform e-leamin- 
gowych, podwyższaniu kompetencji informatycznych, bezkrytycznym przyjmowaniu 
technologii, przy równoczesnym abstrahowaniu od zagadnień etyki, dyscypliny pracy 
i standardów moralnych, prowadzi do konstytuowania się tzw. tecłinokratycznej sub



kultury wirtualnej'’̂ ''. Przywoływanym już przykładem opcji technokratycznej wpro- 
cesie kształcenia może być oddzielanie technologii informacyjnej (informatyki) od 
edukacji medialnej i edukacji medialnej od edukacji czytelniczej, utożsamianie kultuiy 
informatycznej z kulturą informacyjną, marginalizowanie kultury czytelniczej w śro
dowisku szkolnym, brak w programach nauczania pedagogiki medialnej (pedagogiki 
mass mediów), traktowanie biblioteki szkolnej jako wypożyczalni lektur, a niejako 
ośrodka alfabetyzacji informacyjnej, traktowanie MCI jako punktu dostępu do tech
nologii informacyjno-komunikacyjnych, zastępowanie bibliotek tradycyjnych cyber- 
magazynami, uzależnianie istnienia biblioteki szkolnej od liczby uczniów, wielkości 
księgozbioru i decyzji władz samorządowych, a nie od obligatoryjnego wymogu przy
gotowania młodzieży do permanentnego kształcenia przez całe życie, uzależnianie 
wyposażenia biblioteki w sprzęt komputerowy od liczby oddziałów, etatów biblioteka
rzy, wielkości lokalu bibliotecznego itd. Jak słusznie zauważa Bronisław Siemieniecki, 
„technokratyczny sposób widzenia świata głównie wytwarzany jest w wyniku wadli
wego systemu edukacji”''”  a kluczem do humanizacji szkolnictwa przesiąkniętego 
technologiąkomputerowąjest gruntowna zmiana wiedzy programowej i metodyki 
kształcenia, natomiast „próby wprowadzania nowoczesnej techniki do tradycyjnie 
realizowanego procesu kształcenia bez modyfikacji funkcji i zadań stawianych dydak
tyce nie przynoszą oczekiwanych efektów”''’*. Dlatego, jak w końcu konkluduje cy
towany badacz, opóźnianie zmian w dotychczasowym systemie edukacji, przy jedno
czesnym nasycaniu szkół sprzętem komputerowym i podłączaniem ich do sieci oraz 
realizacjąwizji wychowanka- sprawnego technokraty o wysokich kwalifikacjach in
formatycznych i umiejętnościach operowania wiedzą decydujących o „tworzeniu 
dobrobytu społeczeństw”, wzmacnia i utrwala tendencje do wprowadzania innowacji 
o cechach technokratycznych, a to ma swoje przełożenie w kształtowaniu kultuiy in
formacyjnej uczniów o typie „prognostycznym”. Zwieńczeniem takiej polityki eduka
cyjnej może okazać się realizacja netokratycznej wizj i edukacj i opisywanej jako inte
raktywna, pragmatyczna i szybko adoptująca się do nowych warunków. Jej efektem 
h)ędzie prowadzenie nauczania w sieci w formie „małych, precyzyjnie dopasowanych 
modułów, skonstruowanych specjalnie na potrzeby konkretnego zadania, a o regułach 
nauczania będą decydować uczniowie, a nie instytucje edukacyjne”'”’. Równocze
śnie przestanąodgrywać jakiekolwiek znaczenie dotychczasowe tytuły, dyplomy i cer
tyfikaty, ponieważ każde nowe zadanie wymagać będzie nowej wiedzy, którą trzeba 
nieustannie aktualizować. Wirtualne szkoły zostanąuwolnione „od przerostu admini
stracji, intelektualnego snobizmu i tyranii szczegółu”, ponieważ liczyć się będzie tylko 
szybkość skojarzeń, irracjonalna swawolność, a nie pedantyczne analizowanie mate
riałów źródłowych'*™. Sukces edukacyjny ucznia będzie więc zależał od jego indywi
dualnych zdolności i talentu zdobywania i zarządzania informacjąoraz inteligencji, 
otwartości i elastyczności. Osoby b>ez talentu i kompetencji informacyjnych nie będą 
miały żadnych szans rozwoju w informacjonalistycznym świecie.

Ponieważ jednak kultura organizacyjna szkoły wywiera istotny wpływ na procesy 
tworzenia i adaptacji projektów innowacyjnych związanych międ:^ innymi z poszuki
waniem nowej formuły dla bibliotek szkolnych, przy czym, jak twierdzi Roman Schulz, 
„toleruje tylko takie kategorie innowacji, które zgodne sąz tym systemem wartości, 
dzięki któremu szkoła mogła kiedyś powstać i któiy pozwolił jej przetrwać do dnia



dzisiejszego”''™, tak więc można się spodziewać krytycznego stosunku środowiska 
szkolnego wobec wdrażania projektów typu Biblioteka Szkolna 2.0 oraz zastępowania 
bibliotekarzy wolontariatem, a bibliotek sAolnych placówkami typu wiejskich centrów 
informacji lub telecentrów. Ale jaka będzie intensywność tego oporu w stosunku do 
MCI i ICIM formowanych na wzór laboratoriów komputerowych i punktów dostępu 
do Internetu lub zmierzających do przekształceń w kierunku technologicznych skład
nic informacji, cybermagazynów i bibliotek hybrydowych? Z konkluzji zacytowanego 
badacza wynika, że powstające rozwiązania, których celem jest unowocześnienie 
biblioteki szkolnej, wymagajązmiany w sposobie myślenia i działania środowiska edu
kacyjnego oraz mogąbyć z równą siłąpopierane lub deprecjonowane, w zależności od 
ich zgodności z wartościami i postawami uznawanymi przez to środowisko. Bronisław 
Siemieniecki wskazuje nawet na swoisty paradoks polegający na kierowaniu pod 
adresem edukacji różnorodnych zastrzeżeń i krytycznych opinii, chęci podejmowania 
zmian wynikających z ich analizy a równocześnie uczucia lęku przed ich inicjacją 
spowodowanego niewolniczym uzależnieniem od nawyków kulturowych'’*®. Zatem 
czy typ „prognostyczny” kultury informacyjnej użytkowników informacji może zostać 
za^ceptowany w szkolnictwie polskim na poziomie przedakademickim? Czy typowe 
dla tej kultury postawy i wartości będązgodne z wizjąszkoły jako instytucji oświatowej 
krzewiącej wartości humanistyczne?

Podsumowując, kultura informacyjna o typie „prognostycznym” charakteryzująca 
użytkowników informacji kształtowanajest na bazie świadomości informacyjnej typo
wej dla ideologii technokratycznej, w której dostęp do zdobyczy współczesnej cywi
lizacji a głównie technologii cyfrowych staje się najwyższą wartością. Czerpie wiele 
wzorów z kształtującej się w cywilizacji medialnej kultury konwergencji. Jej uczestni
kami sąz jednej strony osoby zdominowane przez świat mediów i konsumpcjonizm, 
a z drugiej przez współczesny świat technologii informatycznych. Ich pozytywne po
stawy względem informacji wynikajązpochwały ekonomii, konieczności sprawnego 
funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz z wysokiego poziomu alfabetyzacji kompu
terowej . Czynniki te wp^wająna wykształcenie specyficznych zachowań informa
cyjnych typowych dla społeczności sieciowej i jej elity-netokracji. Można nazwać je 
zachowaniami dojrzałymi, ale głównie w aspekcie technicznym, instrumentalnym, po
nieważ wynikająz fachowej znajomości sprzętu, oprogramowania i systemowego 
rozwiązywania problemów informacyjnych. Również wytwory materialne tworzone 
przez osoby o tej kulturze, do których należąm.in. wszelkiego rodzaju dokumenty 
elektroniczne od serwisów informacyjnych, baz danych, katalogów ои/ше i stron 
domowych począwszy poprzez programy szkoleń i kursów online, e-czasopisma, 
e-wydawnictwa informacyjne, e-książki, e-publikacje itd., a na korespondencji elek
tronicznej, blogach, czatach i twórczej wspó^racy za pośrednictwem komunikatorów 
intemetowych oraz innych nowoczesnych narzędzi sieciowych kończąc. Do kształ
cenia wśród użytkowników informacji tej kultury przyczyniająsię zarówno skompu
teryzowane biblioteki, centra informacyjne, jak też biblioteki o kulturze wirtualnej 
(biblioteki cyfrowe, elektroniczne, hybrydowe) oferujące szeroki wachlarz elektro
nicznych usług informacyjno-bibliotecznych.

Żaden z czterech przedstawionych typów kultury informacyjnej charakteryzują
cych użytkowników informacji nie jest ani doskonały ani zły. Ich przedstawiciele pre-



ferująodmienne założenia, cenią inne postawy, a więc cechująsię zróżnicowanymi 
zachowaniami informacyjnymi. Przyjmując wartościującądefinicję kultury informa
cyjnej, wśród osób optujących za określonym typem kultuiy informacyjnej mogązo- 
stać wykształcone pozytywne zachowania informacyjne, chociaż wynikająone z od
miennych motywów sięgania po nią i z odmiennej aksjologii. Bez względu na 
stosowane techniki i metody zarządzania informacjąoraz wybierane technologie in
formatyczno-komunikacyjne zachowania te powinny być podporządkowane społecz
nym wzorcom opartym na etyce korzystania z informacji oraz być przejawem efek
tywnego, bezpiecznego i podmiotowego uczestnictwa w cywilizacji medialnej.

W praktyce edukacyjnej spotykamy się najczęściej z bibliotekami szkolnymi, które 
łącząw sobie wybrane komponenty każdego z przedstawionych typów kultuiy orga
nizacyjnej i kształtująkulturę informacyjną swoich beneficjentów zgodnie zjej typem. 
Bez względu na to, jakie cechy kultuiy będądominowały wśród użytkowników biblio
teki szkolnej, ważne jest, aby była ona postrzegana w kontekście „skarbca społeczeń
stwa informacyjnego”, a nie „skarbnicy różności”.

2.3. ROLA METAFORY W ROZWOJU KULTURY 
INFORMACYJNEJ

Zaproponowanąprzez Davida Tuohy’ego strukturę budowy metafor/*' można 
zastosować do konceptualizacji wybranych komponentów społeczeństwa informacyj
nego, takich jak technologia informacyjna (metafora „gadżetu”''^), cybeфrzestrzeń 
(metafora „wysypiska opinii”'**̂ ). Internet (metafora „biblioteki” i „przestrzeni”'**'*), 
biblioteka szkolna (metafora „rezerwuaru lektur”"**’), szkolne centrum multimedialne 
(metafora „dworca centralnego” i „pasa startowego”"**̂) czy kultura informacyjna. 
Szczególnie istotne jest zastanowienie się nad metaforami ostatniego z wymienionych 
elementów, takimi jak ,^iić Ariadny”'**̂, „slogan misji szkoły”, „liberia polityki oświa
towej”, „kamizelka kuloodporna”, „dziecko wylane z kąpielą”, „przykiy wka techno
kraty”, „hamulec bezpieczeństwa”, „sito informacji”, „ostatnia deska ratunku”, „świa
tełko w tunelu”, „ostatni bastion kultury słowa”, „stróż prawa i etyki”, ,zbrojownia 
cywilizacji medialnej”, „ikona społeczeństwa informacyjnego”, „skarbiec społeczeń
stwa informacyjnego” itp."***. Wyróżnić wśród nich można dwie podstawowe katego
rie metafor pojęciowych odwołujących się do jej aspektów społecznych i funkcjonal
nych. Przykładem metafory kultury informacyjnej uwypuklającej jej aspekt społeczny 
i odnoszącej się do postrzegania jej przez przedstawicieli różnych grup społecznych, 
atakże obrazującej wpływ jaki wywiera na kształtowanie świadomości informacyjnej, 
systemu wartości, postaw i zachowań uczestników tej kultury może być metafora 
„skarbca społeczeństwa informacyjnego”. Ogniskuje ona uwagę na postrzeganiu 
kultuiy informacyjnej w aspekcie społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa 
wiedzy, kultuiy dostępu, uczestnictwa, kultuiy cywilizacji medialnej, kultury uczenia 
się, dojrzałości informacyjnej społeczeństwa, itp.



Drugą grupę metafor stanowiąpojęcia wskazujące na sposób funkcjonowania 
członków tej kultuiy, na ich w niej rolę, ale też na zadania jakie ma ona do spełnienia, 
np. w zakresie alfabetyzacji informacyjnej czy wychowania zgodnego z etykąkorzy- 
staniaz informacji. Przykładem może być metafora „hamulca bezpieczeństwa” wizu
alizująca takie cechy i wartości kultury informacyjnej jak autocenzura, wychowanie 
„do wolności”, etyka, moralność, odpowiedzialność, poszanowanie własności, toleran
cja itp.

Przedstawione metafory pojęciowe kultury informacyjnej mająogromne znacze
nie przy podejmowaniu działań związanych z krzewieniem tej kultury w środowisku 
wychowawczym ucznia. Zakorzenione w świadomości społecznej powodująpostrze- 
ganie rzeczywistości w kategorii stereotypu'** .̂ Dążąc do rekonstrukcji tworzonych 
przez jej uczestników modeli mentalnych jesteśmy w stanie zrozumieć ich postawy 
i zachowania wobec istoty informacji i przewidzieć perspektywy dokonujących się 
w tym zakresie zmian. Wiedza na temat rozumienia przez bibliotekarzy, nauczycieli, 
uczniów i innych beneficjentów szkoły pojęcia ,Jcultuiy informacyjnej” może być wy
korzystana, np. podczas projektowania szkolnych centrów informacji czy podczas 
wyboru narzędzi i metod umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia, a przede 
wszystkim do określania oferty świadczonych usług. Nie można jednak pominąć fak
tu, że wytworzone przez nich metafory kultuiy informacyjnej powstały nie na gruncie 
obiektywnej refleksji, lecz w trakcie pracy w bibliotece szkolnej bądź na stanowisku 
nauczyciela, pracownika oświaty czy bycia uczniem, czytelnikiem i użytkownikiem 
informacji, czyli podczas funkcjonowania w określonej kulturze organizacyjnej. Od jej 
typu uzależniona jest więc konceptualizacja kultury informacyjnej oparta na modelach 
mentalnych powstałych dzięki doświadczeniu wyniesionemu ze środowiska edukacyj
nego i wychowawczego, a także wynikająca ze wzorców przekazywanych w tym ob
szarze przez władze polityczne, decydentów, elity rządzące itp.

2 .3 .1 .  M e t a f o r a  „ s k a r b c a  sp o ł e c z e ń s t w a  in f o r m a c y jn e g o ”

Metafory kultury informacyjnej sprowadzono zatem do dwóch kategorii. Dla uję
cia społecznego zdecydowano się przyjąć metaforę „skarbca społeczeństwa infor
macyjnego”, natomiast jej aspekt funkcjonalny zobrazowano w postaci „hamulca 
bezpieczeństwa”.

Wybór metafoiy „skarbca społeczeństwa informacyjnego” dla określenia kierun
ku rozwoju kultury informacyjnej odgrywa niebagatelnąrolę. Determinuje bowiem po
czynania, zarówno decydentów, jak i zwykłych użytkowników informacji w kierunku 
potrzeby kształcenia własnej świadomości informacyjnej i budowania na tej bazie 
koncepcji pebego uczestnictwa w kulturze zdominowanej przez nowoczesne techno
logie informacyjne i komunikacyjne. Wprawdzie dąży się, aby za pomocą odpowied
niego oprogramowania uwolnić ucznia od konieczności opanowania umiejętności in
formacyjnych, zapewniając mu możliwość skanowania ogromnej ilości danych, 
automatycznego wyboru informacji dotyczących tematu i podziału ich na kategorie 
a następnie przyporządkowania ich do odpowiednich grup tematycznych (miejsc) 
w oparciu o informacje pochodzące z oryginalnych źródeł książkowych i baz da



nych'*’®, udoskonala się wyszukiwarki internetowe, tworzy nowe systemy spoteczno- 
ściowego klasyfikowania treści internetowych za pomocą tagów, jednak jeżeli uczeń 
samodzielnie nie będzie w stanie przeprowadzić procesów myślowych, stanie się uza
leżniony od oprogramowania i będzie przez nie sterowany. Jak przestrzega Derrick de 
Kerckhove, programista narzuci mu schematy kategoryzacyjne, a zastosowany pro
gram utwierdzi go w przekonaniu dobrego wyboru. Naj lepszym przykładem takiego 
sterowania użytkownikiem jest zawierzenie przez niego mądrości wyszukiwarek, np. 
Google. Porządek wyświetlania wyszukanych stron www, zgodnych z hasłem wpisa
nym do wyszukiwartó, odzwierciedla częstotliwość odwołań innych użytkowników do 
tej strony i nie jest równoznaczne z wartościąmerytoiyczną tekstu, któiy polecany 
byłby przez specjalistów, naukowców, profesjonalistów. Wysiłek intelektualny do sa
modzielnego zdecydowania co jest wartościowe, a co tylko populame, może okazać 
się dla użytkownika sieci marnotrawstwem czasu, skoro system komputerowy wybrał 
optymalne rozwiązanie. Derrick de Kerckhove, obnażając istotę wszystkich skompu
teryzowanych mediów, w któiych struktuiy myślowe istniejąpod przykrywkąprogra- 
mów i nie można ich zobaczyć, ostrzega przed elektronizacjąi „ucyfrowieniem” umy
słów zdominowanych przez sieć, i pisze:, jeśli dostęp do nowych systemów nie będzie 
wiązał się z demistyfikacjątechnologii oraz rozwojem umiejętności pisania i czytania, 
powstanie system wznoszący bariery społeczne i izolujący od siebie duże grupy kul- 
turowe”'*’’. Brak świadomości istnienia płynącego stąd zagrożenia jest przejawem 
analfabetyzmu informacyjnego. Przeciwdziałanie mu stanowi walkę z wykluczeniem 
ze społeczności posługującej się informacją, umożliwia przetrwanie i funkcjonowanie 
we współczesnym świecie oraz gwarantuje równe szanse rozwoju i dostępu do edu
kacji.

Zatem rozumienie metafory kultuiy informacyjnej jako „skarbca społeczeństwa 
informacyjnego” osadza się na inteфretacji określenia skarbiec, definiowanego jako 
miejsce gromadzenia i przechowywania skarbów (zespołu wartościowych przedmio
tów i irmych cennych zasobów, np. intelektualnych, artystycznych) przeważnie gdzieś 
dobrze ukrytych i zabezpieczonych przed ogółem nieuprawnionych do korzystania 
z nich osób. W powszechnych u wszystkich ludów wierzeniach lub legendach o skar
bach przejawia się wiara, że istnieje możliwość, pr2ynajmniej częściowego skorzysta
nia z nich, np. przy użyciu czarów, zaklęć, duchów lub w określonych porach roku'” .̂ 
Dostęp do skarbca jest więc możliwy tylko wydzielonym grupom osób. Skarbiec 
w tym znaczeniu można utożsamiać także z określeniem sejfu, tj. dobrze strzeżonego 
miejsca (np. w skarbcu bankowym, w archiwum, bibliotece, w systemie komputero
wym, w świadomości ludzkiej, polityce dostępu), chronionego nie tylko przez uzbrojo
ne jednostki, ale też przepisy, ustawy, standardy, stereotypy, tradycje, zwyczaje, 
w toótym zdeponowane zostały cenne dla społeczeństwa wartości. Skarbiec kojarzy 
się także ze skarbnicą, czyli miejscem, z którego można czerpać, np. wiedzę, a więc 
z punktem dostępu do źródeł naukowych, bibliotecznych, kulturalnych, tecłinologicz- 
nych''” . Ale jako skarbnica pozbawiony zostaje komponentu niedostępności.

Pełny skarbiec gwarantować powinien społeczeństwu bezpieczeństwo, niezależ
ność, dostęp do informacji, rozwój, przyszłość. Zatem istnieje po to, aby z jego zaso
bów mądrze korzystać. Niestety, najczęściej postrzegany jest jako magazyn cennych 
rzeczy lub wartości, których na co dzień się nie używa. Sąone niejednokrotnie zam



knięte, niczym złote myśli, w książkach, patentach, wynalazkach, dokonaniach na
ukowców. Społeczeństwo nie ma do nich dostępu, ponieważ nie przekazuje się infor
macji o ich istocie, potrzebie posiadania, nie wprowadza się ich także w życie. Wycią
ga się je z lamusa zazwyczaj dopiero w sytuacjach ewidentnego zagrożenia lub 
wyższej konieczności. Klejnotami tymi są niewątpliwie etyka, moralność, tolerancja, 
obiektywizm, prawda, poszanowanie własności i godności, współpraca, krytycyzm, 
umiejętność analizy, syntezy, oceny, wybiórczość itd., i to dzięki nim jesteśmy w stanie 
wypracować narzędzia zabezpieczające przed skutkami manipulowania informacją 
wchłonięcia przez kulturę dostępu, uwiedzenia przez „szlachetnych amatorów” tech
nologii Web 2.0 czy przed zepchnięciem ogółu do klasy proletariatu sieciowego i wy
kluczenia ze społeczeństwa informacyjnego. Nie można dopuścić, aby kultura infor
macyjna została wyparta przez kulturę dostępu, aby refleksję, analizę, pilność, stałość, 
rzeczywistość, lineamość, obiektywizm oraz umiejętność pisania i czytania w całości 
zastąpiło przetwarzanie danych, emocje, spontaniczność, kreatywność, tymczaso
wość, mobilność, fikcja, hipertekst, subiektywizm, improwizacją, kompilacja, obraz, 
brak ograniczeń („wolność od”)'*’'*.

Dlatego też kulturę informacyjną możemy wizualizować jako skarbiec. Z jego 
zawartości należy czeфać, aby współczesne i kolejne pokolenia wiedziały do czego 
służą strzeżone w nim dobra. W przeciwnym razie mogąokazać się bezużyteczne, 
podobnie jak królewskie berło postrzegane obecnie w kategoriach estetycznych, a nie 
jak kiedyś w kontekście władzy wywierającej wpływ na zmianę postaw ludu. Władza 
kojarzy się w cywilizacji mediów głównie z dostępem do produkcj i dóbr kultury. Aby 
z nich korzystać w sposób racjonalny, trzeba dysponować narzędziami pozwalającymi 
na ich refleksyjny odbiór i uczestnictwo w kulturze zgodne z humanistycznymi warto
ściami. Toteż należy podjąć działania motywujące młode pokolenie, aby zechciało coś 
z tego skarbca wydobyć. W tym celu konieczne jest powszechne udostępnienie jego 
zawartości. Wymaga to rezygnacji z pozomych"*’’ lub jednostronnych działań. Wyko
rzystywanie kultuiy informacyjnej jako sloganu w różnych hasłach i dokumentach trak
tujących o budowie społeczeństwa informacyjnego lub jego wyznacznikach nie jest 
równoznaczne z jej faktycznym kształtowaniem. Zagadnienie to ma szerszy wymiar, 
bowiem odnosi się do polityki informacyjnej rządu, w której głównymi partnerami stra
tegicznymi budowy społeczeństwa informacyjnego sąmedia i organizacje pozarządo
we, z pominięciem sieci bibliotek naukowych, publicznych, szkolnych, pe^gogicznych 
i innych'*’ .̂ Umieszczane, w statutach instytucji oświatowych lub w tworzonych przez 
nie misjach, zapisy o konieczności wychowania informacyjnego uczniów^®’, bez 
uwzględnienia w realizacji tego celu roli biblioteki szkolnej, wydająsię być takim wła
śnie jednostronnym działaniem. Doskonale w tym miejscu korespondująrefleksje 
Marii Dudzikowej nad mitem o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia, 
oparte na analizie Szkolnego programu wychowania opracowanego przez MEN pod 
kierunkiem Kazimierza Koraba zamieszczonego w Biblioteczce Reformy'*®*. Ów 
wszechstronny rozwój ucznia powinien obejmować także rozwój jego kultury infor
macyjnej, ale w zeszycie o wychowaniu nie wspomniano nic o roli, jakąw tym proce
sie powinna pełnić biblioteka szkolna.

Jeżeli kulturę informacyjną traktować będziemy jako „skarbiec społeczeństwa 
informacyjnego”, jako spichlerz przechowujący cenne rzeczy na najgorsze czasy, jako



zabezpieczenie przed klęską, katastrofą, to czasy te już nadeszły. Przetrwanie 
w kulturze hiperkapitalizmu, w której płaci się za każąchwilę życia, wymaga silnego 
oparcia systemu wychowania na wartościach humanistycznych. Odwlekanie otwar
cia skarbca i rozdania skarbów może tylko pogorszyć obecną sytuację istniejącą 
w oświacie.

Przedstawionym metaforom kultuiy informacyjnej towarzyszy fragmentaryczny 
sposób opisu zjawiska i subiektywne ujęcie przedmiotu. Sytuacja ta sprzyja powsta
waniu wokół omawianych obiektów różnych mitów rozumianych, jako opowieść, 
zazwyczaj nieznanego pochodzenia, uważanych przez członków danej grupy za praw
dziwe, zwłaszcza jeżeli są wykorzystywane w celu poparcia pewnych istniejących 
praktyk, teorii, działań. Mity odzwierciedlająfałszywe przekonania, są całkowicie 
bezpodstawne, niezgodne z wynikami badań, jednak akceptowane społecznie'”’. Wy
nika to, jak zaznacza Maria Dudzikowa, z następujących fUnkcji pełnionych przez nie 
wżyciu człowieka: psychologicznej (ponieważ sąźródłem poczucia bezpieczeństwa 
i wyrażająw sposób symboliczny nieuświadomione pragnienia), społecznej (bo przy
czyniają się do integracj i wspólnot, a nawet całego społeczeństwa), poznawczej (po
nieważ przekazują „modele” sposobów poznawania i inteфretowania świata oraz 
organizowania doświadczenia). Pełnią także funkcje identyfikacyjno-integracyjne, 
poznawcze i kompensacyjne’™. Mity takie narosły również wokół biblioteki i profesji 
bibliotekarza’®'.

Można także mówić o funkcjonowaniu mitów związanych z trzema istotnymi dla 
tematu pracy obiektami, czyli z biblioteką szkolną, centrum informacji i z kulturą infor
macyjną. Mity odnoszące się do obszaru fionkcjonowania i kierunków rozwoju bibliotek 
szkolnych można ująć w pięciu grupach tematycznych: komputeryzacji biblioteki 
szkolnej i przekształcania jej w centrum informacji; rozwoju ucznia w kontekście usług 
biblioteki i korzystania w niej z technologii informacyjnej; organizacji i zarządzania 
bibliotekąszkolną; wizerunku biblioteki szkolnej; funkcji i zadań biblioteki szkolnej oraz 
kwalifikacji jej pracowników. Poszczególnym grupom przyporządkowano najczęściej 
powtarzające się opinie, które utrwalająw środowisku edukacyjnym i wychowaw
czym ucznia stereotypowy obraz biblioteki oraz sprzyjajątworzeniu się mitów zwią
zanych z procesem jej komputeryzacji’®̂.

Najczęściej powtarzanymi mitami w grupie pierwszej są: wyposażenie biblioteki 
szkolnej w sprzęt komputerowy automatycznie przekształca jąw  MCI lub centrum 
informacyjne; wyf)osażenie biblioteki w sprzęt komputerowy zapewnia natychmiasto
we poprawienie efektywności jej pracy; dostęp do Internetu jest w stanie zastąpić 
tradycyjne zbioiy biblioteczne; biblioteka wirtualna zastąpi tradycyjny model biblioteki 
szkolnej; kultura informacyjna opiera się na umiejętności korzystania z narzędzi tech
nologii informacyjnej i komunikacyjnej; MCI to pracownia komputerowa dla całej 
społeczności lokalnej; zmiana nazwy biblioteki szkolnej na centrum informacj i podnosi 
jej prestiż; MCI może być zastąpione przez dowolne centrum informacji działające 
poza szkołą.

Do drugiej grupy mitów, odnoszących się do rozwoju ucznia w kontekście usług 
biblioteki i korzystania w niej z technologii informacyjnej, zaliczyć można: uznanie, że 
posługiwanie się katalogami komputerowymi, bibliograficznymi i tekstowymi bazami 
danych, wykorzystywanie serwisów informacyjnych i innych multimedialnych źródeł



informacji zapewni uczniowi osiągnięcie sukcesu edukacyjnego; uznanie, że wydaw
nictwa multimedialne i książki elektroniczne przyspieszają i ułatwiająproces uczenia 
się dziecka; uznanie, że komputer w domu dziecka zapewnia rozwój umiejętności in
formacyjnych ucznia; uznanie, że najwyższe oceny w szkole uzyskuje uczeń o wyso
kim poziomie umiejętności informacyjnych; uznanie, że statystyka korzystania z usług 
biblioteki szkolnej świadczy o kulturze informacyjnej uczniów; przekonanie, że czytel
nik jest traktowany w bibliotece szkolnej podmiotowo; przekonanie, że wychowanie 
informacyjne uczniów jest obowiązkiem nauczyciela informatyki i TI; lub wychowa
nie informacyjne uczniów jest obowiązkiem nauczyciela bibliotekarza; uznanie, że 
atmosfera w bibliotece szkolnej sprzyja rozwojowi emocjonalnemu ucznia.

W trzeciej grupie mitów umieszczono te, które nawiązują do organizacji i zarządza
nia biblioteką szkolną. Najczęściej powtarzanymi są: pracownia MCI jest integralną 
częściąbiblioteki szkolnej; problemy przekształcania biblioteki w centrum informacji 
sąprzedmiotem zebrań rady pedagogicznej; biblioteka jest najważniejsząpracownią 
dydaktycznąw szkole; w rankingach jakości szkół biblioteka szkolna jest ważnym jej 
komponentem; zmiana nazwy biblioteki szkolnej na centrum informacji jest zabiegiem 
reklamowym; dyrektor zabiega o zmianę wizerunku biblioteki szkolnej; kultura orga
nizacyjna szkoły kształtuje kulturę organizacyjnąbiblioteki; problemy biblioteki szkol
nej nikogo w szkole nie interesują; centralne i terytorialne władze oświatowe zabie- 
gająo rozwój bibliotek szkolnych; dyrektor egzekwuje od bibliotekarza działania 
z w ią ż e  z przekształcaniem biblioteki w centrum informacji; dyrektor nie musi orien
tować się w sprawach funkcji i zadań biblioteki wynikających z reformy systemu 
edukacji; nauczyciele ściśle współpracująz biblioteką szkolną; rodzice egzekwująod 
władz lokalnych konieczność rozwoju biblioteki szkolnej; biblioteki szkolnej mogłoby 
nie być; biblioteka szkolna obciąża budżet szkoły, bibliotekę szkolną może zastąpić 
biblioteka publiczna lub inna.

Zgodnie z przyjętą klasyfikacjądo czwartej grupy, nawiązującej do wizerunku 
biblioteki szkolnej, zaliczono: biblioteka szkolna istnieje w celu groma^enia, przecho
wywania i udostępniania zbiorów; jest placówkąkonserwatywną, biblioteka szkolna 
to „rezerwuar lektur”; biblioteka smolna to świątynia wiedzy; praca w bibliotece jest 
cicha, łatwa, spokojna, nudna, bezstresowa; bibliotekarz to osoba spokojna, bierna, 
bezbarwna.

W piątej grupie odzwierciedlającej funkcje i zadania biblioteki szkolnej oraz kwa- 
lifikacjejej pracowników, umieszczono mity mówiące o tym, że: pracownia MCI służy 
wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży; uczeń i jego rozwój czytelniczy jest 
podstawowym celem pracy biblioteki; zadaniem biblioteki szkolnej jest kształcenie 
umiejętności informacyjnych ucznia; biblioteka szkolna jest dodatkiem do dydaktyki 
szkolnej; biblioteka szkolna to placówka szerząca kulturę w środowisku lokalnym; 
nauczyciel bibliotekarz jest animatorem życia kulturalnego; korzystanie z usług MCI 
jest jednąz form spędzania czasu wolnego ucznia; biblioteka szkolna służy realizacji 
procesu samokształcenia i samodoskonalenia; metody aktywizujące pracę z uczniem 
nie należądo obowiązków bibliotekarza; bibliotekarz w sAole nie musi być dydakty
kiem (poza zastępstwami); bibliotekarz szkolny nie jest nauczycielem, lecz pracowni
kiem obsługi procesu dydaktycznego; skomputeryzowaną bibliotekę szkolnąmoże 
prowadzić każdy nauczyciel po odbyciu kursu dla opiekunów MCI; bibliotekarz będą-



су opiekunem MCI stanowi zagrożenie pozycji zawodowej nauczyciela informatyici. 
Wymienione mity zostaną omówione w rozdziale trzecim.

2 .3 .2 .  M e t a f o r a  „ s k a r b n ic y  r ó ż n o ś c i”

Przedstawione powyżej mity odnoszące się do postrzegania biblioteki i biblioteka
rza w środowisku wychowawczym ucznia oraz działalności tej placówki, wskazująna 
różnorodność problemów, którym muszą stawić czoła jej pracownicy. Niestety, nie 
ułatwia im tego zadania pozycja jakązajmująw hierarctiii zawodowej oraz funkcjonu
jące w obiegowej opinii wyobrażenia biblioteki szkolnej jako wypożyczalni książek. 
Marginalizacja rangi, wagi i bezpośredniej przydatności różnych form pracy z dziećmi 
i młodzieżą znajduje swoje odbicie w nieutożsamianiu efektów tej działalności 
z osiągnięciem przez młodego człowieka sukcesu edukacyjnego’®̂. Na pejoratywny 
odbiór nakłada się także traktowanie jej jako punktu „wszelkich usług szkolnych”, 
a bibliotekarza jako osoby zobligowanej do ich świadczenia рггу równoczesnej, zako
rzenionej głęboko w świadomości, kliszy biblioteki odzwierciedlającej świątynię wie
dzy. Stąd też bierze swój początek jej porównanie do „skarbnicy różności”. Dostrze
gając w słowie „różności” związek z różnorodnością wielobranżowością wielością 
heterogenicznością, wielorakością, selekcyjnością, rozmaitością, przypadkowością 
pomieszaniem, niejednolitościączy w końcu z menażerią tworzymy wizję biblioteki 
szkolnej jako zbioru, złoża, pokładów, zasobu, potencjału czy rezerwuaru Iu Ij  kontenera 
owych różności.

Komu i do czego te różności mająsłużyć? Czy można stwierdzić, że stanowiąone 
istotę działalności informacyjno-bibliotecznej? Czy potoczne „schwarz, mydło i powi
dło” mogą być wizytówkąjakiejkolwiek biblioteki, a biblioteki szkolnej w szczególe? 
Czy jest to określenie całkowicie i do końca negatywne?

Wcześniejsze konstatacje pozwoliły na stwierdzenie, że skarbnica jest miejscem, 
z którego powinni korzystać wszyscy, a więc cała społeczność szkolna, nie ogranicza
jąc dostępu do niej innym członkom społeczności lokalnej. Ale cóż takiego może zaofe
rować swoim czytelnikom przeciętna biblioteka szkolna? Kilka tytułów czasopism, 
których prenumerata nie zawsze jest kontynuowana, brak nowości, przypadkowość 
tytułów pochodzących z darów lub różnych akcji na rzecz biblioteki, wybiórcze eg
zemplarze multimediów, nieaktualizowane kartoteki, zniszczone egzemplarze poczyt
nych książek, zaczytane lektuiy szkolne, ubogi warsztat informacyjny, zapoczątkowa
ne kolekcje dokumentów życia społecznego najbliższego otoczenia szkoły, materiały 
o wartości wyłącznie archiwalnej (stare prace dyplomowe uczniów, nieaktualne do
kumenty, dzieła ideologiczne z poprzednich epok itp.) przechowywane wyłącznie 
w celu podniesienia wskaźnika ilościowego księgozbioru. W tym znaczeniu biblioteki 
szkolne faktycznie stanowią„rezerwuaiy różności” o znikomej wartości informacyj
nej, intelektualnej, rozrywkowej, o przypadkowym doborze podręczników wynikają
cym z działalności promocyjnej określonej firmy wydawniczej, o niejednolitym profilu 
związanym z brakiem planowej polityki zakupu.

Oferująteż różnorodne usługi, częstokroć wynikające z osobistych pasji bibliote
karza, czyniącego je głównym celem działalności placówki. Przykładem mogą być



fascynacje teatrem, inscenizacjami sztuk, scenografiąteatralną, filmem, fotografią, 
sztuicami plastycznymi, regionalizmem, dziennikarstwem. Tematyka ta realizowana 
w różnych formach zyskuje dzięki charyzmie nauczyciela bibliotekarza uznanie i apro
batę ze strony rodziców, pedagogów, dyrekcji. Zapotrzebowanie na kontynuowanie 
działalności jest zazwyczaj w danym środowisku znaczne. Tak więc często biblioteki 
szkolne na wsiach lub w małych miejscowościach podejmująróżne, specyficzne tylko 
dla nich formy aktywności. Specjalizacje te zanikająautomatycznie wraz z odejściem 
z pracy bibliotekarza.

Różnorodność form pracy biblioteki szkolnej wynika głównie z subiektywnego 
rozumienia jej zadań przez bibliotekarza, dyrekcję i nadzór pedagogiczny. Nagminną 
praktykąkadry kierowniczej jest zlecanie bibliotekarzowi zadań, które niewiele mają 
wspólnego z pracą informacyjno-biblioteczną i pedagogiczną lub zakłócają, a nawet 
uniemożliwiają wykonywanie tego rodzaju działań. Nie tylko bibliotekarz jest w szkole 
osobą do wszystkiego, ale i biblioteka wykorzystywanajest często jako dodatkowa 
sala lekcyjna do zajęć, w ramach których nie korzysta się z jej zbiorów i usług. W tym 
czasie staje się ona niedostępna dla czytelników. Tego rodzaju „różność” wykorzysta
nia lokalu biblioteki nie jest na pewno jej atutem. Jeżeli dyrektor nie zdaje sobie sprawy 
na czym powinna polegać praca biblioteki i nie zaprząta sobie głowy jej problemami, 
to bibliotekarz realizuje bądź wyłącznie jej elementarne funkcje wynikające z groma
dzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, bądź własne fascynacje. Hołdowanie 
jednemu z omówionych typów kultury organizacyjnej biblioteki szkolnej: „zachowaw
czemu”, „pragmatycznemu”, „opartemu na kulturze adaptacji” czy „technokratycz
nemu” znajduje odzwierciedlenie w kondycji biblioteki i w perspektywach jej rozwoju. 
Ale też pogłębia różnice pomiędzy poszczególnymi placówkami tego typu. Stąd bierze 
się pilna potrzeba opracowania standardów dla bibliotek postrzeganych jako centra 
informacji (dydaktyczne, komputerowe, lokalne, kultuiy irrformacyjnej itp.), ze szcze
gólnym uwzględnieniem form pracy oraz narzędzi ewaluacj i i pomiaru dydaktycznego, 
a także standardów kwalifikacji nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w tych cen
trach.

Podobieństwa do „skarbnicy różności” można dopatrywać się także w przypad
kowości osób trafiających do zawodu. O braku pozytywnej selekcjî ®̂ , różnorodności 
kompetencji, któiymi dysponująnauczyciele zatrudniani w bibliotekach, dyspropor
cjach w wykształceniu zawodowym uzyskanym w trakcie studiów stacjonarnych, 
zaocznych, podyplomowych czy kursów kwalifikacyjnych, braku motywacji, wypa
leniu się zawodowym, a także pomysłach zastąpienia stałej kadiy wolontariatem na
pomykano w wielu miejscach pracy argumentując anomalia profesji.

Zatem, c ^  biblioteka szkolnajako wiejski „sklepik wielobranżowy” wytrzyma kon
kurencję z bibliotekami, których polityka prokliencka pozwala traktować je w wymia
rach supermarketu? Nie może być tak, aby każdy dyrektor, organ prowadzący, wizy
tator, metodyk, teoretyk czy praktyk rozumiał funkcje i zadania biblioteki szkolnej 
w odmienny sposób i po swojemu. Zbyt dużo osób nie odczuwa potrzeby podejmowania 
zmiany w tym zakresie. Za to argumentuje możliwość likwidacji małąjej przydatnością 
w obecnym kształcie. Argumentacja ta wynika ze stereotypowego oglądu biblioteki 
nabywanego w drodze wychowania, wzmacnianego dyskry minacjąpozytywnych cech 
placówki i obniżaniem statusu zawodowego nauczycieli bibliotekar2y.



A zatem metafora kultury informacyjnej jako „skarbca społeczeństwa informacyj
nego” czy biblioteki szkolnej jako „skarbnicy różności” nie jest tylko właściwością 
języka, ale przede wszystkim odzwierciedleniem naszych myśli i działań. Jak uzasad- 
niająGeoige LakołFi Mark Johnsonn, „sposób w jaki myślimy, to czego doświadcza
my i co czynimy na co dzień, jest w wielkiej mierze sprawąmetafory”’®̂ Dlatego też 
jakie metafoiy będąkształtowały świadomość informacyjnąmłodzieży, taki osiągnie 
ona poziom dojrzałości informacyjnej. Wyobrażenie misji biblioteki szkolnej i stosunek 
do profesji bibliotekarza powstaje w świadomości ludzi głównie za sprawą braku spo
łecznego zainteresowania zagadnieniem i słabości oddziaływania w tej dziedzinie 
argumentów intelektualnych. Wpływa na nie proces wychowania i presja opinii pu
blicznej. Ważne jest, aby bibliotekarze nie żyli swoimi mitami, nauczyciele swoimi 
i uczniowie wraz z pozostałymi członkami środowiska wychowawczego swoimi. Wy
maga to od wszystkich umiejętności rozumienia siebie samego, przyczyn swojego 
działania, odczuwania i zmian, jakie w nich samych zachodzą, które według autorów 
książki Metafory w naszym życiu są ściśle związane ze sprawnościami potrzebnymi 
do wzajemnego zrozumienia. Proces samozrozumienia przez całą społeczność 
szkolną powinien zatem polegać na umiejętności wzajemnego rozumienia i przeżywa
nia doświadczeń tworzących podstawę metafor alternatywnych i będących podstawą 
działania członków innych grup, na nieustannym postrzeganiu życia za pośrednictwem 
nowych metafor alternatywnych i na uświadomieniu sobie metafor, którymi sami kie- 
rująsię we własnym życiu’"*.
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teki szkolne nie są  adresatem normalizacyjnych działań jakościowych. ZYBERT, E.B., Biblioteka 
szkolna -  bibliotekąjakości. [online].

“  DRZEW IECKI, М., Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach, s. 25.
SCHULZ, R., Proces zmiany i odnowy w oświacie. Wstęp do teorii innowacji, s. 20 1.
Tamże, s. 203.

“  Tamże, s. 207.
"T am że, s. 208.

TUOHY, D., Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, s. 95.
“  Tamże, s. 111. Tekst w nawiasie pochodzi od autorki.

D la potrzeb typologii R. Harrisona Ch. Handy przypisał poszczególnym typom następujące 
symbole: kulturze władzy sieć pajęczą, kulturze ro li—świątynię grecką, kulturze zadaniowej -  siatkę, 
kulturze osobowej -  symbol graficzny: grono. W typologii T.E. Deala i A.A. Kennedy’ego za kryte
rium podziału uznano takie czynniki jak  nacisk otoczenia, wewnętrzne i zewnętrzne wartości oraz we
wnętrzny system komunikowania się, które kształtują kulturę twardą, kulturę typu „pracuj ciężko 
i baw się”, kulturę spokojnego działania i kulturę trwania, stabilności. W modelu J. Petersa występują 
cztery typy kultur: innowacyjna z przeciw staw nąjej kulturą kontroli oraz kultura działania z prze- 
ciwstawnąjej kulturą harmonii, wydzielone na podstawie czynników warunkujących: zmianę, osią
gnięcia, konserwatyzm i rozwagę. ZBIEGIEŃ-MACIĄG. L., Kultura w organizacji. Identyfikacja 
kultur znanych firm , s. 63-76.

HOFSTEDE, G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, s. 6 2 ,6 8 ,9 6 ,13 6 ,176,185.
Tamże, s. 98.
Tamże, s. I I 2-113.

■*" R^ZLAGIĆ, J.A., Zarządzanie wiedzą  w szkole, s. 113.
HOFSTEDE, G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, s. 67.
R. Wawrzyniak-Beszterda przestrzega przed monopolizowaniem przez nauczycieli lekcyjnych 

procesów porozumiewania się z uczniami wynikającym z nierównomiernego podziału władzy i kom
petencji oraz z  reguł komunikacyjnych, które taki podział ugruntowują. WAWRZYNIAK-BESZTER
DA, R., Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji, s. 21-22.

"  HOFSTEDE, G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, s. 75.
FAZL AGIĆ, J. A., Zarządzanie wiedzą w szkole, s. 114.
HOFSTEDE, G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, s. 152.

“  FAZLAGIĆ, J.A., Zarządzanie wiedzą w szkole, s. 114.
"  HOFSTEDE, G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, s. 182.

Tamże, s. 184.
■''' Tamże, s. 184.

Tamże, s. 186.
FAZLAGIĆ, J.A., Zarządzanie wiedzą w szkole, s. 114.

“  LAKOFF, G., JOHNSON, М., Metafory  w naszym życiu, s. 19,27.
“ Tam że,s. 32,35.

TUOHY, D., Dusza szkoły. O  tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, s. 73.
”  Tamże, s. 82.
“ Tamże, s. 56.

PRÓCHNICKA, М., M etafory Internetu a strategie poszukiwania informacji w sieci, s. 43.
“ Tamże, s. 41.

MILLER, R.C., Bibłioteka a aktualne trendy w zarządzaniu, [online].
FAZLAGIĆ, J. A., Zarządzanie wiedzą w szkole, s. 118-120. Ten sam autor przedstawia jesz

cze inną typologię kultury organizacyjnej szkoły, którą charakteryzuje indywidualizm, „bałkanizacja”, 
współpraca, sterowana praca koleżeńska. Tamże, s. 120.

“  ZBIEGIEŃ-MACIĄG, L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm , s. 52-76. 
Zob. też: ZYBERT, E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu bi
blioteką, s. 38-44.

“  B. Kamińska-Czubała, dokonując analizy architektury informacji podręcznika szkolnego do 
biologii, w skazuje na konstrukcję enumeracyjnąprzekazów informacyjnych, podawanych w formie 
wyliczeń składu i cech oraz bardzo rzadko opatrywanych wzmiankąo funkcjach lub związkach mię



dzy budową (składem) a czymkolwiek. Konkluduje, że większość inform acji zam ieszczonych 
w podręcznikach zorganizowanych jest w strukturę „budowy dzidy bojowej” (składającej się z  przed- 
dzidzia, śróddzidzia, zadzidzia itd.), czyli materiał dydaktyczny przekazywany je st w formie infor
macji zawartych w prostych konstrukcjach wyliczających części większej całości. Ale takie informacje 
nie tworzą wiedzy o dzidzie bojowej. Autorka odnosi wrażenie, że „prezentow anie i przyswajanie 
kolejnych informacj i jest celem samym w sobie, a system szkolny jest samonapędzającą się machiną 
(niszczarką?) mielącą ogromne zasoby informacji” . KAMINSKA-CZUBAŁA, B., Inform acjajako  
fe tysz w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie ryzyka, s. 99. Cytowany fragment pochodzi z tekstu 
referatu pod takim samym tytułem, wygłoszonym przez B. Kamińską-Czubałę na konferencji Eduka
cja XXI w. w 2007 r., który stanowi rozszerzonąwersjąartykułu umieszczonego w materiałach pokon- 
ferencyjnych.

“  Współczesna szkoła kładąca duży nacisk na nauczanie samodzielnego zdobywania wiedzy jest 
wręcz zobowiązana do kształtowania kultury informacyjnej uczniów, a wprowadzanie do niej dydak
tyki generatywnej, jak  podkreśla M. Drzewiecki, musi być wsparte sprawnie działającym centrum in
formacyjnym. DFIZEWIECKI, М., Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach, s. 66.

“  ICAMIŃSICA-CZUBAŁA, B., Informacja jako  fetysz w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie 
ryzyka, s. 96.

“  Zob.: M. Świgoń, Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku 
naukowym. Warszawa: Wydawnictwo SEP, 2006. Seria; Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka nr 82. Autor
ka ta powołuje się na badania nad barierami informacyjnymi uczniów prowadzonymi przez K. Szcze- 
churę, E. B. Zybert, M. Weiss, J. Bączek, które dotyczyły barier w zakresie samodzielnego wyszuki
wania i w ykor^styw ania informacji, zachowań informacyjnych uczniów, barier w dostępie do książ
ki i biblioteki.

“  ZYBERT, E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblio
tekami. s. 60.

"  SYSŁO, M.M., Informatyka i technologia informacyjna w szkole, s. 195. A utor omawia sześć 
scenariuszy dotyczących przyszłości szkoły do 2020 r., opracowanych w ramach programu „Szkoła 
przyszłości”, prowadzonego przez Ośrodek Badań Edukacyjnych i Innowacji (ang. CERI), afiliowany 
przy Organizacji W spółpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD -  Organization for Econom ic Co
operation and Development), w 2001 г. Są to scenariusze: zachowawcze, odnowione i przewidujące 
rozpad szkoły. Szczególnie ten ostatni wskazuje, że kiyzys szkolnictwa wraz z powstaniem informa- 
cjonalizmu jest nieunikniony. Dla netokracji „prędkość i całościowe spojrzenie są wymogami podsta
wowymi, a tradycyjna nauka wysuwa na plan pierwszy wnikliwość i dokładność”. Zatem netokracja, 
jak piszą autorzy Manifestu netokratów, zainteresowanajest zmianami a nauka modelami statyczny
mi. BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po  kapitalizmie, s. 234. Zob. 
też: BAŃKA, J., Filozofia techniki. Cztowiekwobec odkrycia naukowego i technicznego, s. 410-413. 
Badacz ten ustosunkowuje się do wizji kryzysu szkoły i teorii „św iata w  szkole zam kniętego”. 
Konkluduje, że świat ten jest mimo wszystko otwarty od wewnątrz dla jednostek twórczych i inteli
gentnych. Natomiast „wielki świat dorosłych” zamyka drzwi przed wszystkimi, którzy nie zdobyli 
doń uprawnień w okresie szkolnym, (porównaj: 1. Illich, Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa: PIW, 
1976).

“  PŁÓCIŃSKA, М., RYLKE, H., Czas współpracy i czas zmian, s. 129-130. S ą to  scenariusze 
opracowane w 1995 r. przez zespół złożony z osób związanych z Global Business Network.

“  Przykładem projektu uwzględniającego te założenia je st program FESI (Forum Edukacyjne 
Społeczeństwa Informacyjnego), w którym technologia inform acyjna uznana została za narzędzie 
zmian jakościowych w  edukacji. Jest to Regionalny Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego zgłoszony w styczniu 2004 r  i przewidziany do realizacji w latach 2003-2008. Opiekę 
naukową nad projektem objął p ro f Maciej M. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego i p ro f Bogusła
wa D. Gołębniak z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TW P we Wrocławiu. KOLCZYK, E., 
SYSŁO, M.M., Projekt FESI-Technologia informacyjrm narzędziem zmian w edukacji, s. 316-321.

™ KOZŁO W SK A, I., Doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie założeń uczących się 
organizacji, s. 211.

”  W literaturze stosuje się także pojęcie organizacji inteligentnej, jako organizacji, k tóra czyni 
użytek z inteligencji i zaangażowania wszystkich swoich pracowników. W organizacji takiej najważ
niejszy jest kapitał intelektualny. E. Tabaszewska uważa go za coś więcej niż wiedzę. Wiedza pozwala 
jedynie na adaptację do zmieniających się warunków otoczenia, natomiast kapitał intelektualny po



zwala przedsiębiorstwu wyprzedzać fakty i czynnie kreować rzeczywistość. Zatem kultura organi
zacji inteligentnej jest „kulturą odmiennych zadań sprzyjającą innowacyjności, zapewniającą wysokie 
poczucie niezależności i własnej wartości” . TABASZEWSKA, E., Organizacja tradycyjna -  ucząca 
się -  inteligentna. Różnice i podobieństwa, s. 22.

R. W. Griffin definiuje zjawisko synergii jako efekt współdziałania grupy ludzi zorganizowanej 
w zespół, który je st większy niż suma efektów działań pojedynczycli. Powołuje się na badania, z któ
rych wynika, że grupy interaktywne, delfickie, nominalne mogą podejmować lepsze decyzje niż jed
nostki oraz wskazuje na wady i zalety grupowego podejmowania decyzji. GRIFFfN, R. W., Podstawy 
zarządzania organizacjami, s. 288-290.

”  J. Wojciechowski w prowadza określenie „wartości naddanej”, przez którą w bibliotekarstwie 
rozumie przyrost społecznych w artości świadomościowych osiągniętych tylko w wyniku korzysta
nia z bibliotek. Wartość tę generują pracownicy (bibliotekarze, dokumentaliści) i wszystkie procesy 
biblioteczne wzbogacające stan posiadania i prowadzące do realizacj i usług. J. Wojciechowski, Biblio
teczna wartość naddana. Kraków; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 11-12.

”  Szkoła ja k o  ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, s. 35. Zob. też: GÓRSKI, M.M., 
Praca zespołowa elementem nowoczesnego zarządzaniaw bibliotece, s. 205.

”  KOZŁOWSKA, I., Doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie założeń „ uczących 
się organizacji”, s. 211, 213. A utorka ta  nawiązuje do stanow iska I. Nowosad zaprezentowanego 
w książce Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z  teorii szkoły. Warszawa: Instytut Badań Edukacyj
nych, 2003, s. 124.

TABASZEWSKA, E., Organizacja tradycyjna -  ucząca się -  inteligentna. Różnice i podobień
stwa, s. 23.

”  SENGE, R, KLEINER, A., ROBERTS, Ch., ROSS, R.B., SMITH, B. J., Piąta dyscyplina: ma
teriały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, s. 113-115,232,282,354-355,411-412. 
Zob. też podsumowanie poszczególnych kroków zmierzających do utworzenia wspólnej wizji „orga
nizacji uczącej się” Tamże, s. 227,277,345,405,511.

’’̂ Szkołajako ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, s. 14.
Tamże. D. Elsner traktuje term in „beneficjent” w szerszym kontekście, niż termin „klient”. 

Obejmuje nim zarówno pracowników, jak  i klientów, ale też partnerów zawodowych, członków lokal
nej społeczności, czyli wszystkich, którzy czerpiąróżnorodne korzyści z jej istnienia. W szkole be
neficjentami są uczniowie, rodzice, pracownicy innych placówek oświatowych, władz oświatowych, 
pracodawcy itp. J. J. Bonstingl wprowadza dodatkowo określenie klientów i dostawców szkoły, którzy 
tw orzą społeczność szkoły, a ich funkcje wzajemnie się przenikają.

Szkoła ja k o  ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, s. 15.
PŁÓCIŃSKA, М., RYLKE, H., Czas współpracy i czas zmian. s. 63. Bardzo istotne, w proce

sie tworzenia organizacji uczącej się, okazuje się wytwarzanie nawyku zapisywania różnych refleksji 
uznanych za ważne w danej chwili. Różnorodne formy pisemnej rejestracji procesu doskonalenia 
i zmiany szczególnie okazują się niezastąpione podczas zastosowania metody „uczenia się w działa
niu”. Metodę tę uznaje się za wysoce skuteczną podczas wdrażania innowacji czy realizacji więk
szych przedsięwzięć edukacyjnych.

“  P K Z E \\/0 ’'f< iA-KRZEM lŃSKA, A ., Jakość pracy reformowanego gimnazjum, s. 155.
“  ZYBERT, E.B., Wskaźniki jakości organizacji i działalności współczesnej biblioteki stacjonar

nej na przykładzie biblioteki szkolnej, s. 173. W artykule odwołano się do Standardów oceny jakości 
pracy s z k ^  i placówek. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 
kw ietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu 
stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania 
nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opra
cowywanie ekspertyz (2004, Dz. U. nr 98, poz. 845).

** I. Dzierzgowska określa mierzenie jakości procedurą, która prowadzi do precyzyjnej diagnozy 
wszystkich obszarów działania szkoły. Dostarcza informacji, które stanowiąpodstawę do planowania 
rozwoju. Wymaga określenia wskaźników jakości, używania obiektywnych narzędzi, przedstawienia 
narzędzi i procedur wszystkim zainteresowanym, przełamania lęku, nawiązania dobrych kontaktów, 
zaufania, odrzucania autorytetu władzy, fachowości. DZIERZGOWKA, I., Mierzenie jakości pracy 
gimnazjum. Poradnik, s. 9. Zob. też.; DZIERZGOWSKA, I., KALINOWSKA М., Mierzenie jakości 
pracy liceum. Poradnik, s. 4.



“  SCHULZ, R., Procesy zmian i odnowy w oświacie, s. 130.
“  DZIERZGOWKA. I., Mierzenie jakości pracy gimnazjum. Poradnik, s. 7.

Szkoła jako  ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, s. 16,48. Środowisko społeczne, 
w którym funkcjonuje szkoła, obejmuje instytucje (różne placówki oświatowe, organy władzy oświa
towej, instytucje i organizacje niezwiązane z  systemem edukacji) oraz warunki (polityczno-prawne, 
społeczne, kulturowe, ekonomiczne, naukowe, regulacyjne). D. Jankowski do komponentów lokalnego 
środowiska wychowawczego szkoły zalicza także partnerów zewnętrznych, czyli osoby, zrzeszenia, 
parafie, instytucje gospodarcze, społeczne, kulturalne kreujące zapotrzebowanie na młodych pracow
ników, uczestników, wyznawców, członków.

MILLER. R.C., Biblioteka a aktualne trendy w zarządzaniu, [online].
JANKOWSKI, D., Szkoła, środowisko, współdziałanie, s. 77-80.
Wyróżnikiem każdej szkoły uczącej się je st umiejętność zarządzania jakością. M ierzenie tej 

jakości wymaga jednak dokonania pomiaru wskaźników przynależnych do trzech obszarów, tj, do 
obszaru efektów kształcenia, organizacji i przebiegu kształcenia, wychowania i opieki oraz zarządza
nia instytucją. Szczególnie ważny w budowaniu kultury informacyjnej je st drugi z obszarów, do któ
rego I. Dzierzgowska zalicza m.in. proces dydaktyczny, atmosferę szkoły, planowanie przyszłości, 
środowisko domowe ucznia, współpracę z rodzicami, programy wychowawcze, otwartość szkoły, 
równość szans, zachowanie. W trzecim obszarze wpływ najej rozwój wywierająnastępujące wskaź
niki: rola dyrektora, struktura zarządzania, planowanie, dokumentacja szkoły, kierowanie zespołem 
ludzi, nadzór pedagogiczny, informacja i promocja, finanse oraz baza szkoły, budynek, wyposażenie 
i pomoce dydaktyczne. DZIERZGOWSKA. \., Mierzenie jakości pracy gimnazjum. P o ra M k, s. 11. 
Zob. też: Szkoła ja k o  ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, s. 51.

Porównaj z przytoczonymi powyżej dziesięcioma czynnikami stanowiącymi gwarancję jako
ści szkoły, sformułowanymi przez I. Dzierzgowską.

Lider zmiany to osoba, która potrafi funkcjonować w nieoczekiwanych sytuacjach: pracując, 
opiera się na pracy zespołowej i współdziałaniu, potrafi integrować różne zadania, analizow ać je  
i inteфretować, aby ukazać ich sens w szerszej perspektywie. Lider musi posiadać specyficzne cechy 
osobowościowe, które sprawiają, że pociąga za sobą całą organizację, nakłania innycłi do realizacji 
określonych celów i sprawia, że stająsię one celem wszystkich. Lider musi posiadać wizję, którą po
trafi przekazać innym, czyniąc ją w  ten sposób w izją wspólną.

Szkota ja k o  ucząca się organizacja. Szansa dła ambitnych, s. 17.
Równolegle z koncepcjąTQM  była rozwijana koncepcja Quality Assurance (QA) zapewniania 

jakości przebiegu procesów organizacji. E. Głowacka podaje definicję QA jako „ogółu zaplanowanych 
i systematycznych działań potrzebnych dla zapewnienia takiego poziom u obsługi, że produkt lub 
usługa zadowoląklienta”. QA bazujące na wypracowanych normach jakości m a zapewniać właściwe 
wykonywanie zadań, natom iast TQM oprócz wykonywania właściwych zadań, m a wprowadzać 
innowację i zmieniać kulturę organizacji. GŁOWACKA, E., Wprowadzenie do QA i TQ M w odniesie
niu do instytucji bibłioteczno-informacyjnych. [online].

”  BONSTINGL, J. J., Szkołyjakości. Wprowadzenie do Total Quality M anagement w edukacji, 
s. 36-37.

*  W przeciwieństwie do zasady „mieć”, zgodnie z którą ludzie chcą zachować to, co „wyuczone”, 
nie potrzebują stwarzać niczego nowego, są  zaniepokojeni nowymi ideami, ponieważ wiedza, którą 
posiadają, może okazać się niewystarczająca, czująstrach przed zmianą, ich relacje z innymi polegają 
na konkurencji, antagonizmie i wzajemnym wykluczaniu się. Obszerniej na ten temat E. Fromm, M ec  
czy być. Tłum. J. Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 1999. Zob. też czwarty filar eduka
cji „uczyć się, aby być” . Edukacja—je s t w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej 
Komisji do spraw Edukacji dla XX I w., s.95-97; zob. też postawy zgodne z teo rią„X " i teo rią  „Y”, 
s. 178.

”  KOWALCZYK, E., Człowiek w świecie informacji, s. 19; BATORÓW SKA, H., CZUB ALA, 
B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej, s. 28 .

™ JANKOWSKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 126.
”  BONSTINGL, J. J., Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality M anagement w  edukacji, 

s. 38. J. J. BonstingI cytat ten przejął z książki R. von Oech, A Whack on the Side o f  the Head. Nowy 
Jork: Warner Books, 1983.

14 zasad określających filozofię totalnego zarządzania jakością (TQM) E. Deminga wymienia 
i omawia w odniesieniu do jakości szkoły I. Dzierzgowska. Zgodnie z 14. zasadąpodkreślą, że filozofia



jakości musi stać się podstawą kultury organizacyjnej szkoły i rutyną w jej działaniu. DZIERZGOW- 
SKA, I., Mierzenie ja k o śc i pracy gimnazjum. Poradnik, s. 6-7. Zob. też: Zastosowanie czternastu 
punktów Deminga do przedsiębiorstw i szkól. BONSTINGL, J.J., Szkoły jakości. Wprowadzenie do 
Total Quality Management w edukacji, s.79-84; zob. też przypis 106.

BONSTINGL, J. J., Szkołyjakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji,
S.39.

W programie „Szkoła ucząca się” (SUS) wykorzystuje się, tzw. model 6 odzwierciedlający 
kolejne kroki w procesie planowania i organizowania pracy płacówłci oświatowej, obejmujący: diagno
zę i analizę raportu (1), wybieranie obszarów działania (2), określenie celów (3), powoływanie zespo
łów zadaniowych (4), określanie wskaźników (5), badanie stanu początkowego (6), zaplanowanie 
działań (7), określanie kryteriów sukcesu (8), działanie (9), monitorowanie działań (10), badanie stanu 
końcowego (11), refleksję i powrót do punktu 2(12). Jak zmieniać szkoły na lepsze: koncepcja progra
mu Szkoły Marzeń. [online].

ELSNER, D„ Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojąć i znaczeń, 
s. 151-152.

BONSTINGL, J. J., Szkołyjakości. Wprowadzenie do Total Quality Mamagement łv edukcji, 
s. 42. Niepowodzenia organizacji we wprowadzaniu TQM związane sągłów nie z czynnikiem ludz
kim, np. z niezrozumieniem idei totalnej jakości, brakiem wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zaan
gażowania, odpowiedniej postawy, a także ze złą kulturą organizacyjną.

XI M iędzynarodowe Forum „Jakość w Edukacji” nt.: W stronę doskonałości w edukacji, Kra
ków-Wieliczka 20-22 luty 2004 r., organizator: The British Council i Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli. Jakość w Edukacji, [online].

Zasady Deminga (skrót): 1) stwórz sytuacje do ciągłego doskonalenia produktu i usług przez 
pracownika, 2) ucz każdego filozofii jakości, 3) zrozum prawdziwy cel kontroli, 4) skończ z kryte
rium cenowym przy robieniu interesów, 5) doskonal system produkcji i usług, 6) realizuj nowoczesne 
programy szkolenia, 7) wprowadź przywództwo, 8) przełam lęk i zbuduj zaufanie, 9) integruj pracow
ników wokół wspólnego celu, 10) usuń hasła i slogany, 11) wyeliminuj ścisłe wskaźniki liczbowe, 12) 
usuń przeszkody, które ham ujądum ę i radość pracy, 13) realizuj program kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, 14) działaj tak, aby zrealizować te założenia. DZIERZGOWSKA, 1., Mierzenie jakości 
pracy gimnazjum. Poradnik, s. 6-7.

Od władz oświatowych wymaga się w tym względzie zainteresowanie społeczeństwa jakością 
edukacji i uwzględnienia w jej obszarze znaczenia biblioteki szkolnej, wskazywanie czego społeczeństwo 
oczekuje od szkół i poszerzenia oferty biblioteki uwzględniającej potrzeby środowiska lokalnego, usta
lanie minimum programowego w zakresie information literacy oraz warunków prowadzenia dodatko
wych przedmiotów do wyboru, głównie w zakresie edukacji medialnej, zapewnienie ciągłego doskona
lenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, monitorowania funkcjonowania szkolnych centrów biblio- 
teczno-informacyjnych. DZIERZGOWSKA, \.,M ierzeniejakościpracy gimnazjum. Poradnik, s. 7-8.

Cytat zaczerpnięty z w ystąpienia M ika Pupiusa -  przewodniczącego Wspólnoty Praktyków 
Edukacji EFQM na XI Forum „Jakość w Edukacji” . Kraków 2004.

Barierą utrudniającą rozwój kultury informacyjnej i osiąganie dobrych wyników w nauce jest 
lęk przed biblioteką, czyli tzw. library anxiety. Prowadzone badania potwierdzają tezę, że niepewność 
je st dominującym uczuciem , które towarzyszy użytkownikom na różnych etapach wyszukiwania 
informacji oraz podczas uczestnictwa w procesie informacyjnym. Termin ten wprowadzony został 
do literatury przez C.A. Mellon. Do podstawowych założeń teorii library anxiety należy uznanie, że 
odczuwany niepokój w bibliotece wypływa z nieposiadania odpowiednich umiejętności, ze wstydu, 
że tych umiejętności się nie posiada oraz że ich brak może zostać ujawniony. SWIGON, М., Library 
anxiety, czyli lękprzed  biblioteką, s. 11-12. Zob. też.: PAWEŁKA, £., Rola biblioteki szkolnej w poko
nywaniu library anxiety, s. 5. Równie niekorzystnym zjawiskiem jest tzw. Information anxiety. Termin 
ten zastosował w literaturze amerykańskiej R.S. Wurman w 2001 r. (w publikacji Information Anxiety). 
BRUCE, Ch.S., Information Literacy as a  Catalystfo r  Educational Change A Background Paper [on
line]. Coraz częściej łączy się on z problemami zarządzania inform acjąelektronicznąi trudnościami 
wynikającymi z radzenia sobie z  nowymi technologiami informacyjnymi. Zdefiniowano także pojęcie 
technostresu. Jednąz jego odmian jest komputerofobia, która może mieć charakter lękowy, kognityw
ny lub może występować u „użytkowników czujących się nieswojo w zetknięciu z komputerem”. 
SIEMIENIECKI, B., Komputerofobia -  negatywna reakcja na technologię komputerową, s. 123-125.



s. 55.
Szkoła ja k o  ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, s. 38.
Tamże, s. 47.
Tym bardziej że szkoła jako „ucząca się organizacja" jest równocześnie szkołą opartą na wie

dzy. J.A. Fazlagić definiuje ją jak o  szkołę funkcjonującą dzięki systemowi wartości wspólnie wyzna- 
wanycłi przez dyrektora szłcoły i nauczycieli, do których zalicza: szacunek dla różnorodnych poglą
dów, ciekawość świata, pasję w zdobywaniu wiedzy, refleksyjność, poczucie przynależności do tego 
samego zespołu. Wartości te wspierają kulturę organizacyjną, k tóra tworzy odpowiedni k lim at do 
kreowania, przekazyw ania i wykorzystywania wiedzy. FAZLAGIĆ, J.A., Zarządzanie wiedzą  
w szkole, s. 21.

BONSTINGL, J.J., Szkolyjakości. Wprowadzenie do Total Quality M anagement w edukacji,
s. 52.

Przykładem może być potraktowanie miejsca biblioteki szkolnej, np. w programach „Szkoła 
ucząca się” (SUS) czy „Szkoła Marzeń”, [online].

‘ “  WOJCIECHOWSKI, J., Praca z  użytkownikiem w bibliotece, s. 40.
WOJCIECHOWSKI, J., Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 74-75.

' Tamże, s. 74. Dlatego proces uczenia się i zdobywania wiedzy K. Wenta ściśle łączy z samo- 
uctwem informacyjnym, dzięki któremu samouk zm ierza do tego, aby na miarę swoich uzdolnień 
i pasji poznawczych stać się uczonym, twórcą, odkrywcą.

BANACKA, М., Potrzeby społeczności lokalnych a biblioteka, s. 49-50.
J. Wojciechowski wprowadza podział form pracy z użytkownikiem według kryterium oko

liczności wymiany treści oraz wzajemnych relacji m iędzy odbiorcam i w procesach tej wymiany. 
Wyróżnia formy indywidualne, zbiorowe i zespołowe. Formy indywidualne dotyczą określonego 
użytkownika ze zwrotnymi relacjami między nadawcą komunikatu a odbiorcą. W formach zespoło
wych (grupowych) każdy może być nadawcą i odbiorcą komunikatu. Formy zbiorowe realizowane są 
przez jednego nadawcę lub zespół nadawców wobec zbiorowości, najczęściej bez występowania re
lacji zwrotnych. WOJCIECHOWSKI, J., Praca z  użytkownikiem w bibliotece, s.140.

Przykładów, że tak nie jest, mamy za dużo. W ykorzystywane w szkołach arkusze diagno
styczne i kwestionariusze do mierzenia jakości pracy szkoły opracowane w ramach programu TERM 
nie oceniająform pracy biblioteki szkolnej związanej zjej działalnością pedagogiczną wychowawczą, 
dydaktyczną, kulturalną, terapeutyczną, informacyjną itd. W raportach z mierzenia jaJcości pracy gim
nazjum, tylko cztery pytania dotyczą biblioteki (czy je st dobrze wyposażona, czy księgozbiór uzu
pełniany je st na bieżąco, czy gromadzi specjalistyczną prasę, czy udostępnia czytelnię uczniom). 
W podobnym dokumencie dotyczącym jakości w liceach, pytania te poszerzono o dw a kolejne (czy 
księgozbiór jest stale konsultowany z nauczycielami i czy uczniowie m ają wpływ na profil księgozbio
ru). DZIERZGOWSKI, S., Mierzenie jakości pracy gimnazjum. Raport, s. 51,140.; DZIERZGOW- 
SKA, I., KALINOWSKA, М., Mierzenie jakości pracy liceum. Raport, s. 51,52. Skoro jakości usług 
bibliotecznych nie bierze się pod uwagę przy ocenie jakości pracy szkoły, w ięc trudno się dziwić, że 
biblioteka nie je st postrzegana jako  w ażny przedm iot promocji szkoły. W Kryteriach klasyfikacji 
przedmiotu promocji szkoły  P. Zeller nie wyszczególnia biblioteki szkolnej. ZELLER, P., Promocja 
szkoły w środowisku łokalnym. s. 65. Podobnie nie uwzględnia potrzeby umieszczenia o niej informa
cji w ilustrowanych materiałach promocyjnych o usługach edukacyjnych szkoły (Tamże, s. 96), ani 
w tekście o ofercie podstawowej i dodatkowych rodzajach aktywności oferow anych przez szkołę 
(Tamże, s. 98), ani w programie zwiedzania szkoły podczas „Drzwi otwartych” (Tamże, s. 115), ani 
w nawiązaniu przez szkołę w spółpracy z  innymi placówkami kulturalnym i, takim i ja k  biblioteki 
(Tamże, s. 164). W prawdzie w planie przygotowania i przeprowadzenia „Drzwi otwartych” bierze 
pod uwagę zwiedzanie pomieszczeń szkoły, ale tylko w salach przedmiotowych i multimedialnych 
przewiduje spotkania z pedagogami, a bibliotekę szkolną łącznie z salą gim nastyczną pozostawia na 
końcu, nie planując spotkania z bibliotekarzem (Tamże, s. 113). Promocja biblioteki łączona jest jedy
nie z przygotowaniem audycji radiowej przez bibliotekarza na temat nowości wydawniczych (Tamże, 
s. 108).

ZYBERT, E.B., Biblioteka szkolna -  biblioteką jakości, [online].
GŁOWACKA, E., Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno-infor- 

macyjnych, [s. 2]. [online]. W zespole norm PN-ISO 9000:1996 (ISO 9000) wyróżnia dwa typy norm: 
PN-ISO 9000-1 iPN-ISO 9004-1 (ISO 9000-1 i9004-I)podające wytyczne dla wszystkich jednostek



gospodarczych w kwestii zarządzaniajakościąoraz PN-ISO 9001, PN-ISO 9002, PN-ISO 9003 (ISO 
9001,9002, 9003) przedstawiające trzy modele zapewniania jakości w instytucji.

JANKOW SKI, D„ Szkoła, środowisko, współdziałanie, s. 77.
JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 68. Dla potrzeb programu „Szkoła ucząca się" 

(SUS) zdiagnozowano zainteresowanie jakością kształcenia przez gminne i powiatowe władze samo
rządowe. Podkreślono uznanie wysokiego poziomu oświaty jako koniecznego warunku rozwoju lokal
nej społeczności. Jakość usług oświatowycłi staje się ważnym wskaźnikiem sukcesu samorządu. Rada 
Samorządowa program u SUS. [online]; Opis program u „Szkoły uczącej s ię ”. Czy szkoły mogą się 
uczyć? [online].

Uspołecznienie oznacza przygotowanie jednostki do pełnienia różnorodnych ról społecznych 
człowieka dorosłego. Jest ono nie tylko stanem świadomości, ale głównie wynika z praktyki życia. 
JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 68; JANKOW SKI, D., Szkota, środowisko, współ
działanie, s. 31.

JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 67.
Konieczność wzmocnienia roli szkoły w aktywowaniu społeczności lokalnych wokół działań 

na rzecz edukacji i wychowania młodzieży uznana została przez MENiS za prioi^tetowe zadanie dla 
wszystkich placów ek promujących jakość w edukacji. Działania w tym ołjszarzc skoncentrowano 
wokół budowy wizerunku i pozycji szkoły jako aktywnego uczestnika życia lokalnego. Wymaga to 
zaangażowania środowiska w sprawy szkoły i otwarcia się szkoły na to zaangażowanie. Do lokalnych 
partnerów szkoły (lokalnej koalicji na rzecz szkoły) zaliczono rodziców, uczniów, władze samorzą
dowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy i ośrodki kultury, biblioteki, inne szkoły, ośrodki 
pomocy społecznej, zakłady pracy, policję, sanepid, parafie, organizacje pozarządowe, lokalne stowa
rzyszenia, kluby sportowe, wolontariuszy i osobowości środowiska lokalnego. Celem tej współpracy 
jest stworzenie lokalnej polityki oświatowej. W założeniach koncepcji zmiany społecznej, która ma 
służyć zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci wiejskich czytamy „w polskim systemie prawnym 
szkołaniejest podmiotem. ( . ..)  Z powodu słabości obecnie istniejących programów rozwoju lokalne
go w  dziedzinie oświaty istnieje konieczność pomocy samorządom w tworzeniu takich planów.(...) 
ważny jest nie tylko sam wybór kierunków rozwoju oświaty, ale także społeczny proces doprowadza
jący do tego wyboru, a idea lokalności w oświacie to nie tylko lokalna skala planowania, ale także włą
czenie w proces planowania członków społeczności lokalnej”. Posiadając wsparcie lokalnej koalicji na 
rzecz zw iększenia szans edukacyjnych uczniów można podejmować decyzje dotyczące zmian 
w organizacji i pracy szkoły i promować konkretne działania, np. tworzenie szkolnych dydaktycz
nych centrów inform acji pełniących zarazem funkcję ośrodków aktywności lokalnej, a  następnie 
przedsięwziąć włączenie określonych projektów do planów działania gminy i znaleźć dla nich miejsce 
w uchwałach samorządu terytorialnego. Udział społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym stwarza 
poczucie współodpowiedzialności za tw orzenie lokalnej polityki oświatowej, zwiększa krąg ludzi 
rozumiejących problemy oświaty i zainteresowanych jej jakością. Kluczowe znaczenie ma poczucie 
współautorstwa tworzonych planów i świadomość uczestnictwa w ustalaniu celów oświaty. Daje to szansę 
przełamania barieiy bierności i wpływa na zmianę przekonania środowiska o niemożności oddziaływania 
na sprawy oświaty. Taka postawa sprzyja budowaniu świadomości roli klienta oświaty, klienta, który ma 
obow ią^k rozliczać szkołę także z  działań na rzecz szerzenia kultuiy informacyjnej.

JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 53. Do przyczyn tych należy także niebranie 
pod uwagę przez szkołę potrzeb środowiska lokalnego. Jak zauważa J. A. Fazlagić, „wiedza o tym, 
w jakim  kierunku ma podążać szkoła, znajduje się przede wszystkim poza szkołą i zwykle poza krę
giem uczniów uczęszczających aktualnie do szkoły i ich rodziców”. FAZLAGIĆ, J. A., Zarządzanie 
wiedząw szkołę, s. 153.

""JAN K OW SK I, D., Edukacja wobec zm iany s. 53.
W standardach amerykańskich osiągnięć informacyjnych uczniów z 1988 r  przygotowano 

trzy zespoły takich standardów odnoszące się do kompetencji w zakresie information literacy, do sa
mokształcenia (independent teaming) i do odpowiedzialności społecznej {sociat responsibiłity). Trze
cia grupa standardów wskazuje na konieczność włączenia młodzieży do budowania społeczeństwa 
demokratycznego i podjęcia działań związanych ze wspieraniem środowiska edukacyjnego i całej spo
łeczności, a wynikających ze zrozumienia znaczenia informacji w społeczeństwie demokratycznym, 
ze znajomości i stosowania zasad etyki w stosunku do informacji i technologii informacyjnych oraz 
z aktywnego uczestnictwa w pracach środowisk zajmujących się wyszukiwaniem i tworzeniem infor
macji. STANIÓW, B., Internet w  standardach osiągnięć informacyjnych ucznia, s. 21^-219. B. Staniów



powołuje się na tekst Information Literacy fo r  Student Learning zamieszczony w Information Power; 
Building Partnerships fo r  Learning American Library Information, 1988.

KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność bibliotek, s. 8.
Sześć scenariuszy dotyczących przyszłości szkoły, s. 4-5.
Edukacja-jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Eduka

cji dla XXI w. pod  przewodnictwem Jacques'a Delorsa, s. 107-110.
THORHAUGE. J.. Rosnące znaczenie biblioteki jako  instytucji obywatelskiej, [online]. Zadania 

realizowane przez każdy z tych ośrodków są według J. Tłiorhauge typowe dla form pracy biblioteki 
publicznej, ale odnieść je  można do modelu biblioteki -  centrum oświatowego i edukacyjnego środowi
ska lokalnego.

136 Przykłady, czyli jak ie  projekty realizują szkoły w Polsce, [online].
KACPRZAK, J., Modele biblioteki publicznej w państwach Europy Zachodniej, s. 152-153.
J. Thorhauge do wyzwań tych zalicza również zapewnienie całkowitego dostępu do informa

cji elektronicznych i wykreowanie nowego bibliotekarza zmieniającego się z pracownika udzielającego 
informacji w pedagoga dostarczającego wiedzy. Zmianie tej towarzyszyć powinno powstanie nowych 
ról bibliotekarza, takich jak, np. wytwórcy informacji, redaktora portali i serwisów, specjalisty infor- 
macj i lokalnej, trenera uczącego biegłości w posługiwaniu się informacją, trenera w bibliotece uczącej 
się, koordynatora i doradcy do spraw kultury dziecięcej i młodzieżowej itp.

139 THORHAUGE, J., Rosnące znaczenie bibliotekijako instytucji obywatelskiej, s. 6. Zob. też: 
CHOJNACKI, М., Sceniczna przestrzeń biblioteki-role i zachowania uczestników komunikacji inter
personalnej. [online]; JUH ANOWICZ, U., Aranżacja lokalu a jego  funkcjonalność, s. 4-9.

Biblioteki jutra. Nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej, s. 9.
HOLLENDER. H.. Nowe nośniki informacji i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa, s. 19.
JANKOWSKI. D., Edukacja wobec zmiany, s. 66.
Tamże, s. 65.
GOBAN-KLAS, Т., Cywilizacja medialna, s. 178-179. Czytamy tam, że: termin globalizacja 

został w 1985 r. zdefiniowany przez R. Robertsonajako „zespół procesów tworzących jeden wspól
ny świat” i że ten sam badacz wprowadził pojęcie glokalizacji. Wagę działalności instytucji glokalizu- 
jących, czyli łączących przepływ treści globalnych i lokalnych (takich jak: środowiskowe biblioteki 
publiczne z oddziałami dla dzieci i biblioteki szkół podstawowych) dla wychowania młodego człowie
ka, określił J. Wojciechowski. Zwrócił uwagę, że zarówno rodzinne przysposobienie komunikacyjne 
ani naturalna integracja lokalna nie jest wystarczająca w procesie wyrównywania proporcji pomiędzy 
odbieranymi treściami globalnymi i lokalnymi. WOJCIECHOWSKI, J., Biblioteka w glokalizacji świa
domości dziecka, s. 204.

*■” GOBAN-KLAS, Т., Cywilizacja medialna, s. 178.
Środowisko edukacyjne w porównaniu ze środowiskiem wychowawczym poszerza D. Jan

kowski o grupę ludzi dorosłych, a nie zawęża go tylko do dzieci i m ło d z ie j  podlegających procesowi 
wychowania.

JANKOWSKI, D-, Szkoła, środowisko, współdziałanie, s. 48.
DELORS, J., Edukacja, czyli niezbędna utopia, s. 20.
JANKOWSKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 79.
M-M. Sysło, powołując się na Memorandum Commission o f  the European Communities 

z 2000 r. w sprawie uczenia się przez całe życie, akcentuje cele kształcenia związane z  aktywnym oby
watelstwem, pełnym uczestnictwem w życiu społecznym orazrealizacjąindywidualnych potrzebjed- 
nostki. W związku z tym koniecznością staje się uwzględnianie w procesie edukacji formy tzw. incyden
talnego uczenia się (informel learning), które „przebiega w codziennym życiu, na ogół w  sposób niezor- 
ganizowany, nie zawsze zamierzony, np. w kontaktach z członkami rodziny, przyjaciółmi, członkami 
społeczności lokalnej, atakże za pośrednictwem mass mediów (radio, TV, film)”. SYSŁO, M.M., Szkoła 

jako instytucja ustawicznego kształcenia i zwierana z  tym rola technologii informacyjnej, s. 259.
JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 81. N iew ykorzystyw anie tej szansy autor 

upatruje nie w braku pieniędzy w budżecie szkoły na tego rodzaju formy pracy, ale w „niezdolności 
nauczycieli” do otwartego dialogu z twórcami wiedzy i innymi twórczymi ludźmi.

Z. Sareło zw raca uwagę na trzy rodzaje mechanizmów selekcji informacji, tj. indywidualne 
zdolności odbioru, świadome nastawienie i społeczne ograniczenia. Dwa pierwsze wiąże z rozwojem 
intelektualnym człowieka i przyswojonymi przez niego pojęciami oraz z  nastawieniem człowieka, 
które zawiera aspekty świadomego i podświadomego ukierunkowania.



SAREŁO, Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, s. 38.
POSTMAN, N., Technopol. Trium f techniki nadkutlurą, s. 95.
Porównaj opis dokonującej się przemiany społeczeństwa w sytuacji załamania się mechanizmów 

obrony przed zatorem informacyjnym. POSTMAN, N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, s. 92-93.
SAREŁO, Z., M edia w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, s. 41. Taicie oparcie 

zyskuje on w tożsamościacli wirtualnycłi. Jak stwierdzająprognostycy społeczeństwa informacjona- 
listycznego, w świecie wirtualnym ważne stająsię tylko wirtualne tożsamości, a nie regionalność. Toż
samość jednostki pojawia się w kontekście, który jest aktualny tylko w danym momencie, granica 
między rzeczyw istościąa fikcjąznika. Fikcyjny świat przedstawia większą ofertę możliwości two
rzenia społecznych tożsamości, dlatego, jak  konkludują autorzy, coraz więcej młodzieży przekłada 
fikcję nad realność, „nie ma ju ż  rzeczywistości tylko wirtualne sceny, na których odgiywa się przed
stawienie [własne życie]” . BARD, A., SODERQVIST, A., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po  
kapitalizmie, s. 88, 141, 190,243.

JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 63.
D. Jankowski polem izuje z poglądami J. Harris, k tóra przypisuje najważniejsze znaczenie 

w rozwoju młodzieży ich predyspozycjom genetycznym i wpływie grup rówieśniczych, marginali
zując znaczenie rodziny i szkoły.

Przykładami predyspozycji biologiczno-genetycznych może być, np. słuch absolutny, dys- 
lekcja, dysgrafia, dysortografia, pamięć wzrokowa, ociężałość umysłowa itp.

JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 69,71.
Zagrożenie dla oświaty? Coraz więcej samorządów myśli o oddaniu szkól stowarzyszeniom  

lub fundacjom, s. 4.
'“ JANKOW SKI, D., Edukacja wobec zmiany, s. 74.

SYSŁO, M. М., Szkoła jako  instytucja ustawicznego kształcenia i związana z  tym rola techno
logii informacyjnej, s. 263,264.

Tw orzenie potrzeb i nawyków dotyczących kultury osobistej zostało wyeksponowane 
w pierwszym priorytecie zadań stawianych przez MENiS tzw. szkołom marzeń, określonym jako 
„Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom nie
pełnosprawnym ”.

LEWANDOWSKA, E., Profilaktyczno-wychowawcza funkcja biblioteki szkolnej, s. 6-18.
'“ CZAJKOW SKI, K„ wychowanie do rekreacji, s. 5.

W OJCIECHOW SKI, J., Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 96, 81, 71. 
J. Wojciechowski dostrzega konieczność realizacji przez bibliotekę świadczącą usługi dla środowiska 
lokalnego, tzw. procesów substytutywnych związanych z rozładowywaniem niepokojów i frustracji 
wynikających z lęku przed egzystencją i poczuciem zagrożenia, szczególnie silnego wśród młodego 
pokolenia. Natomiast biorąc pod uwagę możliwość pogłębiania się dysproporcji w rozwoju młodzieży 
w dużych i małych ośrodkach, nierównoważenia ich szans edukacyjnych, powstawania coraz więk
szych przepaści pomiędzy osobami dysponującymi dostępem do technologii informacyjno-komuni- 
kacyjnych, a tymi co ich nie znają i nie mogą z nich korzystać, funkcję rozrywkową (rekreacyjną) bi
bliotecznych centrów oświatowych i kulturalnych środowiska lokalnego, określa się jako bardzo uży
teczną, ze względu na możliwość organizowania w nich godziwej rozrywki masowej.

ZYBERT, B.E., Edukacyjne funkcje bibliotek w świetle rozważań naforum  międzynarodowym, 
s. 47-64.

KU*MA, J., Nauczyciele przyszłej szkoły, s. 52. Autor ten bierze pod uwagę wszystkie rodzaje 
zajęć czasu wolnego, które K. Czajkowski klasyfikuje jako: rekreację fizyczną (ruchową), twórczą, 
kulturalno-rozryw kow ą(w  tym czytelnictwo, rozrywki umysłowe, film, teatr, radio, TV, imprezy 
kulturalne i artystyczne, życie towarzyskie) i rekreację przez działalność społeczną. CZAJKOWSKI. 
K., Wychowanie do rekreacji, s. 76, 83.

'™ SOCHA, I., Pedagogika biblioteczna, s. 354-355.
'^' JANKOW SKI, D., Szkoła, środowisko, współdziałanie, s. 66.

Działania te zostały przedstawione w Memorandum Komisji W spólnot Europejskich poświę
conemu kształceniu ustaw icznem u z 30 X 2000 r. (Comm ission o f  the European Communities. 
A Memorandum on Lifelong Learning. Bruksela. SEC, 2000). Opisane standardy odnoszące się do 
form wspierania ucznia w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej zaleca się stosować 
także w polskiej oświacie. Znalazły one odzwierciedlenie m.in. w programie „Szkoła Marzeń”. Szkoła 
Marzeń, [online]. Porównaj przypis 150.



Podejście to określane „segmentac jąze względu na korzyści” polega na określeniu, czego użyt
kownik biblioteki najprawdopodobniej oczekuje i dopiero na tej podstawie buduje się sposoby dostar
czania i promowania usług. BAN ACKA, М., Biblioteka w otoczeniu społecznym, s. 42-43.

SYSŁO, M.M., Szkołajako instytucja ustawicznego bzta łcen ia  izwicpana z  tym rota techno- 
łogii informacyjnej, s. 261.

ŻMIGRODZKI, Z., Związki z  otoczeniem. Propaganda biblioteczna. Marketing, s. 346.
M. Chłodnicki wskazuje jak  definiować tożsamość szkoły i tworzyć deklaracje jej tożsamości 

w środowisku lokalnym. Jako jed n ąz  ważnycli zasad promocji szkoły uznaje komunikację (przepływ 
informacji w obie strony) opartą na dialogu z odbiorcą, co wymaga zdobywania informacji o środowi
sku lokalnym, w jakim działa szkoła. ZELLER, P., Promocja szkoły w środowisku lokalnym, s. 51.

CELAREK, B., DĄBROWSKI. М., JANKOW SKI, B., OBIDNIAK, D., ŻM IJSKI, J„ Pro
gram „Nowa Szkoła Program NOWA SZKOŁA, [online]; TARASZKIEWICZ-KOTAŃSKA, М., 
Nowa Szkoła: wspieranie kariery ucznia. M ateriały informacyjne o program ie N ow a Szkoła, 80 s. 
Głównym zadaniem programu NOWA SZKOLĄ było wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli 
oraz szkół w obszaracłi podstawowych dla pracy szkoły: organizacji wewnątrzszkolnego doskonale
nia nauczycieli, oceniania, nauczania interdyscyplinamego oraz konstruowania programów nauczania.

'™Ten Regionalny Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opracowa
ny przez Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego (FESI) w 2004 r. ma na celu szerokie 
i efektywne wprowadzanie TI do praktyki szkolnej, z położeniem akcentu na transform acyjną rolę 
nowych technologii. FESI Regionalny Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie
go. Opis programu FESI. [online].

Program „Szkoła z Klasą” został zainicjowany maju w 2002 r. przez fundację Centrum Edukacji 
Obywatelskiej zajm ującą się od 1994 r. stymulowaniem zmian w polskiej oświacie, znanąztak ich  
programów jak  KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) czy SUS (Szkoła ucząca 
się) oraz przez „Gazetę Wyborczą” (portal Gazeta.pl) i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Ak
cji tej, finansowanej przez Agorę SA i Polsko-AmerykańskąFundację Wolności, patronował prezy
dent RP Aleksander Kwaśniewski. Szkoły uczestniczące w programie mogą ubiegać się o tytuł „Szkoły 
z Klasą”. Szkoła z  Klasą [online].

i»i Program został zainicjowany w 2000 r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Ame- 
rykańską Fundację Wolności. W ramach programu działajątzw. Kluby szkół uczących się. Szkoły 
m ogąsię ubiegać o tytuł „Szkoły uczącej się”. Czym je s t  program Szkoła ucząca się?  [online]; Opis 
programu. Czy szkoły m ogąsię uczyć? [online].

Jest to program Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO), w ramach którego szkołom 
przyznaje się znakjakości „Teraz Polska Dobra Szkoła” . W iatach 1998-2001 został opracowany 
i wdrożony system akredytacji środowiskowej. Akredytacja wyznacza kierunek rozwoju szkoły, która 
dobrowolnie poddaje się zewnętrznemu audytowi w takich obszarach jak: efektywność pracy szkoły 
w nauczaniu i wychowaniu, współpraca ze środowiskiem lokalnym, zarządzanie i w ewnętrzny sys
tem zapewniania jakości. Akredytacja środowiskowa szkół STO. [online].

Szkoła Marzeń, [online].
1Ю Program „Równać szanse 2004 - szkoły aktywne" jest programem Polskiej Fundacji Dzieci i Mło

dzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Akademia Programu Równać Szanse [online].
IM Program Polska Sieć „Jakość w Edukacji” realizowany je st przez Centralny Ośrodek Dosko- 

naleniaNauczycieli, The British Council, MEN. Realizację programu podzielono na dwie fazy, pierw
sza obejmowała lata 1999-2000, druga lata 2002-2005. W ramach programu organizowane są cykliczne 
konferencje pod nazwą Forum „Jakość w Edukacji” . Projekt ma na celu stymulowanie ogólnokrajowej 
dyskusji na temat jakości na wszystkich poziomach edukacji oraz propagować wiedzę o zagadnieniach 
jakości wśród osób tworzących polską politykę edukacyjną, władz lokalnych, nauczycieli i dyrekto
rów szkół oraz wśród instytucji kształcących i doskonalących nauczycieli. Forum „Jakość w Eduka
cji". [online].

"'’„Szkoła Zarządzająca Wiedzą” to program kształcenia i samokształcenia nauczycieli. Więcej na 
ten temat w publikacji I. Kamińska, H. Wojciechowski, Zarządzanie jakością  w szkołach ponadgim- 
nazjałnych. W : Materiały konferencyjne Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa  
w gospodarce opartej na wiedzy. T.2. Lublin 2004, s. 20-23. Podaję za: ZELLER, P., Promocja szkoły 
w środowisku lokalnym, s. 100.

„Szkoła nowoczesna, przyjazna, skuteczna” -  program promowany przez Klub Przodujących 
Szkół prowadzony przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Stow arzyszenie zainicjowało



m.in. akcję „Książki dla bibliotek szkolnych”, a jak  podkreśla przewodnicząca KSPSz Z. Grzebisz- 
Nowicka „biblioteki szkolne sąniezbędnym podmiotem w realizacji programów edukacyjnych”. Zob. 
25 lat działalności dla polskiej szkoły. „Eurogospodarz” 2009 nr 1 s. 32-34.

Program „Zielony Certyfikat -  szkoła przyjazna środowisku” realizowany jest przez Ośrodek 
i Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO. Szkoły mogą ubiegać się o zielony certyfikat 
i tytuł „Szkoły Zrównoważonego Rozwoju”. Zielony Certyfikat-przedszkole/szkolaprzyjazna śro
dowisku. [online].

Projekt ten ma służyć promowaniu stosowania narzędzi teleinformatycznych i nowych tech
nologii w społeczeństwie lokalnym. W jego ramach mająbyć tworzone przez nauczycieli lekcje e-le- 
amingowe, które będą udostępniane szkołom na serwerze Fundacji oraz tworzony portal dla kursów 
e-learningowych wspom agający działalność dydaktyczną. Fundacja na podstawie opracowanych 
przez szkoły projektów  w ykorzystania pracowni internetowych (a m ogą one być tworzone też 
w bibliotece) dokonuje oceny i przyznaje wyróżnionym szkołom zestawy 9 lub 15 komputerów z ser
werem. Klasy Internetowe, [online],

im Przykładem może być program INSETT i Young Learnes, CODN i The British Council „Euro
pean Label” -  organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program ISO, program EFQM Eu
ropejskiej Fundacji Zarządzania Jakością  program POST (Polityka Oświatowa Samorządu Tery
torialnego).

Manifest programu „Szkoła z Klasą” ukazał się 20 maja 2002 r. w Gazecie.pl. Manifest progra
mu Szkoła z  Klasą. [online].

Zasady i szczegółowe omówienie zadań im przypisanych zamieszczono na portalu Gazeta.pl. 
i na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Gazeta.pl. [online],

O dużym zainteresowaniu nauczycieli bibliotekarzy m etodą projektu świadczą wyniki Ogól
nopolskiego Konkursu „Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkol
nych” ogłoszonego w grudniu 2007 r. przez OEIiZK w Warszawie, nad którym patronat merytorycz
ny objął IIN iBA P w Krakowie. Zob. II Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy, Warszawa 
16-17 maja 2008 r. Wrocław: IBO, 2008, s. 36-38; Projekty edukacyjne w bibliotekach. Materiały z  ogól
nopolskiego konkursu zorganizowanego przez OEliZK 2007/2008. [oprać, red, B, Boiyczka], „Bi
blioteka w  Szkole” 2009 nr 1.

W 1 i II edycji programu (2003/2004) wzięło udział 3300 szkół, a w III edycji (2004/2005) na 
listę Szkół z K lasą w pisano 443 szkoły. Wykaz Szkół z klasą dostępny je st również poprzez mapę 
podziału administracyjnego Polski i przeglądanie sprawozdań szkół w danym województwie, a w jego 
obrębie szkół w danym powiecie. Dane te były aktualizowane 17 marca 2005 r. Przykładowo: w wo
jew ództw ie m ałopolskim do projektu zgłosiły się 263 szkoły, ale tytuł „Szkoły z klasą” otrzymało 
218 szkół; w województwie pomorskim przystąpiło 161 szkół, tytuł otrzymały 132 szkoły; w wo
jew ództw ie m azow ieckim  przystąpiły 442 szkoły, tytuł otrzymały 262 szkoły; w województwie 
dolnośląskim przystąpiło 255 szkół, tytuł otrzymały 204 szkoły; w województwie podlaskim przy
stąpiło 88 szkół, tytuł otrzym ało 77 szkół. Baza zawiera spraw ozdania nadesłane ze 1130 szkół. 
Щ/kaz Szkól z  klasą, [online].

D ostęp do nich je s t poprzez wyszukiwarkę Znajdź ciekawe sprawozdanie (według zasad, 
których dotyczą a w ich obrębie według zadań przypisanych tym zasadom). Jest to stan na 5 września 
2005 r. Znajdź ciekawe sprawozdanie [online].

Są to zadania (6 8 ) realizowane przez następujące Szkoły z Klasą: Zespół Szkół Ekonomicz
nych im Stanisława Staszica w Międzyrzeczu Technikum Ekonomiczne, Publiczna Szkoła Podstawo
w a nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini Tech
nikum nr 2.

Zespół Oświatowy w Mordach. Szkoła Podstawowa im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach.
N a tem at programu Interkl@ sa zamieszczono informacje w rozdz. 1.4.3. Nieprawidłowości 

w organizacji procesu edukacji informacyjrKj, zob. też rozdz. I, przypis 450. Przewodnicząca zespołu 
zadaniowego Interkł@sa: Grażyna Staniszewska. Eksperci programu: prof. Andrzej Burewicz, prof. 
Tomasz Goban-Klas, prof. W iesław Godzić, prof. Jan M adey, prof. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. 
Bronisław Siemieniecki, prof. Maciej Sysło, prof. Ryszard Tadeusiewicz, pro f Jan Węglarz. Szczegó
łowe informacje o programie dostępne są na stronie www.interklasa.pl. [dostęp 30.11.2005].

Znak Jakości Interkl@sa. Kryteria, [online].
Netd@ ys je s t inicjatyw ą Komisji Europejskiej skupiającą ludzi o różnym pochodzeniu oraz 

stw arzającą możliwość wspólnego kreow ania projektów z zakresu nowych mediów. C om enius-

http://www.interklasa.pl


komponent programu Socrates, wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkol
nej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesacii edukacyjnych.

Zadaniem szkól uczestniczących w programie „Czytam Myślę Działam” jest rozwijanie nastę
pujących umiejętności: czytanie ze zrozumieniem (lego), myślenie twórcze, krytyczne, naukowe (co- 
gito), działanie obywatelskie (ago). W programie „Nauczyciel z Klasą” pedagodzy w nim uczestniczą
cy powinni uzyskać sprawności w czterech zakresach działań nazwanych w kolejności: nauczycielu, 
odejdź od tablicy, nauczycielu, pracuj metodą projektów, nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc 
im się uczyć, nauczycielu pamiętaj, uczeń też człowiek.

Znak Jakości Interkl@ sa. Szkoły nagrodzone, [online]. W yróżniono Znakiem  Jakości In- 
te rk l^ sa  w 2005 r. 21 szkół, w 2004 r. 8 szkół, w 2003 r. 5 szkół, w 2002 r. 2 szkoły. N a stronie tej 
zamieszczono linki do wszystkich wyróżnionych Znakiem Jakości szkół. Szczegółowe informacje
0 formach działalności tych placówek znaleźć można na ich witiynach.

Serwis biblioteczny Programu Inierkl@sa. [online].
™ STANISZEWSKA, G., Interkl@sa-przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego, s. 18-19.

JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, J., Połskie biblioteki szkołne w pilotażowych projektach Unii 
Europejskiej, s. 21-25.

»» Przykłady, czyli jak ie  projekty realizują szkoły w Polsce, [online].
Zagadnienie to opisano w: BUDZYŃSKA, B., Biblioteki publiczno-szkolne, 121 s.; Biblioteki 

publiczno-szkolne: materiały z  konferencji dyrektorów WSP, 1Ъ s.
Wiele jest w nich ogólników i sloganów typu „SUS to szkoła otwarta na wyzwania współcze

snego świata” a nawet elementów propagandowych, np. „tu rozgrywa się batalia o przyszłość Polski
1 Europy”. Lansowanie idei podnoszenia efektywności nauczania w oparciu o ekonomiczne podstawy 
kultury organizacyjnej firmy, agitowanie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego z pominię
ciem potrzeb w zakresie rozwoju bibliotek szkolnych stanowi pow ażną barierę w procesie kształto
wania kultury informacyjnej nie tylko uczniów.

2118 j  _ Konsekwencje nowych technologii w funkcjonowaniu bibliotek, s. 32.
™ ZYBERT, E.B., Biblioteki i działalność edukacyjna, s. 47.

Tamże, s. 49-52.
Wiele ciekawych inicjatyw mających na celu promowanie jakości, nie tylko w bibliotekach 

publicznych, opisanych jest w pracy: JANKOWSKI. R, Zadania edukacyjne współczesnej biblioteki 
na przykładzie działalności Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w dzielnicy Ursus w Warszawie. 
s. 102-115.

ZYBERT. E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblio
tekami, s. 65. Podobne stanowisko reprezentująM . Drzewiecki, J. A ndrzejewska, J. Kołodziejska, 
A. Radwański.

Zgodnie ze schematem B. Żolędowskiej-Król do otoczenia biblioteki zalicza się grupę użyt
kowników (uczniowie, nauczyciele, kadra kierownicza i techniczna, rodzice), partnerów (inne biblio
teki, domy kultury, organizacje i instytucje edukacyjno-oświatow e), pośredników  (wizytatorzy, 
metodycy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, hurtownie książek i wydawnictwa), dostawców 
(organy prowadzące, samorządy lokalne, sponsorzy, rady szkół, komitety rodzicielskie, instytucje 
kształcące i doskonalące kadrę dla bibliotek), konkurentów (kawiarenki internetowe, kluby EMPIK, 
saloniki prasowe, saloniki sieci Kolporter, gminne centra informacj i -  GCł, wypożyczalnie płyt i kaset 
wideo, biblioteki domowe). ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, B., Wizerunek biblioteki publicznej, s. 11.

Tamże, s. 6-7.
WOJCIECHOWSKI, J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, s. 44.
Termin ten (ICIM) stosowany jest zamiennie z bardziej upowszechnionym terminem M ulti

medialnego Centrum Informacji (MCI). Do idei tych centrów nawiązująprojekty bibliotecznych labo
ratoriów komputerowych i bibliotek cyfrowych. Promowana jest też wizja tzw. Szkolnych Centrów 
Wiedzy (SCW). PIERAŃSKI, W., Szkolne Centrum Wiedzy, s. 54-58.

^'^TANAS, М., Edukacyjne zastosowania komputerów, s. 158-160. Powinny być w niej realizo
wane uczniowskie prace badawcze prowadzone w oparciu o zgromadzone do tego celu nowe narzędzia 
poszukiwania i przetwarzania wiedzy, konfrontowane pomysły i opinie oraz zapewniona komunika
cja za pośrednictwem sieci informatycznej. Za cechę wspólnąpow stających placówek typu media 
centre badacz uznaje także wyposażenie ich w komputeiy posiadające oprogram owanie do obsługi 
biblioteki, zapewniające dostęp do baz danych i programów multimedialnych oraz oprogramowanie 
służące włączeniu komputerów do ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej.



BABIK, W., Komputeryzacja bibliotek szkolnych -prob lem y i zagrożenia, s. 247.
KACPRZAK, J., Modele biblioteki publicznej w państwach Europy Zachodniej, s. 154.
Tamże.
Nazwy typów kultuty organizacyjnej przejęto za E.B. Zybert, L. Zbiegień-Maciąg, G. Hofstede.
Zgodnie z tezą U. Eco społeczeństwo dzieli się na digitariat, czyli kastę uprzywilejowaną chęt

nie i biegle korzystającąz nowych technik informatycznych we wszystkich dziedzinach życia, oraz 
kastę poszkodowaną, tzw. proletariat sieciowy (proletariat telewizyjny) skupiający osoby niepotra- 
fiące lub niechcące korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także osoby, które, jak 
to określa B. Siemieniecki, cierpią na tzw. komputerofobię. SIEMIENIECKI, B., Komputerofobia -  
negatywna reakcja na technologię komputerową, s. 124. Według Manifestu netokracji w społeczeń
stwie informacjonalizmu wyróżnia się elitę władzy, tj. netokrację oraz podklasę tzw. konsumptariat. 
Zob. też: M ORBITZER, J., O pożytkach i zagrożeniach związanych z  technikami komputerowymi 
w społeczeństwie informacyjnym, [online].

„Tkacz” to pracownik biblioteki, który łączy ludzi z danymi, ideami, kulturą. WORMELL, 1., 
Wezwanie do strategicznego pragmatyzmu we współczesnym zawodzie bibliotekarza i pracownika 
informacji, s. 9.

Netokrata to, jak  czytamy we wstępie do książki pt. Netokracja, osoba, która posiada umiejęt
ność mobilizacji i w ykor^stania dla osiągnięcia swoich celów energii drzemiącej w sieciach społecznej 
komunikacji. BARD, A., S0DERQVIST, J., Netokracja. Nowa elitawladzy i życie po kapitalizmie, s. 17.

Generację „hom o zappiens” M .M. Sysło określa jako  pokolenie dorastające z pilotem TV 
i myszą komputera w jednej ręce. a komórką w drugiej. Jest ono przeciwstawieniem „homo sapiens”. 
Określa się ich także jako  zapperów i „pstrykaczy’. Termin pochodzi od ang. słowa zapping  (roz
rywka polegająca na nieustannym przerzucaniu się z kanału na kanał w odbiorze telewizji i w związku 
z tym oglądaniu urywków programów, niezatrzymywaniu się na żadnym z nich na dłuższy czas). Na 
szkodliwość zjawiska plumpingu (np. pobieżne wertowanie sterty gazet, ciągła zmiana kanałów tele
wizyjnych, migotanie stronnic podczas surfowania w Internecie) zwraca uwagę R. Tadeusiewicz. TA
DEUSIEWICZ, K., Społeczność Internetu, s. 281-284.

Tożsamość „globalnego nastolatka" je s t kształtow ana bardziej przez mass media i kulturę 
popularną oraz ideologię konsumpcji, a w mniejszym stopniu przez wartości narodowe i państwowe. 
Dzięki ciągłem u kontaktowi z mediami doskonale orientuje się we współczesnej muzyce, modzie 
i innych trendach kulturowych. Jest bardzo pragmatyczny, łatwo komunikuje się, je st maksymalnie 
tolerancyjny dla różnicy i odmienności, cechuje go jednak duży sceptycyzm wobec idei jakiegokolwiek 
zaangażowania. MELOSIK, Z., Technologia informacyjna w procesie globalizacji edukacji, s. 51 -52.

Pokolenie „proteuszy” to pokolenie nowych ludzi XXI w. spędzających część swojego życia 
w wirtualnych światach cyberprzestrzeni, przyzwyczajonych do wyszukiwania potrzebnych danych, 
umiejących je  przetwarzać, ale mających trudności z  pisaniem, myślących obrazami, a nie słowami, cha
rakteryzujących się krótkim czasem koncentracji uwagi, mniej skłonnych do refleksji, mniej analitycz
nych, bardziej emocjonalnych, reprezentujących typ gracza a  nie użytkownika informacji. ШРКШ, J., 
Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, s. 197.

Fan fiction to internetowa społeczność fanów kultu^ ' popularnej. Tworzą oni tzw. przestrze
nie przyciągania, w których uczą się nawzajem, są  ciągle motywowani przez grupę do zdobywania 
wiedzy i pogłębiania umiejętności. Jak zaznacza H. Jenkins, członkowie fan fiction czująsię w nich 
ekspertami, wykorzystując równocześnie wiedzę innych. JENKINS, H., Kultura konwergencji. Zde
rzenie starych i nowych mediów, s. 173-174.

Facylitator to osoba, która ułatwia, czyni coś prostszym (prowadzący w poszukiwaniu infor
macji). KARAUDA, K., Nauczyciel w przestrzeni kulturowej Internetu. -N auczyciel w procesie zmian, 
s. 377,381-382.

^  JACQVESSObi, A .. Automatyzacja bibliotek Zarys historyczny, strategia, perspektywy, s. 345.
Profesjonalista inform acji -  członek kasty uprzywilejowanej (m erytokratów -  inżynierów 

wiedzy) sprawnie władający technologią intelektualną, niezbędną do rozwiązywania coraz bardziej 
złożonych problemów i konieczną do budowy nowego wieku rozumu. DOBROWOLSKI, Z., Kon
cepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella. s. 93,95.

“  Każdy typ kultury informacyjnej odnaleźć można w odpowiednim modelu biblioteki szkolnej 
definiowanym przez M. Drzewieckiego jako zespół „funkcji, zadań oraz warunków organizacyjno- 
-materialnych niezbędnych do spełniania powierzonych czynności”. DRZEWIECKI, М., Biblioteki 
szkolne w Polsce i na świecie, s. 70.



POLAŃSKA, К., Modelowa koncepcja kultury informatycznej społeczeństwa, s. 297-302.
BATOROWSKA, H., Projektowanie szkolnych centrów inform acyjno-dydaktycznych dla 

potrzeb programu lnterkl@sa, s. 82.
ZYBERT. B.E.. Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w  zarządzaniu biblio

teką, s. 39.
“  KOWALCZYKA., NOGALSKI ,B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 120.

TAB ASZEWSKA, E., Organizacja tradycyjna -  ucząca się -  inteligentna. Różnice i podobień
stwa, s. 2L

Tamże, s. 22.
“  ECO, U., O bibliotece, s. 18.

BATOROWSKA, H., Dyrektorski stereotyp biblioteki szkolnej ijego  rola w umacnianiu barier 
informacyjnych w edukacji, s. 293-302; ANDRZEJEWSKA. J., Dyrektor szkoły a biblioteka w zrefor
mowanej szkole, s. 9-11.

Obecnie nie ma możliwości zatrudnienia w bibliotece nauczyciela bez odpowiednich kwalifi
kacji, nieposiadającego dyplomu lub świadectwa ukończenia prs^'najmniej kursu kwalifikacyjnego lub 
studiów podyplomowych dla bibliotekarzy. Najczęściej m otywacjądo ukończenia tej formy dosko
nalenia jest zdobycie uprawnienia do wykonywania zawodu. Nie towarzyszy temu chęć zrozumienia 
misji bibliotekarza szkolnego i utożsamienie się z nią. Studiowanie tego kierunku z negatywnym od 
samego początku nastawieniem do przyszłej profesji i akceptacją stereotypów z niązw iązanych jest 
główną przyczyną tw orzenia przez takich pracowników negatywnej kultury biblioteki. Do wymie
nionych powyżej jej cech zaliczyć można także antypatię we wzajemnych kontaktach, brak profesjo
nalizmu, powierzchowność i izolowanie się od spraw organizacji.

Wnioski z badań prowadzonych przez E. Adaszyńską na temat nieprawidłowych kontaktów 
biblioteki z użytkownikiem zawarte są w publikacji: DRZEWIECKI, М., Edukacja bibłioteczna i in
formacyjna w połskich szkołach, s. 45.

ZYBERT, B.E., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblio
teką, s. 45.

Tamże, s. 45.
KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność bibliotek, s. 114-115.

« ‘ Tamże, s. 129.
Współpracę z biblioteką szkolną nauczyciele postrzegajązazwyczaj wyłącznie w kategoriach 

korzystania z jej zbiorów, zrealizowania w niej własnych lekcji lub możliwości przeprowadzenia oso
biście lub przez bibliotekarza zajęć na temat kultury czytelniczej i bibliotecznej.

KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność bibliotek, s. 8.
Sytuację taką J. Wojciechowski określił jako „publiczne pranie kalesonów”, czyli celowe wy

konywanie czynności technicznych i biurokratycznych przez bibliotekarza na oczach klienta, żeby 
widział, że przeszkadza. WOJCIECHOWSKI, J., Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, 
s. 132.

BATOROWSKA, H., Kultura informacyjna w szkole, s. 58-60. Opisane zachowanie ucznia 
jest typowym przykładem potwierdzającym teorię library anxiety. Zob. rozdz. 2, przypis 109.

Biblioteka szkolna. Przewodnik dla bibliotekarza, s. 298-336.
W odniesieniu do zawodu nauczyciela bibliotekarza jest to najczęściej przygotowanie utrwa

lające stereotypowe postrzeganie tej profesji.
KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność biblioteki, s. 97.
Tamże, s. 104. W iną za to stereotypowe postrzeganie zawodu obciąża się także część kadry 

dydaktycznej kształcącej bibliotekarzy na poziomie wyższym, stwierdzając, że wielu z nich „repre
zentujących specjalności dalekie od bibliotekoznawstwa, znalazło w instytutach i katedrach bibliote
koznawstwa i informacji naukowej życiowe przytulisko i wobec realnych zagrożeń m ogą oni opóź
niać wprowadzanie zmian” . Aspekt ten łączy się z trwaniem części kadry dydaktycznej w przekona
niu, że absolwent musi być w pierwszej kolejności przygotowany do pracy w stereotypowo postrze
ganej bibliotece, w której nowoczesne formy działalności informacyjnej i mediacyjnej powinny ustąpić 
miejsca umiejętnościom w zakresie katalogowania, sporządzania dokumentacji pracy biblioteki, spo
rządzania statystyk, przeprowadzania skontrum.

Brak tej współpracy szczególnie w ramach stowarzyszeń bibliotekarzy, w sieciach lokalnych 
koordynowanych przez biblioteki pedagogiczne, ale też brak współpracy w ramach bibliotecznych 
serwisów internetowych. Zob. też: M. Kisilowska, Komunikacja w środowisku bibliotekarskim, [do



kument elektroniczny]. Biuletyn EBIB 1999 nr 1. [dostęp 12.01.2005]. Tryb dostępu: http:// 
www.oss.wroc.pl/biuietyn/ebib01/kornunikacja.html. w artykule opisano formy komunikacji w śro
dowisku bibliotekarzy i ich kontakty ze środowiskiem zewnętrznym, podsumowując, że zależą one 
od psychiki bibliotekarza, jego wychowania, kultury, wiedzy, chęci, zaangażowania w sprawy zawo
du, uporu w pokonywaniu przeszkód; SZCZEPAŃSKA, B., Jednoosobowa biblioteka. Wprowadze
nie do tematu, [online]. Autorka artykułu wskazuje bibliotekarzom szkolnym jeszcze inną formę 
współpracy polegającą na wymianie doświadczeń w ramach organizacji skupiających tzw. solo libra
rian, one-person libraries (OPLs), single-sta ff library, one-man band  (0M B ) itp.

ZYBERT, E.B., Wskaźniki jakości organizacyjnej i działalności współczesnej biblioteki stacjo
narnej na przykładzie biblioteki szkolnej, s. 168-170. Autorka anykułu odwołuje się do analizy doku
mentów będących propozycją takich standardów opisanych przez B. Pieczkę. Wymienione zostały 
projekty standardów opracowane przez J. Andrzejewską, G. Gmerek-Biniek, W. Papierską, B. Tom
kiewicz, E. Wójcicką, E.B. Zybert oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.

KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność biblioteki, s. 109. Wzmocnienie tendencji do 
niepodejmowania wysiłku samodoskonalenia i ugruntowania opinii o niekonieczności dysponowania 
wysokimi kwalifikacjami w tym zawodzie autorka ta  dostrzega w rozporządzeniu ministra kultury 
i sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania 
określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, mówiącym, że bi
bliotekarze, którzy „ukończyli 45 lat życia i mają 15-letni staż pracy, są  zwolnieni z obowiązku uzu
pełniania kwalifikacji”.

В ATORO WSKA, H., Projektowanie szkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych dla po
trzeb program u Interkl@sa, s. 82.

Zob. rozdz. 2, przypis 24.
260 W OJCIECHOW SKI, J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, s. 141.

D RZEW IECKI, М ., B iblioteka i injfbrmacja w środowisku współczesnej szkoły, s. 139.
Stosowane są też inne określenia bibliotekarza: specjalista od zastosowań mediów edukacyj

nych, ekspert od metodyki pracy umysłowej i stosowania technologii informacyjnej w edukacji, eks
pert do spraw pracy umysłowej i zastosowań mediów, instruktor do spraw samokształcenia, metodyk 
pracy umysłowej i zastosowań mediów w edukacji, trener w zakresie biegłości posługiwania się infor
macją, trener w „bibliotece uczącej się”, nawigator wiedzy oraz bardziej nawiązujące do praktyki bi
bliotecznej takie jak: mediator, specjalista od pośredniczenia w komunikacji społecznej, facylitator. 
Funkcję tę może pełnić zarówno odpowiednio wykwalifikowany bibliotekarz lub zatrudniony na tym 
stanowisku nauczyciel należący do personelu centrum dydaktycznego. Nie bez powodu, np. w duń
skich bibliotekach szkolnych na stanowisku bibliotekarza zatrudnia się nauczycieli mających między 
innymi dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej, dysponujących kompetencjami komunikacyjnymi, 
inform acyjnym i, reprezentujących postawę kreatyw ną i traktujących uczniów podmiotowo jako 
najważniejszych klientów biblioteki.

“ ^ZYBERT. E.B., Biblioteka szkolna-bibliotekąjakości. [s. 5]. [online].
MITCHELL, R, P olicy-E m pow ering  School Libraries. Australia’s Professional Excellence 

Policy Empowering School Libraries, [online].
ZYBERT, E.B., Biblioteki i działalność edukacyjna, s. 52-53.; ZYBERT, E.B., Wskaźnikijako

ści organizacyjnej i działalności współczesnej bibłioteki stacjonarnej na przykładzie bibłioteki szkolnej, 
s. 172-173.

ZYBERT, E.B., Biblioteka szkolna -  bibliotekąjakości, [s. 5-6]. [online]; ZYBERT, E.B., Pro
blemyJakości w działałności bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci i młodzieży. 68. konferencja 
generalna IFLA. s. 15.

Środkiem do zmiany jakości usług biblioteki szkolnej jest według W. Babika proces jej kompu
teryzacji. M odernizacja biblioteki musi być zatem procesem ciągłym, profesjonalnie przygotowanym 
i opierać się na współpracy z innymi bibliotekami. BABIK, W., Komputeryzacja bibliotek szkolnych-  
problem y i zagrożenia, s. 246.

ZYBERT, E.B., Organizacyjna kultura jakości w bibliotekach, s. 3. Przedruk z: ZYBERT, E.B., 
Kultura Jakośc i-p rzysz ło śc ią  bibłiotek, s. 257. W kulturze tej, ustawicznie dostosowującej się do 
potrzeb i oczekiwań otoczenia, autorka upatruje rozkwit bibliotekarstwa w Danii i Holandii.

TOMCZYK-CHURSKA, A., M etody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki 
Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, [online]. Zob. też: A. Tomczyk-Churska, Czytełnikw przyja
znej atmosferze Już od szkolnej ławki, [dokument elektroniczny] Biuletyn EBIB 2003 nr 7 Czytelnik czy

http://www.oss.wroc.pl/biuietyn/ebib01/kornunikacja.html


klient? [dostęp 10.05.2004]. Tryb dostępu: h ttp://ebib.oss.w roc.pl/m atkonf/torun/tom czyk.php; 
I. Rudnicka, Edukacja medialna w praktyce szkolnej -  próba oceny działań. Realizacja program u  
V/ kontekście potrzeb edukacyjnych szkoły. W: Komputer w edukacji. Kraków: PTN AP, 2008, 
s. 208-312.

^™ZYBERT, Е.Ъ., Kultura jakości-przyszlościąbib lio tek, s. 263-264.
Model szkolnego centrum informacji omówiono w książkach: BATOROWSKA, H., Techno

logia informacyjna w kształceniu ogólnym. ЦуЬгапе zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i biblio
tekarzy szkolnych. 2001; BATOROWSKA, H., KAM IŃSKA-CZUBAŁA, B., Szkolne Centrum In
formacji. 2002.

DRZEWIECKI, М., Biblioteka we współczesnej szkole, s. 19; STANIÓW, B., Cele i zadania 
nowoczesnych bibliotek szkolnych w świetle najnowszych amerykańskich standardów, s. 140.

O przekształcaniu bibliotek szkolnych w ośrodki multimediów. Poradnik, s. 14. Przekład 
z: Guide pour la transformation de biblioth?ques scolaires en centrem multimedia. Paris: UNESCO, 
1976, s. 5-23. Etudes et documents d ’education nr 22. Zob. też: STANULA-BOROŃ, М., Edukacja 
informacyjna w szkołach: zakres odpowiedzialności i wymagania dla bibliotekarzy szkolnych, s. 310.

PĆHDKZE]E\^SY^K,i., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 1. Organizacja biblio
teki, s. 29. Poradnikiem tym była publikacja Information Power. Guidelines fo r  School Library Media 
Programs. Chicago-Washington. 1988.

STANIÓW, B., Cele i  zadania nowoczesnych bibliotek szkolnych w świetle najnowszych ame
rykańskich standardów, s. 142.

SOBIESZEK, М., Rola i skuteczność bibliotekarza szkolnego na przykładzie modelu amery
kańskiego. [online]. Poradnikiem tym była publikacja/w /orm orionfow r. Building Partnerships fo r  
learning. Chicago, 1998.

ANDRZEJEWSKA, J., Reforma systemu edukacji a biblioteki szkolne, s. 1 -6; ANDRZEJEW
SKA J., Udział bibliotekarza szkolnegow edukacji czytelniczej i medialnej, s. 1.

KROPI WNICKI, J., Szkolne centrum dydaktyczne. M odel teoretyczny, s. 26.
Tamże, s. 41.
WOJCIECHOWSKI, J., Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 76.
DRZEWIECKI, М., Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, s. 139-155.
BATOROWSKA, H., Równoległe kształcenie w zawodach technik informatyk i technik infor

macji naukowej dla potrzeb szkolnych centrów informacji, s. 319-324; BATOROWSKA, H., Techno
logia informacyjna w modułowym kształceniu techników informacji naukowej, s.79-83.

™ DRZEWIECKI, М., Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, s. 145. Zatem 
nie traci na swej aktualności przysłowie: „Jeśli coś nie je st zepsute, nie naprawiaj tego”.

KOWALCZYK, A., NOG ALSKI, B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 120.
BATOROWSKA, H., Centrum inform acyjne-m iejscem propagowania i rozwoju kultury in

formacyjnej w szkole, s. 5-7.
2“  Rzeczywistość w polskiej oświacie wciąż jednak odbiega od realizacji schematu przedstawio

nych powyżej działań nauczycieli, zachowań uczniów, wzorów tych zachowań i wartości aprobowa
nych przez oba podmioty. Jak wykazują badania poparte licznymi obserwacjami, we współczesnej 
szkole nadal najwyżej ocenia się uczniów, którzy przysw ajająsobie ogrom ną ilość informacji i nie 
koniecznie muszą umieć zastosować ją w  praktyce. Nadal osiągnięcie sukcesu szkolnego nie jest łączo
ne przez uczniów i nauczycieli ze wzorcami pozytywnych zachowań inform acyjnych. Przykłady 
karier zawodowych osiąganych bez konieczności ciągłego dokształcania się stanow ią dla znacznej 
części młodzieży wzór godny naśladowania. Zaakceptowanie jako-normy postępowania według za
sady „nie wychylania się”, w podejmowaniu działań edukacyjnych wymagającycłi większego niż trze
ba wysiłku intelektualnego i organizacyjnego, także nie sprzyja rozwojowi kultury informacyjnej. 
Tym bardziej że często nie osiąga się nawet poziomu niezbędnego minimum wysiłku. Nie wspomnę 
o wciąż funkcjonującym stereotypie biblioteki szkolnej jako magazynu pomocy dydaktycznych i ste
reotypie zawodu bibliotekarza jako  zawodu dla tzw. odpadów edukacyjnych.

ZYBERT, E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w  zarządzaniu biblio
teką, s. 98-105.

Zmiany te rzadko mają uzasadnienie w prowadzonych przez bibliotekę formach pracy i stoso
wanych metodach. Badania przeprowadzone przez autorkę wśród dyrektorów szkół wykazały ich 
aprobatę na zmianę, ponieważ powoduje ona większe zainteresowanie rodziców biblioteką i większą 
chęć dofinansowaniajej działań. Ponadto MCI brzmi nowocześniej i lepiej prezentuje się w  różnych

http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/tomczyk.php


sprawozdaniach. Temat zmiany nazwy biblioteki szkolnej często gości na różnych listach dyskusyj
nych dla bibliotekarzy oraz poruszany jest przez teoretyków i praktyków zajmujących się współcze
snymi problemami bibliotekoznawstwa. Zdania są  bardzo podzielone i obie strony wysuwająargu- 
menty, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji o przekształcaniu biblioteki w cen
trum informacji.

289 WOJCIECHOW SKI, J„ Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 64.
Tamże, s. 20.
Tamże, s. 15.

™ Tamże, s. 24 ,27 .
J. Wojciechowski wskazuje na konieczność rozróżnienia komunikacji informacyjnej od nieinfor- 

macyjnej, która stanowi dominującą formę w bibliotekach szkolnych i publicznych. Przekazy nieinfor- 
macyjne to te, które zamiast informować, wywołująokreślone emocje, przedstawienia, inspirujądo re
fleksji. Nie odnosząsię więc bezpośrednio do konkretnych faktów, lecz mającharakter umowny, fikcyjny, 
powiadamiający, są  niejednoznaczne, a od informacji wymaga się jednoznaczności. Do zbiorów nieinfor- 
macyjnych zalicza się literaturę piękną (komunikacja artystyczna literacka), zasoby multimedialne (fa
bularna komunikacja audiowizualna) i przekazy hipertekstowe. Tamże, s. 23 ,29,30,47.

W OJCIECHOW SKI. J„ Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 22.
Tamże, s. 36.
Tamże, s. 58. Funkcjonująteż nazwy: kontener informacji, hurtownia informacji, technologicz

na składnica informacji. KOWALCZYK, A., NOGALSKI, B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzę
dzia, s. 71.

^  RATAJEWSKI, J., Щ/Ьгапеproblemy metodologiczne informologii nauki (informacji nauko
wej), s. 18.

GURBIEL, E., HARDT-OLEJNICZAK, G„ KOLCZYK, E., KRUPICKA, H., SYSLO, M.M., 
Informatyka. Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, s. 1-6 [Moduł 1].

FURMANEK, W., Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej, s. 181.
3CHI WOJCIECHOW SKI, J., Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 58.

DRZEW IECKI, М., Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, s. 133.
302 PIETRZAK, A., Krajowy system informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w świetle pod

stawowych aktów prawnych, s. 21. CIDNT -  Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej.
™ Tamże, s. 22. C IIN TE-C entralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.

Tamże, s .5 I ,5 9 .
BARCZAK, H., KELUS. Т., KLAUZE, J„ KOCIĘCKA, M „ LECH, A., PIETRZAK, A., 

SAWICKI, A., Ogniwa krajowego systemu informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, s. 49.
Cechy kultury informacyjnej wymieniono w rozdz. 1.2.3.2. Modelowa koncepcja kultury in

form atycznej i informacyjnej, s. 56-57.
Zob. s. 227. Zrozumienie przez bibliotekarzy misji zawodu i celowości propagowania idei in

formation literacy stanowi motywację do ciągłego samokształcenia w tym zakresie i podnoszenia jako
ści świadczonych usług, co w konsekwencji wpływa na podniesienie statusu zawodu i jego rangi na 
polu edukacji i oświaty.

Uczestnicy konferencji na temat: Pedagogika biblioteczna w aktualnych uwarunkowaniach, 
która odbyła się w filii CEBID w Jarocinie w dniach 29 XI -  I X II2005 r. podkreślali, że w procesie 
poszukiwania innowacyjności w działalności bibliotecznej konieczne je st uwzględnianie trendów 
i programów operacyjnych organizacji międzynarodowych zajmujących się kreowaniem polityki bi
bliotecznej i informacyjnej oraz edukacji w skali globalnej i wykorzystanie doświadczeń bibliotekarzy 
z innych krajów. Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, s. 6.

™ ZBIEGIEŃ-MACIĄG, L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, s. 58.69.
KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność bibliotek, s. 11.
Coraz większe zainteresowanie w środowisku szkolnym zyskują metody pracy z uczniami 

oparte na e-Twinningu (będącym częścią programu „Uczenie się przez całe życie”), polegające na 
w spółpracy bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. e-Twinning 
rozwija umiejętności pracy grupowej, współpracy z innym zespołem, dzielenie zainteresowań i roz
wijanie wzajemnego zrozumienia, rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych. Biblioteki 
szkolne mająogrom ne możliwości rozwijania nowych form pracy polegających na współpracy z in
nymi placówkami. We wrześniu 2008 r. OEIiZK w Warszawie ogłosił ogólnopolski konkurs „e-Twin- 
ning w szkolnej bibliotece” na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach programu



„e-Twinning w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych”. BORYCZ
KA, B., e-Twinning w multimedialnym centrum informacji, s. 2. Kolejnym projektem wzbudzającym 
zainteresowanie bibliotekarzy szkolnych jest projekt eMapps.com (M otivating Active Participation 
of Primary Schoolchildren In Digital Online Technologies for Creative Opportunities through Multi- 
media). Głównym celem tego projektu je s t w państwach UE organizowanie grup dzieci, które za 
pośrednictwem Internetu uczestniczą w różnorodnych formach aktywności twórczej, k reująwłasne 
Otyginalne treści kultury i kom unikująsię z podobnymi grupami rówieśników za granicą. Drugi cel 
związany jest z tworzeniem przy współudziale dzieci i nauczycieli gier przeznaczonych dla platform 
mobilnych wykorzystywanych w realizacji programów szkolnych. eMapps.com m a doprowadzić do 
wypracowania „ludycznych form uczenia się poprzez uczestnictwo w zbiorowych grach multimedial
nych". Obcowanie z „alternatywną rzeczywistością” gier internetowych eM apps ma spowodować, 
że w świadomości dziecka rzeczywiste i wirtualne środowisko edukacyjne będzie łączyło się w harmo- 
nijnącałość. LOVASZ, K., MURANYI, P., PALVOLGYI, М., Ncnve tendencje i projekty dotyczące 
e-włączeniaw bibliotekach szkolnych: doświadczenia węgierskie, s. 108.

WOJCIECHOWSKI, J., Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 76. Ponieważ 
zmiany takie nie nastąpiły, nie mogło dojść do realizacji modelu szkolnego centrum informacji przed
stawionego szerszej publiczności przez J. Kropiwnickiego w 1994 r., ani m odeli proponowanych 
przez M. Drzewieckiego.

Tamże, s.75.
Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, s. 7. Edukacja nakierowana na śro

dowisko lokalne winna w dużym stopniu dotyczyć jego medializacji, a także, co wydaje się coraz pil- 
niejsząpotrzebą, edukacji w z^ re s ie  ochrony własności intelektualnej i zbiorów. M. Walczak postawił 
tezę, że od pedagogiki medialnej w skali powszechnej zależy kultura społeczeństwa oparta na huma
nistycznych zasadach i koncentrująca się na człowieku. WALCZAK, М., Wyzwania dla pedagogiki 
mediów w bibliotekach, s. 21.

'̂5 GW IO'DZIK, J., ZAKRZEW SKA, Т., Biblioteka szkolna  w otoczeniu lokalnym, s. 339-340.
Środowisko to tw orzą rodzice, dziadkowie i opiekunowie uczniów, dalsi ich krewni interesu

jący się edukacją i wychowaniem członka swojej rodziny, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele 
czynni zawodowo i na emeiyturze, pracownicy i klienci poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
pracownicy i klienci lokalnych instytucji oświatowych, katecheci i grupy parafialne, radni i przedsta
wiciele władz lokalnych i oświatowych, wolontariusze. Grupy te współodpowiedzialne sąn ie  tylko 
za kształcenie młodzieży, ale także za organizowanie ich czasu wolnego. J. Gwiożdzik, przychylając 
się do opinii J. Papuzińskiej, zwraca uwagę, że są  one współodpowiedzialne także za kształtowanie 
odpowiedniego stosunku do biblioteki. A to wymaga inicjatywy ze strony bibliotekarzy, nawiązania 
z przedstawicielami tych grup kontaktu i objęcia ich działalnością edukacyjną i informacyjną. Tamże, 
s. 338. Zob. teżrozdz. 2, przypis 16, 79, 87, 213.

™ B. Staniów przybliżając bibliotekarzom szkolnym formy i metody upowszechniania idei infor
mation literacy, lifelong-learning, self-education wskazuje także na metodę aktywnego włączania ro
dziców do realizacji i oceny zadań projektowych uczniów, polegającąm.in. na ustalaniu zakresu po
mocy ze strony domowników. STANIÓW, B., Jak uczyć samodzielności informacyjnej?, s. 2.

DRZEWIECKI, М., Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, s. 15.
ZYBERT, E.B., Biblioteki i działalność edukacyjna, s. 46.
GW IO'DZIK, J., ZAKRZEWSKA, T , Biblioteka szkolna w otoczeniu lokalnym, s. 337. Zob. 

też: FURMANEK, W., U^chowanie do odpowiedzialności zadaniem edukacji informacyjnej, s. 212.
Także do tych. którzy nie chcą podporządkować się narzuconym w szkole standardom zwią

zanym ze sposobem uczenia się. Większość nauczycieli zajętych realizacjąprogramów nie ma czasu 
poznać indywidualnych predyspozycji tych uczniów, dostrzec niepokoju Jednostek przeżywających 
swe niedostosowanie i wyobcowanie w autorytarnym systemie. KAM INSKA-CZUBAŁA, B., In
formacjajako fetysz w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie ryzyka, s. 98. Problem ten porusza także 
M. Dudzikowa, przychylając się do opinii Ch. Handy, według której ewaluacja kształcenia dzieci i mło
dzieży poprzez testy egzaminacyjne przypom ina wyścigi konne, a nauczanie staje się systemem 
sortowania uczniów a nie podnoszenia ich rozwoju. DUDZIKOWA, М ., Mit o szkole ja k o  miejscu  
wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, s. 153. Natomiast J. Bańka łączy go z pro
pagowaną przez szkołę „etyką współzawodnictwa”, która staje się etyką człowieka współczesnego, 
w której gubiąsię pożądane wartości humanistyczne. BAŃKA, J., Filozofia techniki. Człowiek wobec 
odkrycia naukowego i technicznego, s. 412.



KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność bibliotek, s. 35.
Wymagało dobrej znajomość ich potrzeb wynikających z indywidualnych preferencji związa

nych z pracą, nauką, rozrywką, zainteresowaniami, działalnością społeczno-kulturalną. Nie bez zna
czenia je st również znajomość sytuacji rodzinnej, warunków ekonomicznych i wpływu środowiska 
na poszczególnych je j użytkowników.

W OJCIECHOW SKI, i.. Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, s. 81.
KOŁODZIEJSKA, J., Lokalność i uniwersalność bibliotek, s. 8.

^  ZYBERT, E.B., Edukacyjne funkcje biblioteki w świetle rozważań naforum międzynarodowym, 
s. 50.

RADWAŃSKI, A., Wszyscy przeciw  wszystkim, [online].
328 Przykładem może być Kolding Kommune Pć dagogisk Central (www.pc.kolding.dk). BATO- 

ROWSKA, H., Czy istnieje zapotrzebowanie na duński model organizacji przestrzennej ifunkcjonalnej 
w bibliotece szkolnej?, s. 83-93. Zob. też: H. Kosętka, H. Batorowska, System edukacji oraz metody 
organizacji i zarządzania bibliotekami w Danii i Holandii. Sprawozdanie z  seminarium i szkolenia 
w placówkach oświatowych Danii i Holandii. W: Annales Academlae Paedagogicae Cracoviensis nr 39. 
Kraków: W ydawnictwo Naukowe AP, 2006, s. 251-254.

ROBBINS, S.P., Zasady zachowania w organizacji, s. 255.
BATOROWSKA, H., W  obronie idei szkolnych centrów informacji, s. 433-437. Kompleksowe 

spojrzenie na ten problem przedstawiono w publikacji: ŻMIGRODZKI Z., Patologia biblioteczna, 
s. 20-25.

Praktyka pedagogiczna potwierdza powstawanie dynamicznie prowadzonych centrów biblio- 
teczno-inform acyjnych w placówkach, w których inicjatywa zmiany wypłynęła od bibliotekarzy 
i miała szansę urzeczywistnienia dzięki aprobacie ze strony dyrekcji i grona pedagogicznego. Centra 
takie są, niestety, wciąż jeszcze nieliczne.

M. K ocójow a próbuje znaleźć rozwiązanie tego problemu w nowoczesnych programach 
kształcenia na studiach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. KOCÓJOWA, М., Edu
kacja liderów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: nadzieje, potrzeby i wybory organizatora 
procesu kształcenia, [online].

MIŁŁER, R.C., Biblioteki a aktualne trendy w zarządzaniu, s. 6.
ZYBERT, E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblio

teką, s. 140.
Przy założeniu, że dyrektor wie, jakie kwalifikacje powinien mieć bibliotekarz zatrudniony 

w centrum i potrafi je  w łaściwie wykorzystać.
Forum dyskusyjne EBIB (bib.oss.wroc.pl/php.BB) z lutego 2004 r. na temat projektów wy

posażania bibliotek w sprzęt komputerowy (Bractwo Kawalerów Gutenberga, TPSA, Biblionet, 
IKONKA, Biblioteka Globalna, Fundacja im. A. Urbańczyka).

Księga aforyzmów. Op. cit. s. 339.
™ ZBIEGIEN-MACIĄG, L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanychfirm, s. 95. Na 

to samo zjawisko zw róciła uwagę B. Żolędowska-Król, przedstawiając schemat, w którym jakość 
biblioteki wiąże z eliminacjąsłabych punktów w realizacji procesu informacyjnego oraz z eliminacją 
bibliotekarzy niezapewniających jego prawidłowego przebiegu. ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, B„ Wize
runek biblioteki publicznej, s. 51.

SZCZEPAŃSKA, B., Jednoosobowa biblioteka. Wprowadzenie do tematu, [online]. Autorka 
artykułu zalicza biblioteki szkolne do tzw. bibliotek jednoosobowych, które definiuje jako małe jed
nostki, w których bibliotekarz pozbawiony jest pomocy, pracuje w izolacji, ma ograniczone zasoby 
i nie ma określonych reguł działania. W bibliotekach takich bibliotekarz jest przede wszystkim człon
kiem organizacji, w której biblioteka działa, w tym przypadku szkoły, a dopiero później biblioteka
rzem. Determinuje to jego sposób myślenia i organizację warsztatu pracy, zmusza też do opanowania 
różnych, często niezwiązanych zdziałalnościąbiblioteczną, umiejętności.

34" WOJCIECHOWSKI, J., Bibliotekarstwo: Kontynuacje izmiany, s. 92.
Tamże, s. 97.
Tamże, s. 97.
N a podstawie rozmowy z głównym konsultantem od spraw bibliotek szkolnych w Centrum 

Pedagogicznym w Kolding -  H. Radstedem i pracownikami Kolding Kommune Pć dagogisk Central -  
M. Carlsen i J. Midtgard oraz z nauczycielami bibliotekarzami w centrach bibliotecznych w szkołach 
podstawowych w Kolding, Haderslev (Hertung Hans Skolen w Haderslev) i Vejle (Digeskolen w Hoje).

http://www.pc.kolding.dk


344 WOJCIECHOWSKI, J., Bibliotekarstwo: Kontynuacje i zmiany, s. 96.
‘̂•’ ZBIEGIEŃ-MACIĄG, L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm , s. 61.

TÓdłem indywidualnego oporu wobec zmiany może być przyzwyczajenie, bezpieczeństwo, 
czynniki ekonomiczne, lęk przed nieznanym, selektywne przetwarzanie informacji umożliwiające 
pozostawienie własnej wizji rzeczywistości w stanie nienaruszonym. ROBBINS, S.P., Zasady zacho
wania w organizacji, s. 264-265. R. Schulz dodaje, że głównym wrogiem w prowadzeniu przez na
uczycieli innowacji, są  oni sami, tzn. .,ogół stereotypowych reakcji behawioralnych, nabytych po
przez nich w toku przygotowania do zawodu i samej praktyki” R. Schulz, Nauczyciel ja ko  innowator. 
Warszawa; WSiP, 1989, s. 51-52.

BARD. A., SODERQVIST, J„ Netokracja. Nowa elita władzy i życie p o  kapitalizmie, s. 55.
B. Kamińska-Czubała przeciwstawia się procesowi fetyszyzacji informacji w systemie szkol

nym. Twierdzi, że ulegamy fetyszowi informacji, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy od wieków do szacun
ku dla wiedzy. Dlatego „następuje wzmocnienie i przeniesienie wartości, jak ą  ma wiedza na informację, 
co prowadzi do nieporozumień i błędnych decyzji”. Szczególnie gdy samo przeświadczenie o dostępie 
do informacji i jej posiadaniu, ale nie koniecznie jej rzeczywistym zastosowaniu, wspiera mit o potędze 
informacji w społeczeństwie wiedzy. Zatem współczesnym fetyszem zastępującym magiczne totemy 
są komputery i przechowywane w nich w większości bezużyteczne informacje. KAM IŃSKA-CZU
BAŁA, B.. Infiyrmacjajako fetysz w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie ryzyka, s. 92.

Proces adaptacji określany je st przez R. Schulza jako zmiany zachodzące w  kulturze organi
zacyjnej przyczyniające się do je j przetrwania, funkcjonowania, zachowania lub osiągnięcia celu. 
SCH ULZ,R., Procesy zmiany i odnowy w oświacie. Wstęp do teorii innowacji, s. 91,92, 197.

WOJCIECHOWSKI, J., Bibliotekarstwo, s. 25-26,27 ,45 , 92. N ie bez przyczyny J. Wojcie
chowski porównuje bibliotekarza w przyjaznej dla użytkownika bibliotece do „księdza w  konfesjonale”.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, B., Wizerunek biblioteki publicznej, s. 109. Idea lokalnych centrów 
informacji i ich kultury informacyjnej została bliżej scharakteryzowana w rozdz. 2 .1.2.2. S z k o ły -  
centra oświatowe środowiska lokalnego.

D. Masłowska, W. M asłowski, Księga afijtyzmów. Op. cit., s. 364.
KURCZEWSKA, J., Technokraci i ich świat społeczny, s. 9. Ideologia technokratyczna, nale

żąca do rodziny ideologii nowoczesności, sięga swymi korzeniami zaledwie XIX w. J. Kurczewska 
wywodzi ideologię technokratyczną z filozofii pozytywistów, przyw ołując jednego z pierwszych 
twórców światopoglądu technokratycznego-H enri’ego de Saint-Simona( 1760-1825).

DŁUGOSZ, J., Społeczeństwo infi>rmacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i polityki społecz
nej. Potencjalny udział bibliotek, [online]; FURMANEK, W., Przemiany cywilizacyjne w dokumentach, 
s. 28-42; ZAJĄC, A., £ -  Polska w raportach OECD i innych, s. 151 - 163. W publikacjach tych omó
wiono znaczenie m.in. takich dokumentów jak; e-Europe 2002- A n  Information Society fo r  Ali, e-Pol- 
ska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 (doku
ment przyjęty przez RM 11.09.2001), Polska 2025. Długofalowa strategia trwałego i zrównoważo
nego rozwoju. Warszawa; MEN, 2000.

'W O nAbi,M .,Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologu mjormacyjnej w Polsce, s. 139-144.
RADWAŃSKI, A., Ikonka do trumienki, [online].
BATOROWSKA, H., Projektowanie szkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych dla po 

trzeb programu Interkl@sa, s. 82-84.
W rozmowach autorki z wizytatorami przedmiotów informatycznych niejednokrotnie prze

wijała się opinia o traktowaniu MCI jako miejsca w szkole (np. na korytarzu), w którym ze stanowisk 
komputerowych może korzystać każdy uczeń, o dowolnej porze i w dowolnym celu, podobnie jak  
z urządzeń kserograficznych, automatów do soków i słodyczy, aparatów telefonicznych itp. W  szko
łach duńskich, w których można spotkać takie kąciki komputerowe na korytarzach szkolnych, nikt nie 
utożsamia ich z centrum informacji. Biblioteki jako centra informacji mająsw ój lokal, w którym jest 
miejsce także dla własnych pracowni multimedialnych. Natomiast swobodny dostęp ucznia do Inter
netu w całej szkole jest w rzeczywistości dostępem do portali i serwisów internetowych opracowy
wanych i udostępnianych szkołom przez Centralę Pedagogiczną. Pedagogiska centralen w MalmO 
w Szwecji pełni podobną funkcję. W jej strukturze można wyróżnić dział zbiorów audiowizualnych 
(wypożyczanie aparatury i filmów edukacyjnych oraz reparacje uszkodzonej aparatury audiowizu
alnej), centralę biblioteczną wydział informatyczny, warsztaty matematyczne, szkołę przyrodniczą 
muzeum szkolnictwa. Głównym zadaniem centrali bibliotecznej je st wspieranie i rozwijeinie działal
ności bibliotek szkolnych w zakresie prowadzenia dla nich centralnego księgozbioru, organizowania



warsztatów i szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy, organizowania procesu modernizacji i podnoszenia 
jakości pracy bibliotek szkolnych. Bibliotekarze szkolni zlecając centrali takie zadania jak  wszelkiego 
rodzaju zakupy, katalogowanie zbiorów, opracowanie rzeczowe, inwentaiyzację, raporty statystycz
ne, administrowanie zintegrowanym systemem bibliotecznym itd. m ogą skoncentrować się na pracy 
pedagogicznej z  młodzieżą. ERLANDSSON, A., Komputeryzacja bibliotek szkolnych w Malmó, 
s. 252. Zob. też; rozdz. I , przypis 478.

BAGIENSKI, S., Kultura organizacyjna kadry kierowniczej i strategie funkcjonowania przed
siębiorstw rolniczych a ich kondycja finansowa -  wyniki badań empirycznych z  88 rsp b. woj. poznań
skiego. [online].

S. Bagieński teoretyczne modele kultury organizacyjnej oparte na dominującym typie strategii 
ustalił na podstaw ie analizy sposobu podejmowania decyzji ze względu na rodzaj wykorzystywa
nych informacji (diagnoza-prognoza) oraz analizy stopnia zależności instytucji od otoczenia (skupie
nie się na problemach i zm ianach zachodzących w otoczeniu, środowisku lokalnym). Wyróżnione 
przez niego modele kultury organizacyjnej to modele konserwatywne: produkcyjny i biurokratyczny 
(realizujące diagnostyczną strategię działania) i modele proinnowacyjne: technokratyczny i rynkowy 
(realizujące prognostyczny sposób decydowania).

ВА1Ш, A., SODERQVIST, i.,Netokracja. Nowa elita władzy i życie po  kapitalizmie, s. 128, 
129,200-201,240.

Jak już wcześniej wspomniano, działania te niejednokrotnie łączy się z  „korzystną” dla samo
rządów lokalnych redukcją etatów bibliotecznych, ograniczaniem bazy lokalowej, łączeniem bibliotek 
szkolnych z publicznymi, a nawet likwidacjącałych placówek.

N a temat konsekwencji przymierza pomiędzy netokracją a gospodarką kapitalistyczną które 
w konsekwencji ma doprowadzić do upadku klasy burżuazji i hegemoni społeczeństwa informacjona- 
listycznego, p iszą cytowani powyżej wkładowcy z SpeakersNet w Sztokholmie.

BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie p o  kapitalizmie, s. 199. 
Zatem zgodnie z w izją autorów otwarte sieci powstałe w wyniku szybkiego rozwoju Internetu zo
staną przekształcone w sieci zamknięte a najpotężniejszą sieć (metasieć) będą tworzyć kuratorzy 
zacieśniający kontakty, uczący się od siebie i zawierający przymierza. W związku z tym przezroczy
stość sieci, je j transparentność uw ażająza mit propagandowy netokracji.

KURCZEWSKA, J., Technokraci i ich świat społeczny, s. 21-30.
^  SEKT (Semantically-Enabled Knowledge Technology) to rozwijany od 2004 r. projekt zwią

zany z rozwojem biblioteki cyfrowej ВТ (British Telecom), wzbogacający ją  o system zarządzania 
w iedzą nowej generacji, oparty na technologii sztucznej inteligencji. MILLER, М., MROCZEK, E., 
Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych, [online].

KURCZEWSKA, J., Technokraci i ich świat społeczny, s. 212.
BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie p o  kapitalizmie, s. 189.

’‘’ Tamże, s. 208.
""Tam że, s. 190.

KURCZEWSKA, J., Technokraci i ich świat społeczny, s. 25.
Tamże, s. 207. N a zagadnienie to zwraca uwagę także A. Keen, ubolewając, że w epoce cyfrowej 

prawdziwa kultura staje się anom alią natomiast kompilacje i remiksy jej wytwórców tworzone przez 
amatorów stanow ią istotę natury technokratycznego świata i przyczyniają się do jej wykluczenia. 
KEEN, A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, s. 34,43.

BAFUD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po  kapitalizmie, s. 168,170.
BANKA, J., Filozofia techniki. Człow iekwobec odkrycia naukowego i technicznego, s. 33, 

200,412.
Kurczewska J.: Technokraci i ich świat społeczny, op. cit., s. 318.
Tamże, s. 27, 319.
BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po  kapitalizmie, s. 99.
KURCZEWSKA, J., Technokraci i ich świat społeczny, s. 321.
Tamże, s .314 .
JONSCHER, Ch., Życie okablowane. Kim jesteśm y w  epoce przekazu cyfrowego?, s. 13.
RADWAŃSKI, A., Biblioteka w irtualna-problem y definicyjne, [online]. В. Mauer-Górska 

wskazuje na zakres przedm iotowy terminów: biblioteka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna, który 
wyznaczany je s t przez dwa kryteria: zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników poprzez 
dostęp do zdigitalizowanych zasobów oraz istotne poszerzenie edukacyjnej funkcji bibliotek trady



cyjnych. В. Mauer-Górska, Biblioteki wirtualne w badaniach bibliotekoznawczych i praktyce bibliote
karskiej. 'W: Między przeszłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukow a-funkcje  
społeczne na przestrzeni wieków. Kraków: W ydawnictwo Uniw ersytetu Jagiellońskiego, 2007, 
s. 255.

SUŁKOWSKI. Ł., Problemy zrozumienia „znikającej organizacji", s. 37.
Granice struktury sieciowej mającharakter rozmyty, ponieważ, jak  podsumowuje Ł. Sułkow

ski, w jej ramach funkcjonują różne zespoły zadaniowe, które nie m uszą m ieć stałego cłiarakteru, 
a więzi mogą się krzyżować. Organizacjom wirtualnym, sieciowym przypisuje cliarakter tzw. znika
jących organizacji, ponieważ są  trudności z ich identyfikacją, ich wnętrze i otoczenie rozm ywa się, 
mająpłynne granice i charakteryzują się wieloznacznym przenikaniem sieciowym. Są to  organizacje 
rozwijające wspólnoty oparte na nieosobistych kontaktach równouprawnionych jednostek, dokonu
jących się na odległość. Tamże, s. 34,38.

“̂ ADAMCZYK, М., Charakterystyka organizacji wirtualnych, [online]. Autor ten charakteiy- 
zujc organizację w irtualną w oparciu o definicje przytoczone przez K. Z im niewicza, J.A. Byrne, 
R. Brandt’a, I. Hejduk, W.M. Grudzewskiego, P. Płoszajskiego, J. Wielkiego.

Tamże.
“ ‘A. Jacquesson, przytaczając opinię W. F. Birdsalla, podkreśla, że bibliotekarze sami stworzyli 

mit biblioteki wirtualnej, aby pomóc sobie w zaadaptowaniu się do zmian społecznych. JACQUES
SON, A., Automatyzacja bibliotek. Zarys historyczny, strategia, perspektywy, s. 346.

Etapy komputeiyzacj i biblioteki szkolnej opisał A. Radwański, Jak kom puteryzować biblio
teką. Poradnik. Warszawa; Wydawnictwo SBP, 2000, s. 81-85. Zob. też: BABIK, W., Komputeryzacja 
bibliotek szkolnych -prob lem y i zagrożenia, s. 243-244. W prowadzenie nowych form pracy wydaje 
się jednak nie być ostatnim etapem procesu unowocześniania biblioteki szkolnej. Powinno się dążyć 
do ciągłego jej rozwoju i podnoszenia jakości usług poprzez e-włączenie, do którego zaliczyć można, 
wzorując się na ustaleniach węgierskich wykładowców przedmiotów bibliotekoznawczych, następu
jące działania: wdrażanie krajowych strategii, polityki i programów, np. ePolska; uczestnictwo w pro
jektach europejskich i korzystanie z najlepszych praktyk wypracow anych w ram ach projektów 
w zakresie information literacy, lifelong learning, self-education itp.; podejmowanie starań о lepszą in
tegrację bibliotek szkolnych i ośrodków informacji ze środowiskiem edukacji wirtualnej na wszystkich 
poziomach i tw orzenie w ew nątrzszkolnych sieci informatycznych; aktywne uczestnictwo w mię
dzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych konferencjach i w arsztatach poświęconych 
zagadnieniom e-edukacji i pomocy metodycznej dla bibliotek szkolnych; aktywizacja działań w  zakre
sie współpracy sieciowej bibliotekarzy szkolnych, np. pod kierunkiem TNBSP itd. LOVASZ, K., 
MURANYI, P., PALVOLG YI, М., Nowe tendencje i projekty dotyczące e-włączenia w bibliotekach 
szkolnych: doświadczenia węgierskie, s. 109.

M. Zając patrzy optymistycznie na możliwość wprowadzenia koncepcji Web 2.0 do polskie
go bibliotekarstw a dziecięcego, chociaż nie ukrywa, że opornie p rzebiegają zm iany w kierunku 
uwzględnienia przez bibliotekarzy proklienckiego nastawienia w świadczonych przez bibliotekę 
usługach. ZAJĄC, М., Bibliotekadziecięca2 .0—najnowsze tendencje komunikacyjne i organizacyjne, 
s. 108.

Koncepcja tw orzenia osobistych księgozbiorów bibliotecznych je s t konsekw encją idei two
rzenia elektronicznych bibliotek wirtuałnycłi. Jej podstawy omówiono w: ROHLEDER, R., Koncep
cja tworzenia elektronicznych bibliotekwirtualnych. O d biblioteki tradycyjnej do cyfrowej, [online].

GRYGIERCZYK, N., Klient w roli bibliotekarza.
Systemy oparte na technologii w ie d ^  semantycznej pozwalająna ciągle monitorowanie zacho

wań informacyjnych użytkowników i automatyczne tworzenie, a  następnie rozwijanie profilu użyt
kownika. Dokonuje się to na podstawie analizy jego zachowań. Pozwalająteż na poprawianie wyników 
wyszukiwania, wykorzystując przeglądanie fasetowe, sortowanie tagów oraz sugerując użytkowni
kowi nowe wyszukiwanie. Przykładem może być automatyczne dodawanie interesującej użytkow
nika tematyki do jego profilu na podstawie wyszukanego kilkakrotnie artykułu z tej samej dziedziny 
lub zapisania go w swoim osobistym komputerze lub stosunkowo długiego czasu czytania wybranego 
dokumentu. Ale nie tylko. Danymi wykorzystywanymi podczas przetwarzania zapytania informa
cyjnego użytkownika w procesie automatycznego wyszukiw ania m ogą być inform acje zawarte 
w profilu użytkownika, np. zainteresowania, indywidualny sposób klasyfikacji zbiorów zorganizo
wany według własnych kryteriów (zakładek), informacje osobiste (strona domowa własna i w miejscu 
zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje, osiągnięcia, hobby itd.).



MILLER, М., MROCZEK, E., Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliolel' 
frowych. [online]. Zob. też: Wirtualna półka z  książkami, [online].

Tamże. M. Miller i E. Mroczek, uznając Web 2.0 jako przełom w mentalności, stwie:-’ ają, że 
„dawne dobre czasy, kiedy książka była książką, wydawca wydawcą, czytelnik czytelnikiem, biblio
teka biblioteką, a bibliotekarz bibliotekarzem ju ż  minęły”.

MATERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 354-355,363.
HOLLENDER, H., Nowe nośniki informacji i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa,

s. 18.
SIEMIENIECKI, B., Edukacja humanistyczna w dobie komputerów, [online].
Dostępne sąd la  bibliotekarzy szkolnych platformy internetowe, gdzie mogą wymieniać się 

doświadczeniami, uzyskać poradę, zaprezentować własne dokonania, np. Serwis Informacyjny dla 
nauczycieli bibliotekarzy (OEIiZK), Bibliotekarz Szkolny (VULCAN), Serwis informacyjny dla bi
bliotekarzy (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), ENSIL (European Network for School Libra- 
riens and Information Literacy), Polska Platforma Cyfrowa ENSIL, Scholaris (Internetowe Centrum 
Zasobów Edukacyjnych MEN), In te rk l@ sa- Polski Portal Edukacyjny, Portal Edukacyjny LITER
KA, platforma BiblioNetka, EBIB (Elektroniczna B iblioteka-serw is informacyjny dla bibliotekarzy 
i specjalistów informacji). Biblioteka w Szkole itd. B. Staniów, Literatura fachowa z  zakresu bibliote
karstwa szkolnego w  Polsce. Stan i potrzeby. W: Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury 
i edukacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008, s. 259-260.

Takie też je st nastawienie współczesnych ośrodków kształcenia bibliotekarzy, które główny 
nacisk w programach nauczania kładą na zrozumienie procesu zmiany i umiejętność adaptacji do no
wych warunków. J. Nijboer, pracownik naukowy Instituut voor M edia en Informatie Management 
z Hogeschool van Amsterdam (HvA) -  szkoły kształcącej bibliotekarzy w Holandii, zwracał uwagę, że 
najważniejszym celem studiów winno być wykształcenie pozytywnej postawy wobec informacji. 
D latego też adeptów  przyszłej pracy w zawodzie bibliotekarza wyposaża się w tym ośrodku 
w umiejętności pracy grupowej, w której tworzą się postawy względem siebie samych, względem na
uki i wiedzy, w umiejętności zarządzania procesami pracy w zespole, w umiejętności bycia liderem, 
tworzenia sieci współpracy, koncentrowania się na tym, co najważniejsze podczas rozwiązywania da
nego zadania i w procesie nauczania, umiejętności refleksji osobistej związanej z własnym rozwojem 
zawodowym. N a ten aspekt zw raca także uwagę. M. Kocójowa i W. Pindlowa. KOCÓJOWA, М., 
Edukacja liderów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: nadzieje, potrzeby i wybory organizatora 
procesu kształcenia, [online]; W. Pindlowa, Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację mię
dzy ludźmi, doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza -  pracownika informacji? [dokument elek
troniczny] EBIB 2000 nr 9. [dostęp 8.09.2005].Tryb dostępu: http://ebie.oss.w roc.pl/arc/e009- 
03.html. Autorka artykułu podkreśla potrzebę kształcenia pracowników informacji w kierunku przy
gotowania tzw. menedżerów informacji, techników informacji, specjalistów od systemów informacyj
nych, nauczycieli informacji, brokerów informacji, aby nie zepchnąć pracowników informacji do roli 
osób sprzątających cyberprzestrzeń.

Jak podkreślają K. Denek i B. Siemieniecki, czynnikiem decydującym o efektywności przy
szłej edukacji funkcjonującej w warunkach powszechnego wykorzystywania technologii informacyj- 
no-komunikacyjnych jest położenie akcentu na jej stronę aksjologiczną.

41Ю D ’IGNAZIO, F., Aktywność w centrach multimedialnych, s. 2L
Temu zadaniu odpowiadają inicjatywy podejmowane w ramach programu Web 2.0. G. Gmite- 

rek i B. Jaskowska. obserwując ekspansję nowego zjawiska jakim jest Web 2.0, piszą, że polega ono na 
łączeniu się internautów w grupy opracowujące projekty z różnych dziedzin, np. „tworzą serwisy, 
które w wielu przypadkach odwołują się do tego co bibliotekom jest najbliższe -  książek i innych do
kumentów. Przykładem są projekty pozwalające na wspólne pisanie recenzji (biblionetka). wymianę 
książek (podaj.net), współkatalogowanie (Library Thing), wspólne pisanie książek i podręczników 
(Wolne Podręczniki) czy uwalnianie książek (Book Crossing)”. GMITEREK, G., Library 2.0 Możli
wości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich, [online]; ZAJĄC, М., Biblioteka dziecięca 2 .0 -  
najnowsze tendencje kom unikacyjne i organizacyjne, s. 102-104. Autor ten omawia zastosowanie 
koncepcji Web 2.0 w bibliotekarstwie dziecięcym na przykładzie Kankakee Public Libraiy, Ann Arbor 
Public Library, Orlando Public Library, Tulsa Public Library, Denver Public Library.

D ’IGNAZIO, F., Aktywność w centrach multimedialnych, s. 13-21.
■*“  KIEREJCZUK, E., SK Y P E -szybka  i komfortowa komunikacja w nowoczesnej bibliotece, [on

line]. N atomiast J. Dziak do najpopularniejszych komunikatorów na świecie zalicza: ICQ, AIM, Go-

http://ebie.oss.wroc.pl/arc/e009-


ogle Talk, MNS Messenger, Yahoo! Messenger, a  w Polsce: Gadu-Gadu, Tlen.pl, AQQ, Spik, Stefan. 
DZIAK, J., Nie tylko pogawędki, czyli rzecz о komunikatorach, [online].

Flickr.com jest jednym  z globalnych serwisów społecznościowych. G łów ną ideąjest groma
dzenie i udostępnianie zdjęć cyfrowych użytkowników, [onlinej. [dostęp 1 sierpnia 2007]. Tryb do
stępu: http://www.flickr.eom/photos/bonaria/l 13222147/.

Podcast jest formą audycji audio lub wideo i zazwyczaj ma charakter odcinków udostępnianych 
internautom w regularnych bądź też nieregularnych odstępach czasu. Podcasting wykorzystuje rów
nież technologię RSS (programy do czytania wiadomości RSS).

Open Access -  oznacza sposób dostępu do artykułów umieszczanych jako  depozyt z zacho
waniem praw autorskich. Zamieszczane teksty objęte sąobiektyw nąi krytyczną kontrolą, co wpły
wa na poziom i właściwe zaklasyfikowanie materiału do odpowiedniej grupy tematycznej. NAJSA- 
REK, R, Terminologia Open Access -  o czym warto wiedzieć? [online].

CHASE, D-, Dynamiczny sharing z  użyciem komunikatorów, mechanizmu wiki, interaktywnych 
map i serwisu Flickr. [online].

■""* Tamże.
MANESS, J.M ., Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Im plications fo r  Libraries, [online]. 

Przedstawione przez badacza założenia teoretyczne koncepcji Biblioteki 2.0 zbudowane są na nastę
pujących filarach: koncentracja na użytkowniku, oferowanie doświadczeń o charakterze multimedial
nym, tw orzenie kapitału społecznego, stanowienie innowacji społecznej. Zob. też: M ILLER, М., 
MROCZEK E., Profd użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych, [online].

KOSZOWSKA, A., JackM aness o teorii Biblioteki 2.0 oraz o tym, co Web 2.0 oznacza dla bi
bliotek. [online].

BIGO, Ł., Web 2 .0 -ewolucja, rewolucja czy... anarchia?! [online]. Jej elementem charaktery
stycznym była strona internetowa stanowiąca zamkniętą strukturę, przygotowana głównie w formie 
tekstowej, bez możliwości dokonywania w niej radykalnych zmian i rozbudowy, nastawiona głównie 
na funkcje informacyjne.

ZAJĄC, М., Biblioteka dziecięca 2 .0 -na jnow sze tendencje komunikacyjne i organizacyjne, 
s. 98. Autor ten zwrócił uwagę na dwie odmienne definicje Biblioteki 2.0 sformułowane przez J.M. 
Manesa i M.E. Casey’a. Pierwsza z nich uwzględnia aspekt technologiczny, druga eksponuje „służe
nie użytkownikowi”.

Propozycja projektu Biblioteka Szkolna 2.0 (School Library 2.0). Założenia wstępne, [online].
GMITEREK, G., Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich, [on

line].
Tamże.
JENKfNS, H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, s. 172.
Tamże, s. 31.
H. Jenkins zamieszcza przykład instrukcji dla beta-czytelników, która zawiera wyjaśnienia 

pedagogicznych założeń kształtujących ten proces. Tamże, s. 176.
BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po  kapitalizmie, s. 88,127.
Przezroczystość sieci i transparentność oznacza, że wszyscy członkowie sieci m ajądostęp do 

wszystkich istotnych informacji i w wybranym przez siebie czasie m ogą wziąć udział w wewnątrzsie- 
ciowej debacie. Określenie przejęte z książki A. Barda i J. Soderqvista. Tamże, s. 197.

Tamże, s. 247.
KEEN, A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, s. 45.
Tamże,s. lOO-łOł.
Tamże, s. 138.186. Zagrożenie to dostrzegł przed trzydziestu laty J. Bańka, pisząc, że „czło

wiek jako wartość nadrzędna może być zagrożony w zasięgu w szystkich dziedzin działania prawa 
przyspieszonego postępu techniki i technologii” . BAŃKA, J., Filozofia techniki. Człowiek wobec 
odkrycia naukowego i technicznego, s. 437.

A. Keen domaga się ochrony dziedzictwa mediów głównego nurtu w celu zachowania kultury 
i wartości ogólnoludzkich. Podaje rozwiązania, jak  konstruktywnie pokierować rew olucją Web 2.0, 
aby wzbogacała a nie niszczyła gospodarki kraju, jego kulturj' i podstawowych zasad etyki. Nawołuje 
do oparcia się kuszącej idei szlachetnego amatora i przywrócenia wiary w ekspertów. KEEN, A., Kult 
amatora. Jak Internet niszczy kulturę, s. 170-173,179.

BABICZ, Z., Multimedialne laboratorium komputerowe w bibliotece szkolnej, s. 498-501.
Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach, s. 11.

http://www.flickr.eom/photos/bonaria/l


428 PAWELSKI, L., Biblioteka szkolna = Szkolne Centrum Informacji, s. 6-7.Te trzy warunki są 
jednak niewystarczające, bowiem w MCI powinno się edukować przede wszystkim uczestników 
kultury cyfrowej. Do podstawowych umiejętności tej grupy H. Jenkins zalicza zabawę jako formę 
ćwiczeń umiejętności rozwiązywania problemów; odgrywanie ról jako umiejętność przyjmowania 
alternatywnych tożsamości; symulację jako zdolność do konstruowania dynamicznych modeli; za
właszczanie jako umiejętność świadomego remiksowania treści medialnych;; wielozadaniowość jako 
umiejętność monitorowania własnego środowiska; dystrybuowane poznanie; zbiorową inteligencję; 
ocenianie; nawigację transmedialną; działanie w sieci; negocjację. BOGACZ, М., Edukacja uczestników 
kultury cyfrowej, s. 4-5.

" ’ N a problem ten zwraca uwagę W. Babik, podkreślając, że zmianom związanym z komputery
zacją biblioteki szkolnej nie towarzyszy zrozumienie jej nowych funkcj i i potrzeba dokonania zmian 
w jej strukturze w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług. BABIK, W., Komputeryzacja biblio
tek szkolnych  -  problem y i zagrożenia, s. 243.

GMITEREK, G., Gminne centra informacji. Szanse rozwoju i perspektywy, s. 66-67.
KŁAK, R., SZPARA, I., Idea telecentrów w edukacji dorosłych na terenach wiejskich, s. 28-31. 

Tam też organizowane są  wewnętrzne stanowiska dostępu do Internetu, tzw. infomaty lub kioski in
ternetowe. Zapewniają one dostęp głównie do informacji publicznych w zakresie zgodnym z tematyką 
Biuletynu Inform acji Publicznej (BIP), a  szczególnie w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 
U m ożliw iają także korzystanie z podstawowych usług Internetu.

Telecentra i telechatki, których zadania statutowe związane są  z tworzeniem warunków roz
woju gospodarki opartej na wiedzy i aktywizowaniu społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej 
w zakresie przedsiębiorczości, edukacji i ogólnego rozwoju cywilizacyjnego, prowadzą działalność za
równo kom ercyjnąjak i niekomercyjną. Działalność niekomercyjna obejmuje: edukację miejscowej 
młodzieży i dorosłych w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej; alfabetyzację dla po
trzeb społeczeństwa informacyjnego; zaznajamianie z inicjatywami w tym zakresie podejmowanymi 
przez Unię Europejską; redagowanie lokalnych serwisów informacyjnych; współpracę z  partnerami 
lokalnymi i ogólnopolskimi; tworzenie w postaci serwisów internetowych bazy informacji lokalnej 
obejmującej m.in. informację biznesową, informację tuo'Styczną, inwestycyjną, informację o urzędach 
i placówkach publicznych, miejscach pracy; pełnienie funkcji centrum innowacji i promocji wykorzy
stania technologii inform atycznych (poprzez inicjowanie i inform acyjne wspomaganie tworzenia 
projektów z udziałem funduszy zewnętrznych); dostarczanie informacji do portalu programu tele
chatki; tworzenie lokalnych społeczności użytkowników Internetu. Do zadań komercyjnych zaliczo
no: organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych; poradnictwo w zakresie wykorzystania tech
nologii informatycznych; poszukiwanie informacji na zamówienie; dostarczanie informacji do krajo
wych serwisów informacyjnych; sprzedaż lokalnych wydawnictw i materiałów informacyjnych itp. 
KUBIAK, M. J., Telecentra. [online],

BATOROWSKA, H „ Centrum informacyjne i telecentrum w środowisku lokalnym, s. 3-5. Ich 
nazwy pokryw ają się zazwyczaj z nazwami zastosowanymi w projektach wprowadzających TIC do 
bibliotek, np. program IKONKA z czytelniami internetowymi; program BIBLIONET z klubami Bi- 
blionetu; program „Biblioteka Globalna”; programy: Klasy Internetowej, Telecentrum i E-learning 
Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce z telecentrami i telechatkami; 
program „Biblioteka dla młodych klientów” medien@age Fundacji Bertelsmanna; program Microsoftu 
„Porozum ienie dla Przyszłości” ; program Interkl@sy „Komputeiy z drugiej ręki” ; program „Mło
dzież”; projekt „Polskiej Biblioteki Internetowej” podjęty m.in. przez Departament Promocji Społe
czeństwa Informacyjnego Komitetu Badań Naukowych.

Tym bardziej że na terenach wiejskich i małomiasteczkowych funkcjonująrównolegle domy, 
centra lub ośrodki kultuiy starające się realizować potrzeby kulturalno-oświatowe, a coraz częściej 
edukacyjne, społeczności lokalnej. Działania te w spierajątakże osoby zrzeszone w kółkach parafial
nych, kołach gospodyń wiejskich lub związane z Ochotniczą Strażą Pożarną.

KUBIAK, M. J., Monitorowanie i ewaluacja telecentrów. [online].
D. M asłowska, W. M asłowski, Księga aforyzmów. Op. cit., s. 492.
KRZYSZTOFEK, K., SZCZEPAŃSKI, M. S„ Zrozumieć rozwój. O d społeczeństw tradycyj

nych do informacyjnych, s. 201,206. L. W. Zacher ten kierunek rozwoju cywilizacji łączy z syndro
mem PIB, czyli Prymitywizacji -  Idiotyzacji -  Barbaryzacji.

KAWKA, М., Internetowe strategie konwersacyjne błogi blogerzy ", „ błogowanie ”, s. 84-94.



Dzieci i młodzież, których kontakt z Internetem i technologiami multimedialnymi pozbawiony 
jest opieki merytorycznej naucz> cieli, wykorzystująto medium głownie do celów ludycznych i kon
sumpcyjnych. Stwarza to niebezpieczeństwo nowego wykluczenia społecznego wynikającego nie 
z braku dostępu do technologii informacyjnych, lecz z powodu ubogiego i niepełnego ich wykorzysta
nia, zagrożenia uzależnieniem, usankcjonowania negatywnych przyzwyczajeń i nawyków związa
nych z korzystaniem z informacji.

ICADOWSKI, K „ SUSŁOW, W., Przestrzeń informacyjna szkoły, [online].
TADEUSIEWICZ, R., Społeczność Internetu, s. 252.
KRZYSZTOFEK. K., SZCZEPAŃSKI, M. S., Zrozumieć rozwój. O d społeczeństw tradycyj

nych do informacyjnych, s. 208.
Tezę tę potwierdzają również badania prowadzone przez B. Siemienieckiego w Uniwersyte

cie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach. Istnieje 
zatem ścisły związek pomiędzy refleksyjnościąodbioru informacji a stopniem wykształcenia i posia
daną wiedzą na temat działania mediów i korzystania z technologii informacyjnej. Nieznajomość pe
dagogiki mass mediów prowadzi według tego badacza do dominacji technokratycznego widzenia świa
ta przez środowisko edukacyjne. SIEMIENIECKI, B., Edukacja medialna i technologia informacyjna 
w dobie przemian, [online].

^«TADEUSIEWICZ, R., Społeczność Internetu, s. 218-219.
L.W. Zacher, nazywając społeczeństwo informacyjne społeczeństwem dostępu i kontaktu, 

wskazuje na konieczność jego metamorfozy w kierunku społeczeństwa wiedzy (rozwagi i mądrości). 
ZACHER, L. W., O d społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy, s. 110.

BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie p o  kapitalizmie, s. 210.
A. Keen przytacza opinię S. Greenfield, profesora Uniwersytetu w Oxfordzie, według której 

dzieci pokolenia Web 2.0 będą bardziej podatne na przemoc w prawdziwym życiu, mniej skłonne do 
kompromisów lub negocjacji oraz empatii i będągorzej się uczyć. Powołuje się także na badania doty
czące wpływu technologii cyfrowej na mózg człowieka. Udowodniły one, że intensywna interaktyw
ność w sieci doprowadza do takich zaburzeń psychicznych, ja k  autyzm, zespół deficytu uwagi, nad
pobudliwość, wynikających ze zmian kształtu i składu chemicznego mózgu. KEEN, A., Kult amatora. 
Jak Internet niszczy kulturę, s. 154.

BATOROWSKA, H., Klienci bibliotek w erze dostępu do informacji, s. 21; RIFKIN, J., Wiek 
dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu. w której płaci się za każdą chwilę życia, s. 197-198.

KEEN, A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, s. 138.
Tamże, s. 186.
A. Keen podobnie w yraża się o popularności „produktów” tw orzonych przez amatorów 

i umieszczanych w sieci oraz o ich autorach. D o ty c^  ich tzw. prawo cyfrowego darwinizmu, mówiące 
o tym, że przetrwają najgłośniejsi, którzy będą mieli największą liczbę kliknięć nasw ojąstronę, an ie 
najmądrzejsi. Tamże, s. 35.

Autorzy książki pt.: Zrozumieć rozwój, cytujący pow yższą w ypowiedź, przyw ołują nastę
pujące przesłanie wielkich koncernów telewizyjnych do swoich widzów; „nie m yślcie-oglądajcie”. 
KRZYSZTOFEK, K., SZCZEPAŃSKI, M.S., Zrozumieć rozwój. O d społeczeństw tradycyjnych do 
informacyjnych, s. 202.

KRUG, S., Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. 
2006; REISS, E., Practical Information Architecture. A hands-on approach to structuring successful 
websites, s. 155-158.

■*”  KERCKHOVE, D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, s. 133.
SIEMIENIECKI, B., Technologia inform acyjnawpolskiej szkole, s. 102-103.
BARD, A., SODERQVIST. J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie p o  kapitalizmie, s. 234.
Tamże, s. 223-224. Językiem netokracj i je st język angielski, konsumptariat natom iast prefe

ruje języki narodowe.
«* GOB AN-KLAS, T ,  Edukacja wobec pokolenia SMSu. s. 43-48; GOBAN-KLAS, T„ Cywili

zacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, s. 250-251.
TADEUSIEWICZ. R„ Społeczność Internetu, s. 121.
Proponuje się spojrzeć na to zjawisko także pod innym kątem. Z. M elosik odsłania inną stronę 

problemu. Wskazuje, że cechy globalnego nastolatka o „przezroczystej tożsamości” (niewrażliwego 
na różnice kulturowe), sceptycznego wobec jakiegokolwiek zaangażowania, mało refleksyjnego, po
wierzchownego, przeskakującego z jednej do drugiej formy kultury popularnej, sterowanego przez



media, m ogą być warunkiem osiągnięcia przez niego sukcesu a nawet warunkiem jego kulturowego 
przetrwania w kulturze nielinearnej i w kulturze instant. MELOSIK, Z., Mass media, edukacja i prze
miany kultury współczesnej, s. 52. T. Goban-Klas w takiej postawie młodych dopatruje się metody 
radzenia sobie ze współczesnym zalewem informacji i przekazów medialnych. GOBAN-KLAS, Т., 
Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, s. 251.

R. Pachociński odnosi swoje rozważania do poglądów J. McKenziego, J. Ohiera, O. E. Dyriiego.
PACHOCIŃSKI, R., Rola biblioteki i informacji naukowej w szkole XX I w., s. 39.
B. Siemieniecki przestrzega przed zjawiskiem „szoku informacyjnego" związanego ze zbyt 

szybkim napływem dużej ilości informacji, których mózg człowieka nie jest zdolny poddać racjonal
nej selekcji, dlatego nie tyle technologie umożliwiające dostęp do informacji są w procesie edukacji 
ważne, co metody opracowania i przetworzenia informacji w now ą wiedzę.

■*“  В ATOROWSłCA, H., Niedoceniony aspekt przygotowania uczniów do kształcenia asynchro
nicznego, s. 444.

KARAUDA, K., Nauczyciel w przestrzeni kulturowej Internetu-Nauczyciel w procesie zmian.
s. 374.

«"Tam że, s.388.
Postulaty modelu Person Centered Approach dotyczą: zaufania do siebie i innych, odpowie

dzialności za proces uczenia się i wyboru własnej ścieżki, tworzenia klimatu sprzyjającego uczeniu się. 
koncentracji na procesie uczenia, samodyscypliny, samooceny, uczenia będącego własnym wyborem. 
Tamże, s. 381,383.

WIECZORKOWSKI, K., Nauczanie na odległość jako  metoda zwiększania efektywności kształ
cenia, s. 166; JUSZCZYK, S., Edukacja гш odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, s. 149.

Elementy metodologii prowadzenia edukacji na odległość oraz stosowane w niej różne techniki 
pedagogiczne zostały opisane w; KUBIAK, M. J., Internet dla rmuczycieli. Nauczanie na odległość, 
s. 78-82. Zob. też.: K. Wieczorkowski, Kształcenie na dystans z  wykorzystaniem sieci komputerowej. 
Warszawa: Wydawnictwa CODN, 1996.

M UFFOLETTO, R., Kształcenie na odległość i metody interaktywnego uczenia się, s. 26.
JUSZCZYK S., Kompetencje nauczyciełi w kształceniu na odłegłość, s. 42.
Przyczyn wykluczenia jest wiele. W. P indlow aujm ujeje w trzech grupach: w grupie A przy

czyną w ykluczenia je s t niepełnosprawność fizyczna, umysłowa, niedołęstwo, starość, w grupie В 
wykluczenie związane je s t z problemami społecznymi takimi jak; kłopoty szkolne, rodzinne, życie 
pod kuratelą, przynależność do mniejszości narodowej, bezrobocie, miejsce zamieszkania itd., w gru
pie С wykluczenie dotyczy organizacji, instytucji i ich użytkowników, np. przyczyną wykluczenia 
biblioteki może być złe zarządzanie i brak dbałości o klienta, a wykluczenie czytelnika może łączyć się 
z wadliwie opracowanymi regulaminami bibliotek wyłączającymi niektórych użytkowników z moż
liwości korzystania ze zbiorów. PINDLOWA, W., Technologiczne wyłączenie i włączenie w społeczeń
stwo informacyjne. Przyczyny i zapobieganie, s. 8-9.

Konsekwencje braku kultury informacyjnej młodzieży szkolnej widoczne na etapie ich dalsze
go kształcenia akademickiego opisuje M. Drzewiecki. DRZEW IECKI, М., Użytkownik biblioteki 
szkolnej ja k o  przyszły klient bibliotek akademickich, s. 199.

SIEMIENIECKI, B., Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie przemian  [online].
SIEMIENIECKI, B., Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, s. 34.
SIEMIENIECKI, B., Edukacja medialna i technologia informacyjna dobie przemian, s. 7. 

[online].
BARD, A., SODERQVIST, J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie p o  kapitalizmie, s. 235.
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Rozdział 3

KULTURA INFOFIMACYJNA 
W ŚRODOWISKU SZKOLNYM. 

DL^GNOZA I TEbL\PLV

3.1. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAN -  
OPIS BADANIA

Opis przeprowadzonych w społeczności szkolnej badań dotyczących icultuiy infor
macyjnej obejmuje charakterystykę typu podjętych badań naukowych, omówienie 
przyjętego dla nich schematu badawczego oraz zastosowanych metod badawczych 
(metody doboru próby, metody zbierania danych, metody analizowania danych).

Typ badań naukowych

W poprzednich rozdziałach przedstawiono różnorodne inteфretacje pojęcia „kul
tura informacyjna” i opisano odmienne poglądy na temat jej miejsca i znaczenia w sys
temie edukacji. Problem ten znalazł również swoje odzwierciedlenie w badaniach 
praktycznych' prowadzonych przez autorkę. Miały one stworzyć wiarygodne podsta
wy empiryczne do podjęcia działań w kierunku rozwijania kultury informacyjnej 
w procesie nauczania i stać się impulsem do zaangażowania środowiska edukacyjne
go w działania na rzecz tworzenia szkolnych centrów informacji. Podjęcie badań 
wyniknęło z bezpośredniego zapotrzebowania czynnych zawodowo nauczycieli bi
bliotekarzy oraz przedstawicieli kierowniczej kadty oświatowej^ na wypracowanie 
wzorca placówki, która aktywnie wspierałaby szkołę w działaniach na rzecz alfabe- 
tyzacji informacyjnej uczniów. Placówki, które niebędąc wyłącznie dodatkiem do 
dydaktyki, stałaby się ośrodkiem krzewienia kultuiy informacyjnej także w środowisku 
lokalnym ucznia. Trudność tego zadania polegała na braku dostatecznych motywacji 
i sposobów pokonywania obciążąjących bibliotekę stereotypów i postrzegania jej na
dal jako „wypożyczalni lektur” lub punktu dostępu do Internetu, a przede wszystkim 
na nieumiejętności oddziaływania na decydentów odpowiedzialnych za lokalnąpolity- 
kę edukacyjną.

Problem ten zilustrowano na przykładzie środowiska edukacyjnego młodzieży 
uczącej się w jednym z powiatów województwa małopolskiego. Celowo wybrano 
obszar zamieszkały przez ludność wiejskąi małomiasteczkową, gdyż na tych właśnie 
terenach odpowiedzialność szkoły za rozwijanie świadomości informacyjnej i pozy



tywnych postaw wobec informacji jest wyjątkowo duża. Placówki te wraz ze swoimi 
bibliotekami stanowiądla społeczności lokalnej najczęściej jedyne instytucjonalne 
źródło kontaktu z książką, wiedzą i kulturą. Rola ich w środowisku lokalnym staje się 
tym ważniejsza, że w okresie transformacji i konstytuowania się technoló-atycznego 
paradygmatu, obszary wiejskie sukcesywnie będą eliminowane z kręgu zaintereso
wania rodzącej się elity społeczeństwa informacyjnego.

Przeprowadzono badania rozpoznawcze w celu uzyskania informacji o rodzaju, 
zasięgu, źródłach i otoczeniutmdności^ zw ianych  z wykorzystywaniem przez uczniów 
umiejętności informacyjnych i kształtowaniem się ich świadomości informacyjnej. Do
kładniejsze poznanie trudności związanych z rozwojem kultuiy informacyjnej ucznia 
miało umożliwić postawienie diagnozy. Badania miały ujawnić także zmiany jakie za- 
chodząw rozwoju informacyjnym dzieci i młodzieży w trzech równoważnych sobie 
próbkach badawczych, tj. pomiędzy uczniami klas VI szkół podstawowych (SP), 
uczniami klas gimnazjalnych (G) i uczniami szkół ponadgimnazjalnych (SPgy. W tym 
celu sporządzono tabelę zmiennych (tab. 1), która reprezentuje wybrane właściwości 
ws^stkich badanych obiektów, czyli uczniów kształcących się na wymienionych trzech 
poziomach. Podobną analizę przeprowadzono, porównując preferencje nauczycieli, 
nauczycieli bibliotekarzy oraz rodziców uczniów w zakresie typu biblioteki szkolnej oraz 
kierunku rozwoju edukacji informacyjnej w środowisku wychowawczym ich podopiecz
nych’.

Schemat badawczy

Przeprowadzone badania opisane zostały na poziomie koordynacj i czynności ba
dawczych. W opisie tym przedstawiono algorytm doboru próbki, algorytm metody 
zbierania danych i algorytm analizowania zebranych danych. Zdecydowano się na 
przyjęcie dla badań ilościowych schematu badania porównawczego i przeglądowego.

W badaniach porównawczych, będących zarazem badaniami poprzecznymi (po
miar zmiennej w próbce badawczej wykonano jednorazowo), zwrócono uwagę na 
różnice jakie występująpomiędzy uwzględnionymi w badaniach populacjami. Do tak 
wyodrębnionych populacji należała populacja uczniów klas VI szk^ podstawowych 
(SP), populacja uczniów szkół gimnazjalnych (G) oraz populacja uczniów szkół ponad
gimnazjalnych (SPg)®. Z każdej populacji wybrano metodą niezależnego losowania 
próbkę badawcząodnoszącąsię do uczniów przypisanych do 25% wszystkich oddzia
łów klasowych utworzonych w roku szkolnym 2005/2006 w poszczególnych typach 
szkół powiatu suskiego’. Badania porównawcze przeprowadzono także wśród popu- 
lacji nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy (tab. 12).

W badaniach przeglądowych, podobnie jak w badaniach porównawczych, zmien
ne opisujące cechy pod względem których porównywano populacje, zostały zmierzo
ne w wybranych próbkach jednorazowo. Schemat badania przeglądowego poprzecz
nego dał możliwość zapoznania się z wieloma zmiennymi występującymi 
w jednej próbce badawczej. Ich analiza doprowadziła do wyodrębnienia czynników 
kategoryzacyjnych wykorzystanych następnie do konstruowania zmiennych katego- 
ryzacyjnych*, a zastosowanie Testu umożliwiło poznanie istniejących pomiędzy 
zmiennymi związków. Analizę czynników kategoryzacyjnych zastosowano do popu



lacji uczniów kształcących się na wszystkich trzech poziomach. Za pomocą operato
rów logicznych utworzono 195 nowych zmiennych icategoiyzacyjnych charakteryzu
jących tę populację. Rozkład liczebności i rozkład procentowy zmiennych kategoiy- 
zacyjnych podano w Aneksie (załącznik 2).

Ponieważ na każdej z trzech próbek badawczych (utworzonych z uczniów) 
występujących w badaniu porównawczym przeprowadzono osobne badanie przeglą
dowe, zdecydowano się także na połączenie wyżej wymienionych próbek badaw
czych, aby móc obliczyć czynniki kategoryzacyjne między zmiennymi występującymi 
w populacj i generalnej (czyli łącznie wśród wszystkich uczniów klas VI szk^ podsta
wowych, klas I-III szkół gimnazjalnych oraz wszystkich uczniów szkół ponadgimna- 
zjalnych w powiecie suskim). Działanie to było dopuszczalne, ponieważ podział popu- 
lacji generalnej był wyczeфujący, a proporcja każdej populacji (SP, G, SPg) w populacji 
generalnej znana. Licząc się z podstawowym ograniczeniem tego typu badań związa
nym z brakiem podstaw do wnioskowania przyczynowego, wykorzystano Test 
jako narzędzie do znajdowania odpowiedzi na pytania o związki między zmiennymi 
w całej próbce uczniów i w jej poszczególnych częściach’.

Metody badawcze

A. Metoda doboru próby

Dla potrzeb badań uogólniających postanowiono przeprowadzić badania na skoń
czonej populacji (uczniów, ich rodziców i nauczycieli) w sposób reprezentacyjny. 
Podstawązastosowaniatej metody było zbudowanie operatu losowania, w konstruk
cji którego wykorzystano dane pochodzące z Wydziału Edukacji i Kultuiy Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i z Delegatury Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty mieszczącej sie w Wadowicach'®.

Zastosowano dwa schematy losowania. Próbka reprezentatywna w odniesieniu 
do uczniów oraz ich rodziców była próbkąustalonąw drodze losowania grupowego. 
Przyjęto schemat losowania warstwowego. W operacie losowania za obiekt losowa
nia ustalono oddziały szkolne. W schemacie losowania oddzielono od siebie obiekty 
przyporządkowane szkołom kształcącym na różnych poziomach (oddzielnie dla szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Wylosowane oddziały klaso
we, w których przeprowadzono badania ankietowe skierowane do uczniów, stanowiły 
zarazem grupy obiektów, w których obiektami byli rodzice uczniów uczących się 
w wylosowanym oddziale.

Drugim schematem był schemat losowania nieograniczonego, w któiym przyję
to za element operatu numer kolejny z wykazu zatrudnionych w danej szkole nauczy
cieli, odpowiadający dokładnie jednej osobie spośród wszystkich nauczycieli zatrud
nionych w szkołach państwowych powiatu suskiego. Operat losowania nauczycieli 
oparto na losowaniu indywidualnym (bez podziału na sdcoły podstawowe, gimnazja 
i ponadgimnazjalne). Schemat losowania został omówiony w projekcie badania. Przy 
ustalaniu próbki badawczej zastosowano technikę losowania opartą na liczbach loso
wych. Operat został podzielony na obiekty, któiych nazwy zapisano na oddzielnych



kartkach i umieszczono w umie do losowania. Losowanie odbyło się w dwóch eta
pach. Najpierw przeprowadzono losowanie warstwowe, następnie nieograniczone.

W stosunku do populacji nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w szkołach pań
stwowych powiatu suskiego, ze względu na ich stosunkowo niewielką liczh)ę, uwzględ
niono całąpopulację, czyli badanie przeprowadzono w sposób wyczeфujący.

B. Metoda zbierania danych
Metodę zbierania danych uzależniono od próbki badawczej. Sposób prowadzenia 

badań ankietowych wśród trzech grup respondentów, tj. uczniów, nauczycieli i na
uczycieli bibliotekarzy polegał na bezpośrednim i osobistym dostarczeniu im kwestio
nariuszy badań przez autora projektu. Wypełnione formularze ankiety były zbierane 
zaraz po ich wypełnieniu przez kierownika projektu, wyjątkowo przez współpracują
cego nauczyciela lub za pośrednictwem wizytatorów kuratorium oświaty. Najwięcej 
trudności sprawiło przeprowadzenie badań wśród rodziców dzieci. W rozprowadz^iu 
kwestionariuszy wśród tej grupy respondentów i w zbieraniu od nich wypełnionych 
arkuszy pomagali dyrektorzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele 
i uczniowie.

C. Metoda analizowania danych
Dane pochodzące z badania porównawczego zestawiono w zbiorczej tabeli 

przedstawiającej wartości zmiennych dla trzech oddzielnych populacj i, tj. uczniów 
klas VISP, uczniów G i uczniów SPg. Zmienne opisano w sposób statystyczny, okre
ślając ich rozkład procentowy i rozkład liczebności (Aneks, załącznik 1).

W badaniach przeglądowych wyniki przedstawiono za pomocączynników kate- 
goryzacyjnych (Aneks, załącznik 2). Wykorzystano je do opisania zachowań informa
cyjnych uczniów i wyłonienia grup respondentów charakteiyzujących się wysokim 
lub niskim poziomem kultury informacyjnej.

Zdecydowano się także na badanie istnienia zależności pomiędzy wybranymi 
zmiennymi metodąTestu opracowanąprzez Karla Pearsona" i obliczenie standa- 
lyzowanego współczynnika kontyngencji oraz współczynnika Yule’a'^, będących 
opartąna wartościach statystyki Chi- kwadrat miarązależności między dwoma zmien
nymi. Dzięki zastosowaniu tej metody można było upewnić się, czy istniejący między 
nimi związek jest wystarczająco silny, np. w pr^padku gdy uczniowie nie widząpotrze- 
by dołączania do wypracowania wykazu wykorzystanych źródeł informacji, to czy ist
nieje i jak duże jest prawdopodobieństwo, że nie uznająoni przywłaszczania tekstów in
nych twórców za naruszenie prawa autorskiego (por. zmienna nr 2 i 27 w tab. 1).

3 .1 .1 .  P r o j e k t  b a d a n ia

Przedstawiając projekt badania, starano się odpowiedzieć na następujące pytania: 
co jest przedmiotem badania i jaki jest ich cel, jak szerokie jest pole badawcze i za 
pomocąjakich pytań można je scharakteiyzować. Pytania badawcze uporządkowano 
w czterech grupach odnoszących się do charakteru, zasięgu, źródeł i otoczenia trud
ności. Odpowiedzi na nie zostały zawarte w analizie zmiennych, których wykazy



wraz z ich wskaźnikami i wartościami zamieszczono w tabelach 1,2,3,4- Zmienne 
dotyczyły wyix)rów dokonywanych przez uczniów, ich rodziców, nauc2ycieli i biblio
tekarzy. W projekcie badania scharakteryzowano również populację badawczą, 
przedstawiono procedurę doboru próby, a także opisano metody zbierania danych, 
zwracając uwagę na miejsce, czas i sposób przeprowadzenia badań oraz na budowę 
instrumentów badawczych. Omówiono także metody analizowania danych i sposób 
prezentacji wyników.

Przedmiot i cel podijętych badań

Analiza literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że opisane działania pod
jęte w kierunku kształtowania lailtuty informacyjnej młodzieży szkolnej nie przyniosły 
jak dotąd zadowalających efektów. Zinformatyzowane podejście do istoty zagadnienia 
przyczyniło się do skupienie uwagi wyłącznie na jego technicznych aspektach, co 
sprzyja tecłmokratycznemu podejściu do procesu nauczania. Ten sam błąd popełniono 
także w stosunku do zagadnienia przekształcania bibliotek szkolnych w centra multi
medialne i internetowe. Spowodowało to pominięcie w edukacj i szkolnej wielu aspek
tów kultuiy informacyjnej, prowadząc w konsekwencji do wychowania młodzieży nie
dostatecznie dojrzałej informacyjnie.

Starano się to dowieść na drodze praktycznych badań naukowych. Założono, że 
sposób wykorzystywania umiejętności informacyjnych przez ucznia powinien stano
wić podstawę oceny jakości działań edukacyjnych szkoły. Mógłby być zatem trakto
wany jako fundament praktyki edukacyjnej. Formy i metody przetwarzania informacji 
oraz jej ocena, inteфretacja i^ . sąściśle związane z procesem internalizacji informacji 
w wiedzę. Ponieważ szkoła promuje określone wzorce i normy odnoszące się do 
wychowania informacyjnego, w związku z tym automatycznie odpowiedzialna jest za 
wykształcenie u uczniów odpowiednich zachowań informacyjnych. Wyznacza tym 
samym pewne granice rozwoju kompetencji informacyjnych u uczniów, tworząc wzór 
ucznia o określonym poziomie kultury informacyjnej.

Dlatego też zdecydowano się na podjęcie badań praktycznych o charakterze roz
poznawczym, których głównym celem było stwier(^enie, na podstawie ustalonych 
czynników kształtujących kulturę informacyjnąucznia, występowania w społeczności 
szkolnej zachowań dojrzałych informacyjnie użytkowników informacji. Celami szcze
gółowym było natomiast:

1. zdiagnozowanie występowania czynników wpływających na rozwój kultury 
informacyjnej ucznia w zakresie: realizacji procesu informacyjnego; funkcjonowania 
w różnych obszarach kultury informacyjnej; kulturowego podejścia do procesu alfa- 
betyzacji informacyjnej'^,

2. ustalenie istnienia zależności pomiędzy czynnikami kształtującymi kulturę infor
macyjnąucznia za pomocą metody Testu i siły tej zależności,

3. rozpoznanie podstawowych obszarów deficytów w zakresie rozwoju kultury 
informacyjnej ucznia i istnienia luki w realizacji celów edukacji informacyjnej,

4. rozpoznanie czynników hamujących rozwój kultury informacyjnej w szkole,
5. wyodrębnienie podstawowych typów użytkowników informacji występujących 

w społeczności uczniowskiej, wynikających z poziomu ich kultury informacyjnej,



6. ustalenie poglądów uczniów, rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych na 
temat biblioteki szkolnej jako miejsca krzewienia kultury informacyjnej.

Jak już zaznaczono, badania rozpoznawcze miały dostarczyć odpowiedzi na pyta
nia o rodzaj, zasięg, źródła i otoczenie trudności zwią^nych z rozwojem kultury infor
macyjnej ucznia oraz wykazać istnienie zmian, jakie zachodząw rozwoju informacyj
nym dzieci i młodzieży w trzecłi równoważnych sobie próbkach badawczych, tj. 
pomiędzy uczniami klas VI szkół podstawowych, uczniami klas gimnazjalnych 
i uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Wiedza na temat warunków jakie powinna speł- 
niać szkoła, aby rozwijać kulturę informacyjną uczniów, jest szczególnie ważna 
w okresie podejmowania działań na rzecz integracj i nauczania technologii informacyj
nej z edukacjąmedialnąoraz eliminacji treści edukacji czytelniczej. Zatem w bada
niach na temat kultury informacyjnej społeczności szkolnej szczególnie wyekspono
wane zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem bibliotek szkolnych, ze 
świadomością i kompetencjami informacyjnymi środowiska edukacyjnego ucznia, 
z wykorzystywaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia.

3 .1 .1 .1 . P o le  ba da w cze  i pytania  badaw cze

Pole badawcze zostało określone za pomocązespołu pytań, na które poszukiwano 
odpowiedzi podczas prowadzania badań praktycznych o charakterze rozpoznawczym. 
Zebrano je w czterech grupach dotyczących charakteru trudności, zasięgu trudności, 
źródeł i otoczenia trudności. Pytania z każdej grupy odzwierciedlały jeden lub kilka 
spośród wyszczególnionych wcześniej sześciu celów szczegółowych. Wszystkie 
pytania zostały wyrażone za pomocąterminów użytych do opisu zmiennych. Wykazy 
tych zmiennych zawarto w tabelach 1,2,3,4. Reprezentująone wybrane właściwości 
wszystkich badanych obiektów, czyli uczniów kształcących się na wymienionych 
trzech poziomach, nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców uczniów.

Zmienne i ich wartości
Główny problem badawczy dotyczy stopnia realizacji celów edukacji informacyjnej 

w praktyce pedagogicznej. Cele te nie sąw pebi realizowane. Stopień ich urzeczywist
nienia jest różny na każdej z trzech płaszczyzn kształcenia kultury informacyjnej (po
równaj rozdz. I, tabele 2,4,5,6). Założono, że najsłabiej realizowany jest na trzeciej 
płaszczyźnie dotyczącej kulturowego aspektu alfat>etyzacji informacyjnej. Problem ten 
drobiazgowo opisująpytania badawcze będące przełożeniem przedstawionych celów 
badawczych. W tab. 1,2,3,4 zamieszczono wykazy zmiennych, ich wartości i wskaza
nia dotyczące możliwości wyb)oru zmiennej przez respondentów*'*, które były przedmio
tem badań prowadzonych na następujących próbkach badawczych:

1. uczniowie szkół państwowych powiatu suskiego z rocznika 2005/2006, z po
działem na próbki obejmujące:

a) uczniów klas VI państwowych szkół podstawowych,
b) uczniów państwowych szk^ gimnazjalnych,
c) uczniów państwowych szkół ponadgimnazjalnych.

2. nauczyciele zatrudnieni w szkołach państwowych powiatu suskiego w roku 
szkolnym 2005/2006, w tym także nauczyciele bibliotekarze,



3. nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w szkołach państwowych powiatu suskie
go w roku szkolnym 2005/2006,

4. rodzice lub opiekunowie uczniów kształcących się w państwowych szkołach 
powiatu suskiego w roku szkolnym 2005/2006.

Tabela 1
Zmienne, ich wartości i wskaźniki w badaniu porównawczym ustalone na podstawie 
kwestionariusza badań ankietowych skierowanych do uczniów szkół państwowych 

powiatu suskiego

Wskaźniki zmiennych (możliwości odpowiedzi napytania)

N r pytania W skaźnik

1-13 wybór jednej z podanych możliwości

14, 16-20,23-38 w ybór jednej lub kilku propozycji odpowiedzi

15 charakterystyka zawarta w uzupehiieniu niedokończonego zdania

21 napisanie wyrażenia wyszukiwawczego dla zadanego tematu

22 sformułowanie hasła przedmiotowego dla zadanego tematu

Zmienne i ich wartości

Nr
pytania Zmienna Wartość zmiennej

1 porównywanie przez ucznia tej samej informacji po
chodzącej z różnych źródeł

1.tak
2. nie

2 dołączanie przez ucznia do wypracowania wykazu 
wykorzystanych źródeł informacji (literatury przed
miotu)

1.tak
2. nie

3 weryfikacja przez ucznia nadawcy lub autora wyko
rzystywanych treści

1. tak
2. nie

4 ustalenia przez ucznia wiarygodności wykorzysta
nych źródeł informacji

1.tak
2. nie

5 korzystanie przez ucznia z katalogów bibliotecznych 1. korzystam
2. nie korzystam

6 dostrzeganie przez ucznia w szkole istnienia mechani
zmów motywujących do rozwijania umiejętności in
formacyjnych

1. tak
2. nie

7 odczucie ucznia spowodowane brakiem dostępu do 
Internetu

1. niedowartościowanie
2. obojętne

8 uczniowska ocena relacji komunikacyjnych z biblio
tekarzem

1. pozytywna
2. negatywna

9 upatrywanie przez ucznia źródeł niepowodzeń w  szkole 1. b rak  um iejętności inform acyj
n y ch

2. niezw iązane z brakiem  um iejęt
ności inform acyjnych

10 dostrzeganie przez ucznia faktu manipulowania infor
m acją przez środki m asowego przekazu

1. tak
2. nie



11 stosunek ucznia do przywłaszczania rezultatów jego 
pracy przez innych

1. negatywny
2. obojętny

12 miejsce ucznia w bibliotece szkolnej 1. uczeń jako podmiot
2. uczeń jako przedmiot

13 aktywność uczniowska wżyciu kulturalnym środowiska 1. tak
2. nie

14 ważność wytworów biblioteki szkolnej dla ucznia
I4A księgozbiór l.tak  2 .nie
14В komputer 1. tak 2. nie
14С bibliotekarz 1. tak 2. nie

15 uczniowska ocena biblioteki szkolnej zawarta w jej 1. pozytywna
charakterystyce 2. negatywna

3. neutralna

16 sposób wykorzystania wyszukanych przez ucznia in
formacji:

16А dosłowne przepisanie 1. tak 2. nie
16В własne opracowanie 1. tak 2. nie

17 ocena narzędzi wyszukiwania informacji pod kątem 
ich wiarygodności:

17А wyszukiwarka internetowa 1. tak 2. nie
I7B katalogi i kartoteki biblioteczne 1. tak 2. nie

18 drogi rozwoju intelektualnego ucznia:
18А samokształcenie 1. tak 2. nie
18В nauka w szkole 1. tak 2. nie

19 uczniowska świadomość ograniczeń wyszukania in
formacji relewantnej w Internecie:

19А brak 1. tak 2. nie
19В możliwość istnienia ograniczeń 1.tak 2. nie

20 preferowanie przez ucznia określonych usług biblio
tecznych:

20 А dostęp do źródeł informacji 1. tak 2. nie
20 В dostarczenie gotowej odpowiedzi na kwerendę l.tak  2 .nie

21 ocena wystawiona uczniowi za napisanie wyrażenia 1. wysoka
"У Hпчtяłf*Г7nя

wyszukiwawczego w języku słów kluczowych u u d ia iv c ^ i iu
3. dopuszczająca
4. niedostateczna

22 ocena wystawiona uczniowi za napisanie wyrażenia 1. wysoka
2. dostateczna
3. dopuszczająca
4. niedostateczna

wyszukiwawczego w języku haseł przedmiotowych

23 ustalenie przez ucznia procedury przystąpienia do 
poszukiwania informacji:

23 А ograniczenie się do treści zawartych w pytaniu infor
macyjnym 1. tak 2. nie

23 В rozbudowanie pytania informacyjnego poprzez wpro
wadzenie nowych wyrażeń wyszukiwawczych 1. tak 2. nie

23 С brak planu poszukiwań 1. tak 2. nie

24 preferowanie przez ucznia umiejętności przydatnych 
w procesie uczenia się:

24 А wyszukiwanie i gromadzenie informacji 1. tak 2. nie
24 В analiza, synteza, ocena wyszukanej informacji 1. tak 2. nie
24 С uczenie na pamięć 1. tak 2. nie



25

25 A 
25 В 
25 С

możliwość rezygnacji przez ucznia z  życia w realnym 
świecie na rzecz świata fikcji: 
w świecie wirtualnym 
w świecie mass mediów 
nie ma takiej możliwości

l.ta k  2 .nie 
l.ta k  2 .nie 
l.ta k  2 .nie

26 reakcja ucznia po skierowaniu kwerendy do bibliote
karza:

26 А bierność 1. tak 2. nie
26 В stawianie wymagań l.ta k  2 .nie
26 С sceptycyzm 1. tak 2. nie
26 D stres 1. tak 2. nie

27 działania utożsamiane przez ucznia z naruszeniem 
prawa autorskiego:

П К kopiowanie multimediów 1. tak 2. nie
27 В kopiowanie programów komputerowych 1. tak 2. nie
21С cytowanie bez podania tradycyjnych źródeł tekstu I . tak 2. nie
27 D kserowanie książek 1. tak 2. nie
27 Е odpisywanie wypracowań 1. tak 2. nie
27 F cytowanie bez podania elektronicznych źródeł tekstu 1. tak 2. nie

28 uzasadnienie przez ucznia wyboru określonego źródła 
informacji:

28 А znajomość źródła l.ta k  2. nie
28 В wymóg jego wyboru l.ta k  2. nie
28 С oferta biblioteczna l.ta k  2. nie
28 D reklama w mediach 1. tak 2. nie

29 wartości preferowane przez ucznia mogące mieć 
wpływ na jego kulturę informacyjną:

29 А twórczość l.ta k  2 .nie
29 В spontaniczność l.ta k  2 .nie
29 С zmienność l.ta k  2 .nie
29 D przywiązanie do tradycji l. ta k  2 .nie
29 Е prawda 1. tak 2. nie
29 F krytyka l.ta k  2 .nie
29 G własne zdanie l.ta k  2 .nie
29 Н odpowiedzialność l.ta k  2 .nie
291 wiarygodność 1. tak 2. nie

30 preferowane form y zapisywania przez ucznia wyszu
kanych informacji:

ЗОА oddzielne notatki i streszczenia 1. tak 2. nie
ЗОВ odpisanie bez dokonania zmian w tekście oryginału 1. tak 2. nie
30 С wydruk lub odbitka kserograficzna l.ta k  2 .nie
30 D w formie pliku 1. tak 2. nie
ЗОЕ ■ zapiski na stronach publikacji l. ta k  2 .nie
30 F dane bibliograficzne 1. tak 2. nie
30 G brak potrzeby zapisu 1. tak 2. nie

31 preferowane przez ucznia umiejętności informacyjne:
31А wyszukiwanie 1. tak 2. nie
31В selekcja 1. tak 2. nie
31С gromadzenie 1. tak 2. nie
31 D ocena l.ta k  2 .nie
31 Е prezentacja wyników 1. tak 2. nie
31F umiejętności czytelnicze 1. tak 2. nie
31G umiejętności ti l . ta k  2 .nie
31Н umiejętności samokształceniowe l.ta k  2 .nie



32 rodzaj uzasadnienia przez ucznia wyboru odpowie
dzialności za własne wykształcenie:

32 A szkoła 1. tak 2. nie
32 В rodzice, opiekunowie 1. tak 2. nie
32 С instytucje pozaszkolne 1. tak 2. nie
32 D uczeń 1. tak 2. nie
32 Е państwo l.tak  2. nie

33 wybór cenionych przez ucznia kompetencji bibliote
karza:

33 А ekspert zagadnień ti 1. tak 2. nie
33 В literaturoznawca 1. tak 2. nie
33 С doradca życiowy 1. tak 2. nie
33 D bibliotekoznawca l.tak  2 .nie

34 preferowany przez ucznia wybór rodzaju źródeł infor
macji:

34 А podręczniki 1. tak 2. nie
34 В Internet 1. tak 2. nie
34 С encyklopedie multimedialne l.ta k  2 .nie
34 D księgozbiór domowy l.ta k  2 .nie
34 Е biblioteka szkolna 1. tak 2. nie
34 F inne biblioteki 1.tak 2. nie
34 G źródła wykorzystywane przez innycli uczniów 1. tak 2. nie
34 Н media 1. tak 2. nie

35 wybór przez ucznia elementów budowy książki, napod- 
stawie których podejmuje decyzją o je j przeczytaniu:

35 А tytuł 1. tak 2. nie
35 В autor l .ta k  2 .nie
35 С rok wydania 1. tak 2. nie
35 D bibliografia l .ta k  2 .nie
35 Е spis treści 1.tak 2. nie
35 F ilustracje 1. tak 2. nie
35 G wstęp 1. tak 2. nie
35 Н materiały elektroniczne l.ta k  2 .nie
351 informacje na obwolucie l.tak  2 .nie

36 uczniowskie preferencje w zakresie gromadzonych 
dokumentów:

36 А czasopisma i k s ią^ i 1. tak 2. nie
36 В 
36 С

pliki komputerowe 
nagrania filmowe

1. tak 2. nie 
1. tak 2. nie

36 D nagrania muzyczne 1. tak 2. nie
36 Е podręczniki 1. tak 2. nie
36 F zapisane zeszyty i notatniki 1. tak 2. nie
36 G tradycyjne fotografie 1. tak 2. nie
36 Н korespondencja 1. tak 2. nie

37 określenie przez ucznia korzyści zpraęymetodąprojektu:
37 А strata czasu I. tak 2 .nie
37 В rozwój umiejętności współpracy l.ta k  2 .nie
37 С rozwój kompetencji bibliotecznych i informacyjnych 1. tak 2. nie
37 D rozwój motywacji do nauki 1. tak 2. nie
37 Е nie rozpoznano lekcji prowadzonych metodąprojektu 1. tak 2. nie

38 wybór przez uczniaformy zadań edukacyjnych sprzyja
jących rozwojowi umiejętności samokształceniowych:

38 А projekt 1. tak 2. nie
38 В lekcja w bibliotece 1. tak 2. nie
38 С praca wymagająca zastosowania narzędzi ti 1. tak 2. nie
38 D referat, wypracowanie 1. tak 2. nie
38 Е dysputa I. tak 2. nie
38 F wycieczka edukacyjna 1. tak 2. nie
38 G praca konkursowa 1. tak 2. nie



Zmienne, ich wartości i wskaźniki w badaniu porównawczym ustalone na podstawie 
kwestionariusza badań ankietowych skierowanych do nauczycieli szkól państwowych 

powiatu suskiego. (B -  oznacza, że ta sama zmienna występuje w badaniach ankietowych 
prowadzonych wśród nauczycieli bibliotekarzy)

Wskaźniki zmiennych (możliwości odpowiedzi na pytania)

N r pytania W skaźnik

1-34 wybór jednej z  podanych m ożliwości

Zmienne i ich wartości

Nr
pytania Zmienna Wartość

zmiennej

1 -B utożsamianie kultury informacyjnej z kulturą informatyczną 1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

2 uznanie książki jako medium, które musi zostać zastąpione przez no
wocześniejsze

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

3 uznanie, że wystarczające kwalifikacje do pracy w MCI zapewni kurs 
komputerowy

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

4 przeświadczenie, że multimedia ułatwiająi przyspieszająproces ucze
nia się

1.tak
2. nie
3 .nie mam zdania

5 uzależnienie kultury informacyjnej ucznia od częstości korzystania 
z biblioteki

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

6 -B obarczanie nauczyciela ti lub informatyki odpowiedzialnościąza wy
chowanie informacyjne ucznia

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

7 obarczanie nauczyciela bibliotekarza odpowiedzialnością za wycho
wanie informacyjne ucznia

1.tak
2. nie
3 .nie mam zdania

8 uznanie, że wszyscy nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za wy
chowanie informacyjne ucznia

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

9 -B potwierdzenie poruszania na radach pedagogicznych tematów doty
czących przeobrażeń biblioteki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

10 uznanie zmiany nazwy biblioteki szkolnej na MCI za chwyt rekla
mowy

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

11 łączenie sukcesu edukacyjnego ucznia z umiejętnością korzystania 
z elektronicznych źródeł informacji

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

I2 -B utożsamianie biblioteki wyposażonej w komputery z MCI 1.tak
2. nie
3. nie mam zdania



13 stawianie znaku równości pomiędzy MCI a innymi centrami infor
macji działającymi w środowisku lokalnym

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

1 4 -В łączenie działalności biblioteki szkolnej z funkcją gromadzenia 
i wypożyczania zbiorów

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

1 5 -В nauczycielska potrzeba współpracy z biblioteką szkolną 1. tak
2. nie
3.nie mam zdania

16 uznanie biblioteki szkolnej jako najważniejszej pracowni dydaktycz
nej w szkole

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

17 ocena zawodu bibliotekarza jako nieskomplikowanego i spokojnego 1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

18 -В uwzględnianie możliwości zmiany statusu biblioteki szkolnej w celu 
podniesieniajakości nauczania

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

19 stawianie umiejętności dydaktycznych) bibliotekarza na równi z jego 
kwalifikacjami bibliotekarskimi

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

20 uznanie dostępu do źródeł informacji posadowionych w sieci za sub
stytut księgozbiorów bibliotecznych

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

21 postrzeganie biblioteki w kategoriach wzniosłości, duchowości, hu
manistyki

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

22 przypisywanie bibliotekarzowi cech typowych dla panującego ste
reotypu jego profesji

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

2 3 -В dostrzeganie działań dyrekcji na rzecz zmiany wizerunku biblioteki 1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

24 odczuwanie zakłopotania i niepokoju w sytuacjach zmuszających do 
korzystania z usług biblioteki

1. tak
2. nie
3.nie mam zdania

2 5 -В uznawanie biblioteki szkolnej za placówkę odpowiedzialną za proces 
samokształcenia uczniów

1. tak
2. nie
3.nie mam zdania

2 6 -В uznanie, że przyszłość biblioteki szkolnej związana jest z przekształ
ceniem jej w organizację wirtualną

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

27 zrównanie w hierarchii szkolnych zawodów pozycji nauczyciele bi
bliotekarza z kwalifikacjami z zakresu ti z pozycjąnauczyciela infor
matyki

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

28 dostrzeganie znaczenia MCI w szkole w jego funkcji wyrównywania 
szans edukacyjnych młodzieży

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania



29 dostrzeganie sensu funkcjonowania biblioteki w szkole w jej ushigach 
związanych z dostarczaniem pomocy dydaktycznych nauczycielom 
i uczniom

ł.ta k
2. nie
3. nie mam zdania

30 uznanie wysokiego poziomu alfabetyzacji informacyjnej ucznia za 
wykładnię jego dobrych ocen w szkole

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

3 1 -B przeświadczenie, że realizacja zadań pedagogiczno-wychowawczych 
szkoły może odbywać się bez udziału biblioteki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

32 postrzeganie biblioteki szkolnej jako „rezerwuaru lektur” 1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

3 3 -B przeświadczenie, że posiadanie komputera przez dziecko tożsame 
jest z rozwojem jego umiejętności informacyjnych

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

3 4 -B postrzeganie nauczyciela bibliotekarza jako animatora życia kultu
ralnego

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

Tabela 3
Zmienne, ich wartości i wskaźniki w badaniu porównawczym ustalone na podstawie 

kwestionariusza badań ankietowych skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy 
szkół państwowych powiatu suskiego. (N -  oznacza, że ta sama zm ienna w ystępuje 

w badaniach ankietowych prowadzonych wśród nauczycieli)

Wskaźniki zmiennych (możliwości odpowiedzi na pytania)

N r pytania Wskaźnik

1-27 wybór jednej z  podanych m ożliwości

Zmienne i ich wartości

Nr
pytania Zmienna Wartość

zmiennej

1 utożsamianie przez bibliotekarza swojej biblioteki z MCI 1.tak
2. nie

2 -N utożsamianie przez bibliotekarza kultury informacyjnej z kulturą in
formatyczną

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

3 -N obarczanie przez bibliotekarza nauczyciela li lub informatyki odpo
wiedzialnością za wychowanie informacyjne ucznia

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

4 -N potwierdzenie przez bibliotekarza poruszania na radach pedagogicz
nych tematów dotyczących przeobrażeń biblioteki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

5 -N łączenie przez bibliotekarza działalności biblioteki szkolnej z funkcją 
gromadzenia i wypożyczania zbiorów

ł. tak
2. nie
3. nie mam zdania



6 - N stwierdzenie przez bibliotekarza współpracy nauczycieli z biblioteką 
szkolną

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

7 - N utożsamianie przez bibliotekarza MCI z biblioteką wyposażoną 
w komputery

1. tak
2. nie
3.nie mam zdania

8 - N uwzględnianie przez bibliotekarza możliwości 2aniany statusu biblio
teki szkolnej w celu podniesienia jakości nauczania

1. tak
2. nie
3. nie mam zdfinia

9 - N dostrzeganie przez bibliotekarza działań dyrekcji na rzecz zmiany 
wizerunku biblioteki

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

1 0 -N uznawanie przez bibliotekarza biblioteki szkolnej za placówkę odpo- 
wiedzialnąza proces samokształcenia uczniów

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

1 1 -N uznanie przez bibliotekarza, że przyszłość biblioteki szkolnej związa
na jest z przekształceniem jej w organizację wirtualną

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

1 2 -N postrzeganie przez bibliotekarza swojej funkcji głównie w animowa
niu życia kulturalnego

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

1 3 -N przeświadczenie bibliotekarza, że posiadanie komputera przez dziec
ko tożsame jest z rozwojem jego umiejętności informacyjnych

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

14 uznanie przez bibliotekarza metod aktywizujących za podstawowy 
warsztat pracy dydaktycznej bibliotekarza

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

15 uzależnienie przez bibliotekarza tworzenia SCI od standardów i ak
tów normatywnych

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

16 traktowanie przez bibliotekarza biblioteki szkolnej jako miejsca re
kreacji dla uczniów

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

17 traktowanie przez bibliotekarza biblioteki szkolnej jako placówki 
krzewiącej kulturę informacyjną

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

18 uznanie przez bibliotekarza rozwijania kultury czytelniczej jako 
podstawowego zadania biblioteki szkolnej

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

19 utożsamianie przez bibliotekarza pracowni MCI z biblioteką szkolną 1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

2 0 -N przeświadczenie bibliotekarza, że realizacja zadań pedagogiczno-wy- 
chowawc^ch szkoły może odbywać się bez udziału biblioteki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

21 stwierdzenie przez bibliotekarza poddawania kontroli kierowniczej 
jego działań związanych z tworzeniem SCI

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania



22 traktowanie przez bibliotekarza biblioteki szkolnej jako placówki 
krzewiącej kulturę informacyjną w środowisku lokalnym

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

23 traktowanie przez bibliotekarza MCI jako pracowni komputerowej 
dla społeczności szkolnej i lokalnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

24 uznanie przez bibliotekarza powstania SCI za niemożliwe ze względu 
na istniejące w szkole warunki

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

25 uzależnianie przez bibliotekarza rozwoju biblioteki szkolnej od kre
atywności jej pracowników

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

26 dostrzeganie przez bibliotekarza drogi rozwoju bibliotek szkolnych 
w tworzeniu sieci bibliotecznych

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

27 dostrzeganie przez bibliotekarza bariery we współpracy bibliotekarzy 
szkolnych w braku zaangażowania środowiska zawodowego w rozwój 
profesji

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

Tabela 4
Zmienne, ich wartości i wskaźniki w badaniu porównawczym ustalone na podstawie 

kwestionariusza badań ankietowych skierowanych do rodziców uczniów szkół państwowych 
powiatu suskiego. (B -  oznacza, że ta  sama zmienna występuje w  badaniach ankietowych 

prowadzonych wśród nauczycieli bibliotekarzy, a N — wśród nauczycieli)

Wskaźniki zmiennych (możliwości odpowiedzi napytania)

N r pytania W skaźnik

1-13 wybór jednej z  podanych możliwości

14-15 odpowiedź na pytanie otwarte

Zmienne i ich wartości

Nr
pytania Zmienna

Wartość
zmiennej

1 -B uznanie przez rodziców, że biblioteka powinna być placówką służącą 
całemu środowisku lokalnemu

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

2 -B N utożsamianie przez rodziców biblioteki szkolnej z lokalnym ośrod
kiem kultury

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

3 utożsamianie przez rodziców biblioteki szkolnej z ośrodkiem infor
macji regionalnej

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

4 uznanie przez rodziców znaczenia biblioteki szkolnej w pełnieniu 
funkcji centrum edukacyjnego dla społeczności lokalnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

5 -B uznanie przez rodziców znaczenia biblioteki szkolnej w pełnieniu 
funkcji rekreacyjnych (towarzyskich) dla społeczności lokalnej

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania



uznanie przez rodziców znaczenia biblioteki szkolnej w pełnieniu 
funkcji ośrodka informacji biznesowej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

uzależnianie przez rodziców jakości pracy szkoły od dobrze działają
cej biblioteki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

dostrzeganie przez rodziców konieczności podejmowania działań eg
zekwujących od władz lokalnycti modernizacji bibliotek szkolnych

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

9 - B N uzależnianie przez rodziców rozwoju dziecka od jakości pracy biblio
teki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

lO -B traktowanie przez rodziców biblioteki szkolnej jako ośrodka pełnią
cego funkcje rekreacyjne dla uczniów

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

II-B N preferowanie przez rodziców usług świadczonych przez biblioteki 
pozaszkolne i zastępowanie nimi istniejących bibliotek szkolnych

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

12-BN wybór przez rodziców MCI, ICIM lub biblioteki wirtualnej jako sub
stytutu nieobecnej biblioteki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

13-BN przeświadczenie, że realizacja zadań pedagogiczno-wychowawczych 
szkoły może odbywać się bez udziału biblioteki szkolnej

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

14 dostrzeganie lub niedostrzeganie przez rodziców korzyści wynikają
cych z usług biblioteki szkolnej dla ucznia, wynikające z odpowiedzi 
na pytanie otwarte

1. dostrzegam ko
rzyści

2. nie dostrzegam 
korzyści

15 rodzicielska ocena biblioteki szkolnej zawarta w odpowiedzi na pyta
nie otwarte

1. ocena pozytywna
2. ocena negatywna
3. ocena neutralna

Pytania badawcze

Pytania badawcze, jak już zaznaczono, uporządkowano w czterech grupach te
matycznych odnoszących się do charakteru, zasięgu, źródeł i otoczenia trudności 
związanych z rozwojem kultuiy informacyjnej.

W grupie pierwszej (charakter trudności)'^ oczekuje się znalezienia odpowiedzi na 
pytania o obiektywny lub subiektywny charakter powyższych trudności.:

1. Czy trudności związane z rozwojem KI mają charakter obiektywny zależny od 
aktów prawnych, struktuiy organizacyjnej szkoły, środków finansowych, możliwości 
lokalowych i kadrowych, poziomu świadomości informacyjnej społeczeństwa?

2. Czy trudności związane z rozwojem KI mającharakter subiektywny wynikają
cy z funkcjonujących w społeczności mitów i stereotypów, obiegowych opinii, indywi
dualnych odczuć niepopartych wiedzą merytoryczną?

3. Czy stereotypy odnoszące się do postrzegania biblioteki, bibliotekarza, KI, ti 
mająswoje odzwierciedlenie w praktyce pedagogicznej?



4. Czy przewaga określonego typu użytkownika infonnacji w społeczności szkolnej 
wpjy wa na powstawanie trudności w wychowaniu informacyjnym tej społeczności?

5. Jakie sąprzyczyny niewykorzystywania umiejętności informacyjnych wproce- 
sie edukacji smolnej?

W grupie drugiej (zasięgtrudności)'®oczekuje się znalezienia odpowiedzi na py
tania o miejsce, czas, intensywność występowania trudności związanych z rozwojem 
kultuiy informacyjnej:

1. Uczniowie jakich szkół mająnajwiększe luki w zakresie alfabetyzacji informa
cyjnej?

2. Czy luka w zakresie alfabetyzacji informacyjnej zmniejsza się wraz z przecho
dzeniem ucznia na wyższy poziom edukacji?

3. W jakim środowisku (uczniów, nauczycieli, rodziców) funkcjonująnajsilniej ste
reotypy związane z biblioteką, bibliotekarzem, KI, technologią informacyjną?

4. Jakie trudności w zakresie umiejętności informacyjnych występująnajczęściej 
wśród uczniów w populacji generalnej?

5. Jakie stereotypy odnoszące się do biblioteki, bibliotekarza, KI dominują w poglą
dach nauczycieli i rodziców?

6. Czy okres pobytu ucznia w szkole wpływa na jego dojrzałość informacyjną?
7. Czy wychowanie informacyjne ucznia znajduje swoje odbicie w jego kulturze 

informacyjnej?

W grupie trzeciej (źródła trudności)’’ oczekuje się na znalezienie odpowiedzi na 
pytania o czynniki wywołujące trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej:

1. Czy trudności związane z kształtowaniem świadomości informacyjnej 
uczniów sątylko wynikiem złej pracy biblioteki i braku odpowiednich działań ze strony 
dyrekcji?

2. Czy bariery uniemożliwiające rozwój kultury informacyjnej ucznia są wyni
kiem złej organizacji pracy szkoły, biblioteki, braku środków finansowych, dostępu do 
technologii komunikacyjnych, niewystarczających kwalifikacji personelu itp.?

3. Czy formy i metody pracy biblioteki szkolnej stwarzają warunki do powstawa
nia prawidłowych postaw i zachowań informacyjnych uczniów?

4. Czy w misji i wizji szkoły biblioteka postrzeganajest jako strategiczna jednost
ka odpowiedzialna za krzewienie kultury informacyjnej?

5. Jakie działania szkoły nie sprzyjajątworzeniu warunków rozwoju kultury infor
macyjnej?

6. Które z komponentów kultury informacyjnej sąpomijane w wychowaniu in
formacyjnym ucznia?

7. Czy wśród kadry pedagogicznej istnieje świadomość potrzeby alfabetyzacji 
informacyjnej?

8. Czy działalność biblioteki szkolnej łączy się z edukacją informacyjną?
9. Które umiejętności informacyjne są wykorzystywane przez uczniów w edu

kacji szkolnej?
10. Które z umiejętności informacyjnych są nieprzydatne wedhjg uczniów w prak

tyce szkolnej?



11. Czy nauczyciele oceniająumiejętności infonnacyjne uczniów i je gratyfikują?
12. Czy nauczyciele widzą konieczność wykorzystywania umiejętności informa

cyjnych na lekcjach?
13. Jakimi cechami charakteryzująsię uczniowie wykorzystujący umiejętności in

formacyjne w praktyce?
W grupie czwartej (otoczenie trudności)'* oczekuje się na znalezienie odpowiedzi 

na pytania o czynniki pomagające lub przeszkadzające w próbach usunięcia trudności 
związanych z rozwojem kultury informacyjnej:

1. Czy stereotypowe postrzeganie biblioteki przez rodziców uczniów, kadrę peda
gogiczną decydentów hamuje rozwój prawidłowych postaw wobec informacji?

2. Jakie są motywy rozwijania przez uczniów umiejętności informacyjnych?
3. Czy szkoła tworzy system motywacyjny oddziałujący na rozwój KI ucznia?
4. Jak uczniowie postrzegająbibliotekę szkolną?

3 .1 .1 .2 . C harakterystyka  ро рцьасл  badaw czej

Eksploracjąobjęto powiat suski, na terenie którego w roku szkolnym 2005/2006 
działalność edukacyjnąprowadziły 44 szkoły podstawowe, 22 szkoły gimnazjalne 
i 7 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 24 zespoły szkół) kształcące uczniów w 405 od
działach klasowych. Łącznie w tym okresie zarejestrowano ponad dziesięć tysięcy 
uczniów'®. Populacja badawcza objęła następujące grupy respondentów*; nauczy
cieli w liczbie 398, grupę nauczycieli bibliotekarzy w liczbie 61, grupę uczniów w licz
bie 1843 i grupę rodziców uczniów w liczbie 266. Łącznie badania ilościowe oparto na 
analizie 2568 wypełnionych kwestionariuszy badań ankietowych.

Populację generalną i populacje badawcze szczegółowo charaktetyzujątabele 
zamieszczone poniżej. Na wstępie przedstawiono Wykaz szkół państwowych powia
tu suskiego (tab. 5) opracowany przez autorkę na podstawie dwóch spisów udostęp
nionych przez wizytatorów KO w Krakowie. Zawierały one dane statystyczne oparte 
na analizie danych pochodzących z arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół 
tego powiatu, z podziałem na szkoły podległe Starostwu Powiatowemu w Suchej 
Beskidzkiej i szkoły podległe Delegaturze KO w Wadowicach. Wykaz ten pozwala na 
szczegółowącharakterystykę populacj i generalnej. Następnie w tabelach 6-13 przed
stawiono wyniki losowania. W tab. 6,7,8 podano liczbę wylosowanych oddziałów 
(klas) w poszczególnych typach szkół wraz z liczbą uczniów z wybranych oddziałów 
biorących udział w badaniach^'. Tab. 9 ukazuje różnice w liczebności uczniów 
uczestniczących w badaniach, z podziałem na uczniów szkół podstawowych (279 re
spondentów), gimnazjalnych (823 respondentów) i średnich (741 respondentów). 
Tab. IOpozwalazaobserwować,jakwyglądałudziałprocentowykażdejzwylosowa- 
nych próbek badawczych (w któiych operatem losowania były oddziały klasowe) 
w stosunku do liczby wszystkich oddziałów w poszczególnych typach szkół. Wynosił 
on od 24,1 do 25,1 % liczby oddziałów w populacji generalnej. Natomiast tab. 11 po
zwala odnieść powyższe dane do udziału procentowego liczby uczniów biorących 
udział w badaniu w stosunku do liczby wszystkich uczniów uczących się w szkołach, 
w których prowadzono badania. Wartość ta wynosi 18,2% liczby wszystkich uczniów, 
którzy w roku szkolnym 2005/2006zapisani byli do klas VI w sio łach podstawowych



i do wszystkich klas w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych^^ Ważne dla po
znania populacji badawczej jest zestawienia zbiorcze zawierające informacje o liczeb
ności wszystkich grup respondentów biorących udział w badaniach (tab. 13). Wynika 
z niego, że w badaniach uczestniczyło ogółem 2568 osób. Stanowiły one 26,1 % popu
lacji generalnej nauczycieli, 100%populacji generalnej bibliotekarzy szkolnych, 18,2% 
populacji generalnej uczniów i ok. 3.8% populacji generalnej rodziców^^.

Tabela 5
Wykaz szkół powiatu suskiego w roku szkolnym 2005/2006 (na podstawie wykazów 

sporządzonych z arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół, opracow anych przez 
wizytatorów KO w Krakowie: mgr Izabelę Łoś (Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej) 

oraz mgr Elżbietę Kowalczyk (Delegatura Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Wadowicach)

Lp. Nazwa szkoły Nazwa
Liczba

oddziałów
Liczba

oddziałów
Liczba

oddziałów
Liczba

uczniów
Liczba

uczniów
Liczba

uczniów
Liczba

nauczycieli
gminy

SP kl. VI Gimn. kl. 
I, II, III SPG SPkL

VI
Gimn.kL 
I, II, III SPG Ogółem

1 SP nr 1 w Bu
dzowie

Budzów 1 - - 24 - - 12

2 SP nr 2 w Bu
dzowie

Budzów 1 - - 12 - - 14

3 SPwZachełm-
mnej

Budzów 1 - 4 - - 7

4 ZS-P w Falezy Budzów 1 - - 25 - - 10

5 ZS-PwBaczy- Budzów 1 - - 18 - - 10

6 SP nr 1 w Bień- 
kówce

Budzów 1 - - 21 - - 15

7 SP w Jachówce Budzów 1 - - 14 - - 11

8 G im n a z ju m  
w  B u d z o w ie

Budzów 18 - “ 423 - 36

9 S P  n r  2  w  S id z i
n ie

B y stra -
Sidzina

1 - - 15 - - 15

10 Z S  w  S idzin ie B y stra -
Sidzina

2 8 - 48 175 - 47

11 Z S  w  B ystre j B y stra -
Sidzina

2 6 47 210 34

12 SP w Jordano- Jordanów 3 - - 81 - - 33

13 Gimnazjum 
w Jordanowie

Jordanów - 10 - - 279 - 22

14 ZS w Wysokiej Jordanów 1 3 - 8 33 - 22

15 ZS w Naprawie Jordanów 1 3 - 8 4 4 - 22

16 ZS w Łętowni Jordanów 1 3 - 8 4 4 - 22

17 ZS w Toporzy
sku

Jordanów 1 3 - 8 4 4 - 22

18 ZS w Osielcu Jordanów 2 6 - 43 152 - 3 6

19 ZS im.Hugo 
Kołłątaja w Jor
danowie

Jordanów - - 24 - - 740 57

20 ZS im. bł. ks. P. 
Dańkowskiego 
w Jordanowie

Jordanów - - 12 - - 327 32



21 ZS w Makowie 
Podhalańskim

Maków
Podhalański

3 14 - 90 336 - 90

22 ZS w Juszczynie Maków
Podhalański

2 9 - 37 184 - 39

23 ZS w Bialce Maków
Podhalański

2 8 - 40 209 - 32

24 ZS w Grzechyni Maków
Podhalański

1 2 - 23 49 - 18

25 SP nr 2 w Ma
kowie Podhalań
skim

Maków
Podhalański

1 25 13

26 SP w Kojszówce Maków
Podhalański

I - - 17 - - 12

27 SPwW ieprzcu Maków
Podhalański

1 - - 9 - - 13

28 SP w Żarnowce Maków
Podhalański

I - - 8 - - 14

29 ZS im św. Jana 
Kantego w Ma
kowie Podhalań
skim

Maków
Podhalański

39 487 26

30 Gimnazjum 
w Stryszawie

Stryszawa - 10 - - 256 - 24

31 Gimnazjum 
w Lachowicach

Stryszawa - 6 - - 155 - 18

32 ZSS w Krzeszo
wie

Stiyszawa 1 6 - 26 143 - 26

33 SP nr 2 w Stry
szawie

Stryszawa 2 - - 50 - - 28

34 SP nr 3 w Stry
szawie

Stryszawa 1 - - 12 - - 15

35 SP w Lachowi
cach

Stryszawa 1 - - 23 - - 16

36 SP nr 2 w Ku
kowie

Stryszawa 1 - - 15 - - 14

37 SP nr 1 w Kuro
wie

Stryszawa 1 - - 7 - - 10

38 SP w Hucisku 
Pewelka

Stryszawa 1 - - 6 - - 10

39 ZS w Suchej 
Beskidzkiej

Sucha
Beskidzka

3 17 - 83 425 - 78

40 SP nr 2 w Su
chej Besk. -Z a -  
sypnicy

Sucha
Beskidzka

2 37 24

41 SP nr 3 w Su
chej Besk. -  
Btądzonce

Sucha
Beskidzka

1

■ ■

17 14

42 ZS im. W. Wito
sa w Suchej 
Beskidzkiej

Sucha
Beskidzka

49 1881 122

43 ZS im. W. Goet
la w Suchej 
Beskidzkiej

Sucha
Beskidzka

31 814 73

44 ZSO w Suchej 
Beskidzkiej

Sucha
Beskidzka

- - 26 - - 800 56



45 ZS w Zawoi 
Centrum

Zawoja 1 6 - 29 125 - 30

46 ZS w Skawicy Zawoja 2 6 - 49 122 - 44

47 SP nr 2 w Zawoi 
Wilcznej

Zawoja 1 - - 20 - - 15

48 SP nr 4 w Zawoi 
Przystęp

Zawoja 1 - - 6 - - 8

49 SP nr 5 w Zawoi 
Gdyni

Zawoja 1 - - 18 - - II

50 ZS-P w Zawoi 
Mosome

Zawoja 1 - - 20 - - 16

51 ZS w Zawoi 
Wilcznej (G)

Zawoja - 7 - - 176 - 28

52 ZS w Zawoi 
Wilcznej (LO)

Zawoja - - 3 - - 78 3!

53 ZS w Zembrzy
cach

Zembrzyce 1 6 - 22 137 - 27

54 ZS w Tarnawie 
Dolnej Zembrzyce 1 6 _ 20 146 _ 23

55 SP w Marcówce Zembrzyce 1 - - 10 - - 14

56 SP w Śleszowi- 
cachzfiliąSP w  
Tarnawie Górnej

Zembrzyce
I 19 15

R A Z E M 58 163 184 1122 3867 5127 1526

źró d ło  w łasne.

L egenda
Besk. -  B eskidzka 
G im n. (G ) -  G im nazjum  
LO  -  Liceum  O gó lnokszta łcące  
SP  -  S zko ła Podstaw ow a

S Pg -  S zk o ła  P o n ad g im n azja ln a  
Z S - Z e s p ó l  Szkól
Z S O  -  Z esp ó l Szkól O g ó ln o k szta łc ący c h  
Z S -P  -  Z esp ó l S zk o ln o -P rze d szk o ln y  
ZSS -  Z esp ó ł S zkół S am orządow ych

Tabela 6
Liczba wylosowanych) oddziałów szkół podstawowychi w raz z liczbą uczniów 

biorących udział w badaniu ankietowym

Lp
Nr szkoły podstawowej 

w wykazie szkół 
powiatu suskiego

M iejscowość, w której zlokalizowana jest 
szkoła podstawowa

Liczba
ankietowanych

uczniów

Liczba 
klas VI

1 5 Baczyn 13 I
2 23 Białka 19 1

3 1 Budzów 18 1
4 22 Juszczyn 20 1
5 21 M aków Podhalański 26 1
6 25 M aków Podhalański 19 1

7 18 Osielec 19 1

8 4 Palcza 26 1
9 10 Sidzina 17 1

10 33 Stryszawa 26 1

11 39 Sucha Beskidzka 20 1

12 54 Tarnawa Dolna 19 1

13 47 Zawoja-W ilczna 20 1

14 53 Zembrzyce 17 1
RAZEM 279 14



Liczba wylosowanych oddziałów szkół gimnazjalnycli wraz z łiczbąuczniów 
biorących udział w badaniu anlcietowym

Lp

N r szkoły 
gimnazjalnej 
w  wykazie 

szkół powiatu 
suskiego

M iejscowość, w  której 
zlokalizowane je s t gimna

zjum

Liczba
ankieto
wanych
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
k la s i

Liczba 
klas II

Liczba 
klas 111

1 23 Białka 44 2 1 1

2 8 Budzów 63 3 2 1 -

3 11 Bystra 43 2 1 1 -

4 13 Jordanów 57 3 1 - 2

5 22 Juszczyn 30 2 - 1 1

6 32 Krzeszów 24 1 1

7 31 Lachowice 32 2 - 2 -

8 16 Łętownia 38 2 - - 2

9 21 M aków Podhalański 68 4 1 2 1

10 18 Osielec 61 3 - - 3

11 10 Sidzina 44 2 1 1 -

12 46 Skawica 39 2 - 1 1

13 30 Stryszawa 25 1 1 - -

14 39 Sucha Beskidzka 64 3 1 1 1

15 54 Tarnawa Dolna 67 3 2 1 -

16 45 Zawoja Centrum 43 2 - 1 1

17 51 Zawoja Wiłczna 25 1 1 -

18 53 Zembrzyce 56 3 1 1 1

RAZEM 823 41 13 14 14

Ź ródło  w łasne.

Tabeła 8
Liczba wylosowanych oddziałów szłcół ponadgimnazjałnych w raz z łiczbą uczniów 

biorących udział w badaniu anlcietowym

Lp

N r szkoły 
w  wykazie 

szkół 
powiatu 
suskiego

M iejscowość, w  której 
zlokalizowana jes t szkoła 

ponadgimnazjalna

Liczba
ankieto
wanych
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
k la s i

Liczba 
klas II

Liczba 
klas III

1 19 Jordanów 116 6 2 3 1
2 20 Jordanów 67 3 - 3 -

3 29 M aków Podhalański 144 6 2 3 1
4 42 Sucha Beskidzka 180 12 5 2 5
5 43 Sucha Beskidzka 100 10 3 3 4
6 44 Sucha Beskidzka 121 8 3 2 3
7 52 Zaw oja W ilczna 13 1 - - 1

RAZEM 741 46 15 16 15



Liczba uczniów szicół powiatu suslciego uczestniczących w badaniach ankietowych, 
z podziałem na liczbę uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Lp

Nr szkoły 
w  w ykazie 

szkół 
pcw . susk.

M iejscow ość i typ  szkoły
L iczba

uczniów
ogółem

SP G SPG

1 5 Baczyn -  ZS-P 13 13 - -

2 23 B ia łk a -Z S 63 19 44 -

3 8 Budzów -  G 63 - 63 -

4 1 Budzów -  SP 1 18 18 - -

5 11 Bystra -  ZS 43 - 43 3

6 20 Jordanów  -  SPG (im. ks. Dańkowskiego) 67 - - 67

7 13 Jordanów  -  G 57 - 57 -

8 19 Jordanów  -  SPG (im. H. Kołłątaja) 116 - - 116

9 22 Juszczyn -  SZ 50 20 30 -

10 32 Krzeszów -  ZSS 24 - 24 -

11 31 Lacłiow ice -  G 32 - 32 -

12 16 Łętow nia -  ZS 38 - 38 -

13 25 M aków Podłialański -  SP n r 2 19 19 - -

14 29 M aków  Podłialański -  SPG 144 - - 144

15 21 M aków  Podłialański -  ZS 94 26 68 -

16 18 O sielec -  ZS 80 19 61 -

17 4 Palcza -  ZS-P 26 26 - -

18 10 Sidzina -  ZS 61 17 44 -

19 46 Skawica -  ZS 39 - 39 -

20 30 Stryszaw a -  G 25 - 25 -

21 33 Stryszaw a -  SP 2 26 26 - -

22 43 Sucha B eskidzka -  SPG (G oetel) 100 - - 100

23 42 Sucha B eskidzka -  SPG (W itos) 180 - - 180

24 44 Sucha B eskidzka -  LO 121 - - 121

25 39 Sucha Beskidzka ZS 84 20 64 -

26 54 Tarnaw a Dolna -  ZS 86 19 67 -

27 45 Zaw oja -  Centrum 43 - 43 -

28 52 Zaw oja W ilczna -  LO 13 - - 13

29 51 Zaw oja W ilczna -  G 25 - 25 -

30 47 Zaw oja W ilczna -  SP 2 20 20 - -

31 53 Zem brzyce -  ZS 73 17 56 -

R A Z E M 1843 279 823 741



Liczba oddziałów klasowych wylosowanych podczas ustalania próbki badawczej

Typ szkoły:
SP -  podstawow a 
G  -  gim nazjalna 

SPG -  ponadgimnazjalna

Liczba oddziałów 
w  poszczególnych typach 

szkół pow iatu suskiego 
(w  populacji generalnej)

'/t liczby oddziałów 
w  poszczególnych typach 
szkół powiatu suskiego, 

w ylosowana do badań an
kietowych

Udział % każdej próbki 
badawczej w  stosunku do 

liczby wszystkich od
działów w poszcze

gólnych typach szkół 
populacji generalnej

SP 58 14 24,1

G 163 41 25,1

SPg 184 46 25,0

RAZEM 405 101 24,9

Ź ródło  w łasne.
Tabela 11

Liczba uczniów szkół powiatu suskiego biorących udział w badaniach ankietowych

Typ szkoły;

S P -p o d sta w o w a  
G  -  gim nazjalna 

SPg -  ponadgim nazjalna

Licztia uczniów w  posz
czególnych typach szkół 
pow iatu suskiego (w  po

pulacji generalnej)

L icz t»  uczniów  w  posz
czególnych typach szkół 
pow iatu susidego, którzy 
wypełnili kwestionariu
sze badań ankietowych

L icz i»  %  uczniów, któ- 
lych w ypełnione kwestio

nariusze wykorzystano 
w  badaniach, w  stosunku 
do  liczby uczniów w  po

szczególnych popula
cjach

SP (klasy szóste) 1122 279 24,9

G 3867 823 21,3

SPg 5127 741 14,5

RAZEM 10116 1843 18,2

Źródło własne.

Tabela 12
Liczebność grup respondentów (nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, uczniów, rodziców) 

uczestniczących w  badaniach ankietowych 
(zaznaczenie braku etatu w kolumnie „Liczba nauczycieli bibliotekarzy” oznacza, że bibliotekarz 

zatrudniony jest w ZS i obsługuje w ramach swojego etatu czytelników różnych typów szkół)

Lp

Nr szkoły 
w  wykazie 

szkół powiatu 
suskiego

Miejscowość 
i typ szkoły

Liczba
nauczy

cieli

Liczba
naucz.
bibliot.

Liczba
uczniów

Liczba
rodziców
uczniów

1 5 Baczyn -  ZS-P 7 1 13 -
2 23 B ia łk a -Z S 6 1 63 -
3 6 Bieńkówka -  SP - 1 - -

4 8 Budzów -  G 10 2 63 44
5 1 Budzów -  SP 1 10 1 18 -

6 2 Budzów -  SP 2 8 1 - -
7 11 Bystra -  ZS 11 1 43 -
8 24 G rzechynia -  ZS 10 1 - -
9 38 Hucisko Pewelka -  SP 5 1 - -

10 7 Jachówka -  SP - 1 - -
11 12 Jordanów -  SP - 1 - -
12 20 Jordanów -  SPG (Dańkowski) 4 1 67 -
13 13 Jordanów -  G 5 1 57 -
14 19 Jo rd a n ó w -S P G  (Kołłtataj) 18 2 116 -



15 22 Ju sz c z y n -S Z 12 1 50 -

16 26 K oszówka -  SP 10 1 - -

17 32 K rzesz ó w -Z S S 5 1 24 18
18 36 K u k ó w -S P 5 1 - -

19 37 K u ró w -S P 5 1 - -
20 31 Lachowice -  G 5 1 32 22

21 35 Lachowice -  SP 5 1 - -

22 16 Łętownia -  ZS 8 1 38 -
23 25 M aków Podhalański -  SP nr 2 - brak etatu 19 -

24 29 M aków  Podhalański -  SPG 11 1 144 -

25 21 M aków Podhalański -  ZS 17 2 94 -

26 55 M arcówka - 1 - -
27 15 N apraw a -  ZS 7 1 - -

28 18 O s ie le c -Z S 9 1 80 -

29 4 P a lc z a -Z S -P 10 1 26 -

30 10 Sidzina -  ZS 7 1 61 -
31 9 Sidzina -S P - 1 - -

32 46 Skawica -  ZS 2 1 39 22

33 30 Stryszawa -  G 5 1 25 15
34 33 Stryszawa -  SP 2 5 1 26 13
35 34 Stryszawa -  SP 3 5 1 - -

36 41 Sucha B e sk id z k a -S P 3 8 1 - -

37 40 Sucha Beskidzka -S P  2 8 1 - -

38 43 Sucha Beskidzka -  SPG (Goetel) 20 2 100 16

39 42 Sucha Beskidzka -  SPG (W itos) 25 2 180 24

40 44 Sucha Beskidzka -L O 9 2 121 22
41 39 Sucha B esk id zk a -Z S 11 3 84 -
42 56 Ś le szo w ice - SP 12 1 - -

43 54 Tarnawa D olna -  ZS 10 1 86 -
44 17 Toporzysko -  ZS - 1 - -

45 27 W ieprzec -  SP 5 1 - -

46 14 W y so k a -Z S 14 1 - -
47 3 Zachełm na -  SP - brak etatu - -

Źródło własne.

Tabela 13
Liczebność grup respondentów biorących udział w badaniach ankietowych

Nazwa grupy 
respondentów

Liczebność populacji 
generalnej

Liczebność grup respon
dentów biorących udział 

w  badaniu

Udział %  każdej grupy 
respondentów w  stosunku 
do odpowiadającej jej po

pulacji generalnej

Nauczyciele 1526 398 26,1

Nauczyciele bibliotekarze 61 61 100

Uczniowie 10116 1843 18,2

Rodzice lub opiekunowie 10116 266 3,8

RAZEM 2568



Zgodę na przeprowadzenie badań oświatowych w szkołach powiatu suskiego wy
raziła p.o. Małopolskiego Kuratora Oświaty mgr Danuta Noszka-Leśniewska (pismo 
nr NP.II.KU.IL.404/l/06 z dnia 15 marca 2006 n). Zgodę taką otrzymano także z Wy
działu Edukacji i Kultuiy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Wymagało 
to wcześniejszego sprecyzowania wielkości populacji, której dotyczyć miały badania. 
Dlatego pierwszego marca 2006 roku w Wydziale Edukacj i i Kultuiy Starostwa Po
wiatowego w Suchej Beskidzkiej przeprowadzono losowanie próbki badawczej. Pro
cedura losowania polegała na:

1. Zbudowaniu operatu losowania na podstawie, sporządzonych przez WEiK Sta
rostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i delegaturę Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty w Wadowicach, wykazów nazw szkół, oddziałów klasowych, uczniów i na
uczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
suskim, opartych na danych pochodzących z arkuszy organizacyjnych opracowa
nych przez dyrektorów poszczególnych szkół (dane na rok szkolny 2005/2006).

2. Sprawdzeniu poprawności budowy operatu przez wizytatora Kuratorium 
Oświaty w Krakowie mgr Izabelę Łoś.

3. Zastosowanie techniki losowania opartej na liczbach losowych. Operat został 
podzielony na obiekty, któiych nazwy zapisano na oddzielnych kartkach i umieszczono 
w umie do losowania. Nazwami obiektów były: nazwa szkoły i numer oddziału w tej 
szkole; nazwa szkoły i numer kolejny nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. Ko
misyjnie dokonano wymieszania w umie kartek z nazwami obiektów.

4. Przeprowadzenie losowania przez sekretarkę Wydziału Edukacji i Kultuiy Sta
rostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Losowanie odbyło się pod nadzorem 
wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie: mgr Izabeli Łoś i mgr. Grzegorza Zię
by i w obecności prowadzącej badania. Losowanie odbywało się w dwóch etapach:

a. etap losowania warstwowego, w któiym elementem operatu były oddziały kla
sowe (zastosowano losowanie grupowe),

b. etap losowania nieograniczonego, w któiym elementem operatu byli nauczy
ciele zatrudnieni we wszystkich szkołach powiatu suskiego.

5. Sporządzenie i potwierdzenie przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej protokołu zawierającego wykaz ilościowy na
uczycieli oraz wykazu oddziałów klasowych, które stanowiły próbkę badawczą 
w przeprowadzonych badaniach oświatowych.

Wybrana próbka objęła uczniów z 25% wszystkich oddziałów klasowych utwo
rzonych w roku szkolnym 2005/2006 w państwowych szkołach średnich, gimnazjach 
oraz szkołach podstawowych (tylko klasy VI) oraz rodziców lub prawnych opiekunów 
tych uczniów. Kolejna grupę respondentów stanowi 26% liczby wszystkich nauczy
cieli oraz 100% nauc^cieli bibliotekarzy zatrudnionych w roku szkolnym 2005/2006 
w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich powiatu suskiego. Próbka repre
zentatywna w odniesieniu do uczniów oraz ich rodziców jest próbką ustaloną w dro
dze losowania grupowego. Przyjęto schemat losowania warstwowego. W operacie 
losowania za obiekt losowania ustalono oddziały szkolne. W schemacie losowania 
oddzielono od siebie obiekty przyporządkowane szkołom kształcącym na różnych



poziomach. Ponieważ w szkołach państwowych powiatu suskiego w roku szkolnym 
2005/2006 populacja młodzieży badanej kształcona była w 405 oddziałach, więc prób
ka badawcza objęła 101 wylosowanych oddziałów klasowych (14 oddziałów ze szkół 
podstawowych, 41 oddziałów ze szk^ gimnazjalnych, 46 oddziałów ze szkół ponadgim- 
nazjalnych). Ponadto przyjmując, że w roku szkolnym 2005/2006 kształcono 
w 405 oddziałach łącznie 10116 uczniów, więc 1843 uczniów biorących udział w ba
daniach stanowiło 18,2 % populacji generalnej. Procent ten był wynikiem nieobecno
ści 6,8% uczniów kształcących się we wszystkich badanych oddziałach. Absencja 
uczniów^  ̂szkół podstawowych była prawie niezauważalna, natomiast w gimnazjach 
wynosiła 3,7% a w szkołach ponadgimnazjalnych 10,5%. Wylosowane oddziały kla
sowe, w których przeprowadzono badania ankietowe, stanowiły zarazem grupy 
obiektów, w któiych obiektami byli rodzice uczniów uczących się w wylosowanym 
oddziale. Z kolei operat losowania nauczycieli oparto na losowaniu indywidualnym 
(bez podziału na szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne). Przyjęto, że skoń
czona populacja nauczycieli wszystkich szkół powiatu suskiego wynosi 1526 osób 
(stan na 1 marca 2006 n). Próbka losowa stanowi 26% tej populacji, czyli 398 nauczy
cieli. W stosunku do populacji nauc^cieli bibliotekarzy zatrudnionych w szkołach po
wiatu suskiego, ze względu na ich stosunkowo niewielkąliczbę, uwzględniono całąpo- 
pulację liczącą61 pracowników, czyli nie przeprowadzono losowania.

3 .1 .1 .4 .  O pis  m e t o d y  z b ie r a n ia  d a n y c h

w  prowadzonych badaniach empirycznych wykorzystano ankietę jako metodę zbie
rania danych. Szczegółowo opisano miejsce, czas i sposób przeprowadzenia badań oraz 
budowę instrumentów badawczych, czyli kwestionariuszy opracowanych dla czterech 
grup respondentów: uczniów, nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy i rodziców.

Miejsce, czas i sposób przeprowadzenia badań

Badania ankietowe były prowadzone od 1 marca do 30 czerwca 2006 r. na terenie 
całego powiatu suskiego. Objęły one wszystkie wymienione w Wykazie szkół pań
stwowych powiatu suskiego placówki dydaktyczno-wychowawcze. W każdej szko
le poprzedzone były rozmową z dyrektorem na temat charakteru badań, ich celu 
i możliwości wykorzystania w praktyce pedagogicznej. Wsparte też były publikacjami 
charakteryzującymi zainteresowania badawcze kierownika projektu, przekazywanymi 
następnie bibliotekom szkolnym.

Sposób zbierania danych uzależniono od próbki badawczej. Jego organizacja 
wśród młodzieży z wylosowanych oddziałów klasowych różniła się od sposobu zbie
rania danych pochodzących od nauczycieli i rodziców.

Sposób prowadzenia badań ankietowych wśród trzech grup respondentów, tj. 
uczniów, nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy polegał na bezpośrednim i osobistym 
dostarczeniu im kwestionariuszy badań przez autora projektu. W odniesieniu do 
uczniów kwestionariusze były wypełniane podczas lekcji w obecności autora projektu 
i nauczyciela. Badania poprzedzać były wizytą w wylosowanym oddziale klasowym 
dyrektora lub przedstawiciela dyrekcji, co miało podnieść w oczach uczniów wagę ich



udziału w tym przedsięwzięciu. Kierowniic badań zaznajamiał młodzież z celem ba
dań, ich procedurą, technikami wypełniania kwestionariusza. Młodzież miała podczas 
jego wypełniania możliwość konsultacji z kierownikiem projektu lub ze współpracują
cym z nim nauczycielem. Wypełnione formularze ankiety były zbierane bezpośrednio 
pizez kierownika projektu. Badania ankietowe wśród uczniów rozpoczęto wprawdzie 
13 marca2006 r., ale w stosunku do dzieci z klas VI szkół podstawowych przeprowa
dzano je głównie po zakończeniu testów kompetencyjnych, w maju 2006 r. Podjęcie 
badań pod koniec roku szkolnego podyktowane było umożliwieniem szóstoklasistom 
lepszego zrozumienia pytań zamieszczonych w kwestionariuszu. W konsekwencji 
pozwoliło to na zastosowanie tego samego narzędzia w badaniu gimnazjalistów 
i uczniów szkół średnich.

Kwestionariusze ankiet przeznaczonych dla nauczycieli dostarczono dokładnie 
takiej liczbie nauczycieli, jaka została wylosowana dla danej szkoły podczas ustalania 
próbki badawczej. Podczas wypełniania formularzy respondenci mieli możliwość 
konsultacjizkierownikiemprojektunaterenie szkoły, wktórej byli zatrudnieni. Rozda
ne kwestionariusze a następnie wypełnione przez respondentów zbierane były bezpo
średnio przez prowadzącego badania lub za pośrednictwem wizytatorów KO.

Kwestionariusze skierowane do nauczycieli bibliotekarzy były wypełniane pod
czas prowadzania badań w bibliotece szkolnej i prawie wszystkie trafiały od razu do 
r ^  prowadzącego badania. Większości wizyt w tego typu placówkach towarzyszyło 
przeprowadzenie wywiadu z zatrudnionymi w bibliotece nauczycielami.

Najwięcej tmdności sprawiło przeprowadzenie badań wśród ro^iców, których dzieci 
uczyły się w wylosowanych do badań oddziałach. W początkowej fazie badań rozprowa
dzono 1000 anidetdlaro^icówza pośrednictwem 1 ООО arJdetowanych uczniów. Otrzy
mano zaledwe 120wypełnionych formulary. Dlatego postanowiono poprosićowspólpra- 
cę pedagogów szkolnych i wychowawców klas, którzy podczas wywiadówek lub innych 
spotkań z rodzicami rozprowadzali a następnie zbierali wypełnione kwestionariusze 
(w sumie266ankiet). Dobór respondentów w tym badaniu byłprzypadkowy, gdyż formu
larze wypełniali najczęściej rodzice (kilkoro na oddział klasowy), którzy prawie zawsze 
uczestnicząw wywiadówkach (rodzice dzieci, które nie sprawiająkłopotów wychowaw
czych) i któr^ wyrazili chęć wzięcia udziału w badaniach. Z większości szkół nie oti^yma- 
no ankiet zwrotnych (otrzymano z 11 na 56 badanych szkół). Ponadto część spośród an
kiet, które uczniowie mieli przekazać rodzicom, sprawiało wrażenie niewypełnionych 
przez opiekunów. Ankiety t ^ e  zostały odrzucone.

Instrumenty badawcze

W badaniach wykorzystano cztery kwestionariusze, opracowane oddzielnie dla 
każdej z grup respondentów, tj. dla uczniów (U-1), nauczycieli (N-1), nauczycieli bi
bliotekarzy 1) i dla rodziców (R-1). Kwestionariusz U-1 wypełniali uczniowie klas
VI szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal- 
nych. Zawierał on 38 pytań, w tym 13 pytań zamkniętych z wyborem jednej z poda
nych możliwości, 22 pytania skategoryzowane z wyborem jednej lub kilku propozycji 
odpowiedzi, 3 pytania otwarte odnoszące się do charakterystyki zawartej w uzupełnie
niu niedokończonego zdania oraz mające na celu rozwią^nie konkretnego zadania.



KwestionariuszN-1 wypełniali nauczyciele zatrudnieni w szkołach powiatu suskiego. 
Zawierał on 34 pytania zamknięte z wyborem jednej z podanycłi możliwości. Były to 
głównie pytania określane jako zdania stereotypy, które respondent miał ocenić 
z punktu widzenia swojej sytuacji jako prawdziwe lub fałszywe. Kwestionariusz B-1 
wypełniali nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w bibliotece szkolnej zarówno na 
całym, jak i na pół etatu. Skierowano do nicłi 27 pytań zamkniętycti z wyborem jednej 
z podanycłi możliwości. Wśród nicłi umieszczono także tzw. zdania stereotypy, któ
rych treść pokrywała się z tego typu pytaniami skierowanymi do nauczycieli. Kwe
stionariusz R-1 przeznaczony był do ijadań ankietowych ro^iców lub prawnych opie
kunów uczniów. Zawierał 11 p j^ ń  skategoryzowanych z wyborem jednej z podanych 
możliwości. Wśród nich umieszczono także tzw. zdania stereotypy, których treść po
krywała się z tego typu pytaniami skierowanymi do nauczycieli i nauczycieli bibliote
karzy. Zawierał ponadto 2 pytania otwarte. Pytania zamieszczone w kwestionariu
szach U-1, N-1, B-1, R-1 odzwierciedlajązmienne wykorzystane do analizy danych. 
Ich wykaz zamieszczono w tabelach 1-4.

3 .1 .1 .5 . O pis  m e to d y  a n a lizo w a n ia  d a n y c h  i  p r e z e k ia o a  w y n ik ó w

Dane zawarte w wypełnianych przez respondentów kwestionariuszach U-1 zo
stały wprowadzone do formularzy programu MicrosoftAccess. Zdecydowano się na 
wybór tego programu, gdyż arkusz kalkulacyjny programu Excel nie pozwalał na 
tworzenie kwerend w celu ustalenia koniunkcj i pomiędzy wieloma zmiennymi i uzy
skania zmiennych kategoryzacyjnych. Do sporządzenia zbiorczych tabel zawierają
cych wyniki badań wykorzystano jednak formularze aplikacji Microsoft Excel.

Wszystkie informacje pochodzące z badań ankietowych były osobiście wprowa
dzane do formularzy programu MicrosoftAccess przez prowadzącą badania. Był to 
najbardziej żmudny i długotrwały proces w przygotowywaniu danych do analizy, 
wymagający dużej koncentracji uwagi i ciągłej kontroli poprawności zapisu. Bezbłęd
ne przeniesienie danych z kwestionariuszy do formularzy bazy danych stanowił bo
wiem wstępny warunek wiarygodności uzyskanych wyników.

Kwestionariusz U-1 będący narzędziem badań ankietowych prowadzonych 
wśród uczniów zawierał 35 pytań dających możliwość wyh>oru jednej lub kilku odpo
wiedzi. Każdej z możliwych odpowiedzi w pytaniach z wyborem przyporządkowano 
w tabeli programu Access dwie wzajemnie wykluczające się wartości „tak” lub ,^iie”. 
Spowodowało to konieczność zdefiniowania wartości 120 różnych wariantów odpo
wiedzi uczniów zawartych w 35 pytaniach umieszczonych w formularzu ankiety. 
Pozostałe trzy pytania ankiety były analizowane w sposób jakościowy, a decyzję 
o zakwalifikowaniu odpowiedzi ucznia do grupy poprawnych lub niepoprawnych 
podejmowała prowadząca badania^*. W rozkładzie liczebności analizowanych zmien
nych uwzględniane były odpowiedzi o wartości „tak”. W Aneksie (załącznik 1) za
mieszczono tablicę zbiorcząprzedstawiająca wartości zmiennych dla trzech oddziel
nych populacji (uczniowie SP, uczniowie G, uczniowie SPg) oraz dla uczniów 
wszystkich trzech typów szkół łącznie” . W każdej z tych czterech zasadniczych ko
lumn z danymi podano numer pytania (składający się z liczhiowego symbolu numeru 
porządkowego pytania w ankiecie i literowego symbolu wyboru przez ucznia warian
tu odpowiedzi), rozkład liczebności i rozkład procentowy.



Kolejnączynnościąmającąnacelu przygotowanie danych z kwestionariuszy U-1 do 
analizy było ustalenie koniunkcj i między zmiennymi lub sumami imiennych. Zbudowano 
algorytm tej czynności składający się z pięciu kroków. Pierwszym z nich było odszuka- 
niew 120 możliwych odpowiedziach na „tak” lubw 120 możliwych odpowiedziach na 
„nie” zmiennych silnie ze sobązespolonych. Następnie przystąpiono do opisania za 
pomocąoperatorów logicznych Boole’a związków, jakie zachodziły pomiędzy wybra
nymi zmiennymi w celu utworzenia nowych zmiennych kategoryzacyjnych. Kolejnym 
krokiem było utworzenie w programie Microsoft Access 195 grup kwerend umożliwia
jących ustalenie liczby uczniów, do któiych odnosiły się tak skonstruowane zmienne ka- 
tegoiyzacyjne. Otr^mane dane na podstawie wyników 195 grup kwerend umieszczo
no w tabeli zbiorczej zawierającej numer porządkowy połączonych zmiennych, rozkład 
liczebności i rozkład procentowy oddzielnie dla każdej z trzech próbek badawczych i su
maryczny dla próbek połączonych {Aneks, załącznik 2).

3.2. DIAGNOZA KULTURY INFORMACYJNEJ 
W SZKOŁACH PAŃSTWOWYCH POWIATU SUSKIEGO

Głównym celem badań praktycznych było rozpoznanie występowania w społecz
ności szkolnej zachowań dojrzałych informacyjnie użytkowników informacji. Starano 
się ustalić, czy wśród badanej młodzieży przeważa typ użytkownika określanego przez 
Krystynę Polańskąjako „oponent” i „dyletant”, czy raczej reprezentująoni pożądany 
typ „użytkownika profesjonalisty”. W procesie ich charakteryzowania wykorzystano 
omówione w rozdziale 1.2.3.2. cechy określające kulturę informacyjną ucznia. Do 
grupy cech związanych z realizacjąprocesu informacyjnego zaliczono: określanie 
i formułowanie potrzeby informacyjnej, selekcję źródeł informacji, strategię wyszuki
wania informacji w wyselekcjonowanych źródłach informacji, selekcję wyszukanych 
informacji, gromadzenie wyszukanych informacji, ocenę jakości zgromadzonych in
formacji, opracowanie zgromadzonych informacji, wykorzystanie zgromadzonych 
informacji i udostępnianie przetworzonej informacji (wiedzy). Do grupy cech związa
nych z funkcjonowaniem użytkownika w różnych obszarach kultury informacyjnej 
zaliczono: rozwój umiejętności samokształceniowych, kompetencji medialnych, kom
petencji komunikacyjnych, czytelniczych i umiejętności technicznych związanych 
z zastosowaniem narzędzi informacyjnych. Do grupy trzeciej wskazującej na aspekt 
kulturowy alfabetyzacji informacyjnej zaliczono: rozwój świadomości informacyjnej, 
budowanie systemu wartości i wychowanie zgodne z etykąkorzystania z informacji, 
kształtowanie pozytywnych postaw wobec informacji, kształtowanie pozytywnych 
zachowań użytkowników oraz rozwój ich kultury osobistej.

Cele szczegółowe opisano w formie pytań badawczych zmierzających do uzyska
nia odpowiedzi na temat rodzaju, zasięgu, źródeł i otoczenia trudności związanych 
z rozwojem kultuiy informacyjnej ucznia oraz do wykazania istnienia zmian, jakie za



chodzą w rozwoju informacyjnym dzieci i młodzieży w trzech równoważnych sobie 
próbkach badawczych, tj. pomiędzy uczniami klas VI szkół podstawowych, uczniami 
klas gimnazjalnych i uczniami szk^ ponadgimnazjalnych.

3 .2 .1 .  C h a r a k t e r  t r u d n o ś c i  w  r o z w ij a n iu

KULTURY INFORMACYJNEJ

W grupie pierwszej (charakter trudności) pytania odzwierciedlającele badawcze 
związane z rozpoznaniem czynników hamujących rozwój kultury informacyjnej 
w szkole. Oczekiwano znalezienia odpowiedzi na pytania o obiektywny lub subiek
tywny charakter powyższych trudności, np.; czy trudności związane z rozwojem kul- 
tuiy informacyjnej (KI) mającharakter obiektywny zależny od aktów prawnych, 
struktury organizacyjnej szkoły, środków finansowych, możliwości lokalowych i ka
drowych, poziomu świadomości informacyjnej społeczności szkolnej, czy trudności 
związane z rozwojem KI mającharakter subiektywny wynikający z funkcjonujących 
w społeczności mitów i stereotypów, obiegowych opinii, indywidualnych odczuć nie- 
poparlych wiedząmeiytoryczną, niezaspokojonych potrzeb, czy stereotypy odnoszą
ce się do postrzegania biblioteki, bibliotekarza, kultury informacyjnej, technologii infor
macyjnej mająswoje odzwierciedlenie w praktyce pedagogicznej?

3 .2 .1 .1 .  T r u d n o ś c i  o b i e k t y w n e  h a m u j ą c e  r o z w ó j  k u l t u r y

INFORMACYJNEJ

Trudności zwią^ne z rozwojem KI mające charakter obiektywny uzależnione są, 
jakjuż zaznaczono, od polityki oświatowej władz lokalnych, aktów prawnych, struk
tury organizacyjnej szkoły, kompetencji i zaangażowania dyrektora, gospodarki finan
sowej (planu finansowego opracowanego przez dyrektora), możliwości lokalowych 
i zarządzania kadrą. Rozpoznano je na podstawie analizy arkuszy diagnostycznych do 
mierzeniajakości pracy biblioteki szkolnej i dokumentacji instytucjonalnych udostęp
nionych autorce przez dyrektora ZS im W. Goetla w Suchej Beskidzkiej^*, a także na 
podstawie badań prowadzonych w latach 2004-2006 przez magistrantkę dr Barbary 
Kamińskiej-Czubały w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego*’. Omawiając 
tmdności obiektywne hamujące rozwój kultury informacyjnej, skoncentrowano uwa
gę na najbardziej reprezentatywnych przykładach dokumentujących problemy zwią
zane z wprowad^niem kultury informacyjnej do praktyki pedagogicznej. Upatrywano 
ich w różnych formach działalności i organizacji bibliotek szkolnej traktowanej jako 
ośrodek odpowiedzialny między innymi za kształtowanie pozytywnych postaw w pra
cy z informacją! dojrzałych zachowań informacyjnych uczniów.

Na podstawie analizy dokumentacji Wydziału Finansowego Starostwa Powiato
wego w Suchej Beskidzkiej obejmującej wykazy dochodów szkolnych jednostek bu
dżetowych ujętych w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenie) oraz w pa
ragrafie 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek) potwierdzono, że



subwencja oświatowa jest niewystarczająca na rozpoczęcie procesu przekształcania 
bibliotek szkolnych w centra informacyjne. Ponieważ tylko dyrektor posiada pełno
mocnictwo od organu prowadzącego do podejmowania działań w sprawach gospo
darki finansowej, więc bibliotekarz z założenia nie ma żadnego wpływu na kształt pla
nu finansowego szkoły. Jak podsumowuje magistrantka „powiat suski nie opracował 
dla bibliotek wskaźnika procentowego kwoty przeznaczonej na zakup materiałów 
bibliotecznych i modernizację bibliotek, ani też dyrektorzy i bibliotekarze o takie roz
wiązania nie występują”. Zatem osoby, które w szkole najbardziej powinny być odpo
wiedzialne za wdrażanie programów wychowania informacyjnego, nie podejmują ini
cjatyw w tym kierunku. Stan ten obrazuje wykres 1.

środ ki na w ynagrodzenia dla 
pracowniitów, rem onty i inne 

zal(up pom ocy naul(owych, 
dydaictycznych i Itsiążelt

zal<up materiałów i w yposażenie

Wykres 1. Procentowy udział wydatków na zakup materiałów dydaktycznych w budżecie szkoły
Ź ród ło : A . K aw ończyk-P yka: B ib lio te k i s zk ó ł p o n a d g im n a zja ln y ch  iv d o b ie  re fo rm y  ośw ia ty  w  p o w ie 

cie  su sk im  (m ate ria ły  do  pracy  m ag istersk ie j).

Kolejna bariera zw ią^na z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktuiy umożli
wiającej krzewienie kultuiy informacyjnej przez biblioteki łączy się z trudnościami lo
kalowymi. Na podstawie zebranych danych ustalono, że większość bibliotek szkół 
średnich w powiecie suskim nie spełnia w tym względzie wymogów (tab. 14), a więc 
nie może w pełni wywiązywać się z funkcj i lokalnego ośrodka kultury czytelniczej, 
medialnej czy informacyjnej. Umieszczanie sprzętu komputerowego w czytelniach, 
związane z możliwością organizacji komputerowych stanowisk pracy tylko tam, po
gorszyło warunki korzystania z materiałów piśmienniczych, prowadzenie działalności 
mediacyjnej bibliotekarza oraz jego kontakt z uczniami.

Poza 1оЫ ет, równie ważna dla prawidłowej działalności informacyjnej bibliotek 
szkolnych jest liczba etatów. Polityka kadrowa odgrywa zasadnicze znaczenie szcze
gólnie w momencie uruchomienia w szkole multimedialnego centrum informacji. 
Regułąjest obarczanie odpowiedzialnościązajego prowadzenie zatrudnionego w bi
bliotece nauczyciela. Obecnie nie tyle licząsię standardy w sprawie liczby uczniów, na 
którąprzysługuje etat nauczyciela bibliotekarza, co decyzje władz lokalnych. W po
wiecie suskim są to wytyczne Zarządu Powiatu Suskiego opracowywane na każdy 
rok szkolny oraz zarządzenie Starosty przewidujące w uzasadnionych przypadkach 
zwiększenie liczby etatów, również za zgodąZarządu. Wspomniany zapis stwarza 
kierownictwu szkół możliwość ubiegania się o nowe stanowiska pracy w bibliotece, 
jednak, jak wynika z badań diagnostycznych, zaledwie jeden z dyrektorów skorzystał 
z powyższych regulacji prawnych, powiększając zesp^ w nowo powstałej agendzie 
biblioteki, wtzw. Centrum Informacyjnym i Planowania Kariei^ Zawodowej. Ze-



Tabela 14
Parametry charakteryzujące biblioteki szkól ponadgimnazjalnych w powiecie suskim 

w roku szkolnym 2005/2006

Lp Nazwa szkoły
Powierzchnia 

biblioteki w

Liczba 
komputerów 
w  bibliotece

Liczba etatów 
w  bibliotece

Liczba uczniów 
w szkole

ZS im. W. W itosa w  Suchej 
Beskidzkiej

ZS im. W. Goetla w Suchej 
Beskidzkiej

ZSO w Suchej Beskidzkiej

ZS im. św. J. Kantego w Ma- 
kowie Podhalańskim

ZS im. H. Kołłątaja w Jorda
nowie

ZS im. bł. ks P. Dańkowskie- 
go w Jordanowie

♦ Obejmuje również uczniów kształcących się zaocznie i wieczorowo.
Źródło: Wykazy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i arkusze diagnostycz

ne udostępnione przez dyr ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Stawienie ilościowe uczniów w szkołach średnich powiatu suskiego i etatów dla bibliote
karzy w tych szkołach w latach 1999-2006daje obraz niewykorzystywania przez dyrek
torów możliwości zwiększenia zatrudnienia i planowania przez nich w kolejnych latach tej 
samej liczby stanowisk pomimo wzrostu liczby uczniów. Wprzedmiocietym nadal domi
nuje dyrektorski brak potrzeby kierowaniazmianąi szukania nowych rozwiązań umożli
wiających edukację informacyjnąśrodowiska wychowawczego ucznia A ws^stko zwią
zane jestzniewypracowaniem jasnej wizjiplacó\^odpowiedzialnej zakizewdeniekultury 
informacyjnej. Znajduje to swoje odbicie w braku stosownych zapisów w statutach szkół, 
wprogramach ichrozwoju,wplanach pracy bibliotek szkolnych. Poza zespołem jednej ze 
szkół średnich, bibliotekarze pozostafych nie zadbali o prawne ukonstytuowanie swojej 
działalności, co należy uznać za sprzeczne z politykątworzenia szkół jakości i implemen- 
tacjąna ich terenie kultury „organizacji uczących się”.

Jakość w edukacji nierozerwalnie łączy się z potrzebąpodnoszenia kwalifikacji. 
Dyrektorzy zobowiązani są do opracowywania wieloletnich planów doskonalenia 
zawodowego swojej kadry, a organ prowadzący do ustalenia specjalności i form 
kształcenia, na które przyznawane są środki finansowe. Zarząd Powiatu Suskiego 
opracował taką listę preferowanych specjalności, wśród których umieszczono tech
nologię informacyjną. Zagwarantował też pieniądze na kursy dla opiekunów szkol
nych centrów multimedialnych. Bibliotekarze nie skorzystali jednak z tej ofertŷ ®. 
A przecież, aby móc upowszechniać kulturę informacyjną, konieczne jest ciągłe pod
noszenie kwalifikacji. Niestety, dyrektorzy szkół nie egzekwujątego obowiązku od 
bibliotekarzy^'. Równocześnie nie respektująwielu zobowiązań, do których obliguje 
ich udział w takich programach jak MCI czy ICIM (zagwarantowanie oddzielnego 
pomieszczenia w bibliotece na pracownię MCI, posiadanie komputerowego katalogu 
zbiorów biblioteki szkolnej, przeszkolenie opiekuna tej pracowni, świadczenie usług dla 
społeczności lokalnej, współpraca w zakresie wymiany informacji itp.).



Powracając do badań prowadzonych przez autorkę, należy zwrócić uwagę na 
inne jeszcze czynniki oddziałujące na krzewienie kultury informacyjnej w szkole. 
Należy do nich posiadanie przez szkołę pracowni MCI, istnienie warunków do zaini
cjowania procesu przekształcania biblioteki lub MCI w szkolne centrum informacji, 
aktywność dyrektora i rady pedagogicznej w tej kwestii itp. Według respondentów 
stanowiących kadrę biblioteczną wynika, ze zaledwie 22,9% z jej przedstawicieli utoż
samiało prowadzone przez siebie biblioteki z MCI, a 65,5% dostrzegało warunki do 
przekształcenia biblioteki lub MCI w szkolne centrum informacji. Równocześnie 
81,9% kadry kierowniczej w opinii bibliotekarzy zabiegało o zmianę wizerunku biblio
teki szkolnej, ale tylko według 40,9% z nich problemy te były omawiane podczas ze
brań rady pedagogicznej i to zazwyczaj z inicjatywy samych nauczycieli bibliotekarzy. 
Zainteresowanie rozwojem biblioteki przez dyrekcję szkoły powinno łączyć się 
z monitorowaniem w tym względzie działań bibliotekarzy, co potwierdziło tylko 44,3% 
z tej grupy badanych. Niestety, aż 55,7% twierdziło, że dyrektor nie egzekwuje od nich 
działań w zakresie modernizacji pracowni; w grupie tej znaleźli się i ci, którzy na wszel
ki wypadek zrezygnowali z wydania opinii na ten temat. Ma to zapewne wpływ na 
utożsamianie przez 35,1%pedagogów (a aż 25,4% nie potrafiło ustosunkować się do 
tego zagadnienia) dokonywania zmiany nazwy biblioteki szkolnej na centrum informa
cji jako działania, za którym nie idzie w parze podnoszenie jakości pracy^ .̂

Zatem obiektywnąprzyczynąutrudnień w rozwijaniu kultury informacyjnej przez 
bibliotekę szkolnąmoże być także brak podejmowania zdecydowanych działań przez 
kadrę kierownicząw zakresie innowacyjnego podejścia do ftinkcji biblioteki szkolnej 
oferującej środowisku wychowawczemu ucznia szeroki wachlarz usług dostosowa
nych do jego potrzeb.

Z innych trudności o charakterze obiektywnym należy wymienić brak standardów 
i aktów normatywnych dotyczących wychowania informacyjnego uczniów i roli 
w tym wychowaniu nowoczesnej biblioteki szkolnej, a także brak sieci bibliotek szkol
nych i prężnego środowiska zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. Wprawdzie 
57,3% bibliotekarzy upatywało poprawy funkcjonowania swoich bibliotek w tworze
niu sieci bibliotecznej, co wymaga ścisłej współpracy, ale równocześnie 37,7% nie 
potrafiło zająć stanowiska w kwestii uznania braku współpracy i zaangażowania śro
dowiska bibliotekarzy w sprawy zawodowe za czynnik wpływający na rozwój biblio
teki szkolnej, a aż 49,2% nie traktowało go za decydujący. Zagadnienie to obrazuje 
tab. 15.

Konkludując, upowszechnianie kultury informacyjnej przez biblioteki szkolne 
w powiecie suskim natrafia na szereg trudności obiektywnych, głównie natuiy finan
sowej, które w obiegowej opinii uznawane sąza podstawowe i niemożliwe do usunię
cia. Nie jest jednak prawdą, że dyrektorzy nic nie mogązrobić, aby przeciwdziałać tej 
sytuacji. Wymaga to jednak od nich świadomości potrzeby i celowości zainicjowania 
zmiany, umiejętności pokierowania zmianąoraz wysokich kompetencji zarządzania 
szkołąjako firmąoświatową. Kompetencji, za które powinni być odpowiednio graty- 
fikowani i które powinny być poddawane ciągłej ocenie meiytoiycznej.



Tabela 15
Czynniki wpływające na rozwój biblioteki szkolnej w opinii nauczycieli bibliotekarzy. 

Rozkład procentowy

Lp Czynniki wpływające na rozwój biblioteki szkolnej w opinii 
nauczycieli bibliotekarzy

Stanowisko nauczycieli bibliotekarzy

nie mam 
zdania

Działania dyrekcji na rzecz zmiany wizerunku biblioteki 
szkolnej

Uzależnianie przeobrażeń biblioteki, np. w SCI od standardów 
i aktów normatywnych

70,5 19,7 9,8

Dostrzeganie drogi rozwoju bibliotek szkolnych w tworzeniu 
sieci bibliotecznych

57,3 11,5 31,2

Kontrola kierownicza działań bibliotekarza związanych 
z przeobrażeniem biblioteki, np. w SCI

Poruszanie na radach pedagogicznych tematów dotyczących 
przeobrażeń biblioteki szkolnej

52,5

Brak współpracy i zaangażowania środowiska bibliotekarzy 
w sprawy zawodowe

13,1 49,2

Ź ródło  w łasne.

3 .2 .1 .2 .  T r u d n o śc i s u b ie k t y w n e  s po w a ln ia ją c e  r o z w ó j  k u l tu r y

INFORMACYJNEJ

Trudnościom obiektywnym można przeciwdziałać, opracowując różnorodne plany 
działań i uruchamiając mechanizmy zmiany w organizacji. Nie da się jednak rozwią
zać problemów o naturze subiektywnej poprzez wygospodarowanie środków finan
sowych na rozwój bazy lokalowej, sprzętowej, kadrowej, poprzez rozbudowę zbioru 
informacyjnego, komputeiyzację placówki, doskonalenie zawodowe pracowników. 
Trudności subiektywne mają swoje źródło w funkcjonujących wśród nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców obiegowych opiniach i przeświadczeniach niemających wiele 
wspólnego z faktyczną wiedzą. Są szkodliwe, gdy funkcjonująwśród młodzieży, ale 
jeszcze więcej przynoszą szkody, gdy utrwalane sąpoprzez wzory i postawy repre
zentowane przez środowisko wychowujące młode pokolenie. Do t^ ich  obiegowych 
stwierdzeń, nieznajdujących uzasadnienia w analizie literatuiy przedmiotu, należy 
utożsamianie kultuiy informacyjnej wyłącznie z umiejętnościami korzystania z nowo
czesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Takie stanowisko przyjęło 
82,4% badanych pedagogów i co bardziej zaskakujące aż 90,2% nauczycieli bibliote
karzy (tab. 16). Towarzyszyło temu utożsamianie sprawności posługiwania się tech
nologią informacyjnąze sprawnościąposługiwania się informacjąi przeświadczenie, 
że skoro poziom kompetencj i informatycznych jest coraz wyższy, to i poziom kompe- 
tencj i informacyjnych jest równie wysoki. Zbyt często mówi się też o łączeniu techno
logii informacyjnej z edukacjąmedialnąwyłącznie w aspekcie umiejętności korzysta
nia z narzędzi technologicznych.

Rodzi się zatem przekonanie, że komputer w domu dziecka jest wystarczającym 
warunkiem do zapewnienia prawidłowego rozwoju jego umiejętności informacyjnych.



Takie stereotypowe myślenie cliarakterystyczne było dla 78,7% nauczycieli i 62,3% 
bibliotekarzy szkolnych (tab. 16). Analogicznie 79,9% nauczycieli widziało w MCI 
miejsce wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. Ale samo wstawienie kom
puterów do biblioteki lub kupno dziecku komputera osobistego niewiele ma wspólnego 
z jego alfabetyzacją informacyjną i kulturą informacyjną. Rozwijane przez ucznia 
umiejętności ograniczają się najczęściej do nawigowania w sieci, stawania się mi
strzem gier komputerowych i najsprawniejszym piratem w poszukiwaniu wartych 
skopiowania multimediów^^. Nic więc dziwnego, że aż 63,1% nauczycieli i 70,5% 
bibliotekarzy było przekonanych, że to właśnie nauczyciel informatyki lub technologii 
informacyjnej zobowiązany jest do wychowania informacyjnego młodzieży, bo prze
cież on zajmuje się edukacją informatyczną czyli informacyjną. Edukację tę łączy 
się zatem ściśle z przedmiotem szkolnym, jakim jest informatyka i technologia informa
cyjna oraz z lekcjami w laboratoriach komputerowych. Rozszerzenie oferty uczniow
skiej o możliwość dostępu do Intemetu w multimedialnym centrum informacji tworzy 
wyobrażenie tej pracowni jako kolejnej sali komputerowej. Konsekwencjątakiego 
poglądu było utożsamianie przez 23,4%pedagogów biblioteki wyposażonej w kompu
tery z multimedialnym centrum informacji. Stanowisko to wzmacniało dodatkowo 
26,9% respondentów, którzy nie potrafili zająć w powyższej kwestii jednoznacznej 
opinii (tab. 16). Wynika to z niewiedzy na temat fiankcji MCI i rodzaju usług, jakie 
powinno oferować swojemu środowisku, a także z braku informacji na temat działal
ności nowoczesnych, wzorcowych bibliotek typu/иес&асеи/ге, bibliotek publicznych, 
pedagogicznych, naukowych. Przyczynąjesttakże brak możliwości dostępu do tych 
instytucj i, ale nader często stwierdza się brak potrzeby korzystania z nich. Dziwi na
tomiast fakt, że nauczyciele bibliotekarze, od któiych wymaga się meiytoiycznej wie
dzy o organizacji, zarządzaniu, działalności bibliotek krajowych i zagranicznych, aż 
w 41 % reprezentowali opinię, że wystarczy otrzymać cztery stanowiska multimedial
ne w ramach projektu MCI lub ICIM, aby zawiesić na drzwiach biblioteki szyld 
zawierający dumnie brzmiącą nazwę Szkolne Centrum Informacji. Może dlatego 
zgodnie w 91,8% podkreślali konieczność ścisłej integracji organizacyjnej MCI z bi
blioteką. I chociaż trudno dostrzec radykalne zmiany w zalcresie świadczonych usług, 
to w takim samym procencie uznawali szerzenie kultury informacyjnej w środowisku 
szkolnym za podstawowe jej zadanie. Dzielązatem odpowiedzialność z nauczycielami 
informatyki w obszarze wychowania informacyjnego uczniów. Obligować to ich po
winno także do podnoszenia świadomość informacyjnej kadry pedagogicznej. Tym 
bardziej że działalność informacyjno-biblioteczna staje się coraz bardziej uzależniona 
od technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Dlatego nieodzowne jest pod
noszenie kwalifikacji w tej dziedzinie, co czasami postrzegane było przez nauczycieli 
informatyki jako zagrożenie dla \c\\ status quo w szkole. Nie podzielało jednak tej 
opinii 89,7% nauczycieli, nie widząc zagrożenia dla pozycji zawodowej nauczających 
informatyki. Być może zbyt silnie oddziałująstereotypy w postrzeganiu biblioteki 
i zawodu bibliotekarza, aby dotychczasowe wyobrażenie o ich znaczeniu w procesie 
edukacji zostało naruszone. Być może coraz więcej bibliotekoznawców potrafi popro
wadzić szkolne zajęcia z technologii informacyjnej, obserwując jak to czynią ich kole
dzy, a nauczyciele informatyki coraz chętniej przejmująopiekę nad MCI, dokonując 
aneksji sprzętu do swoich pracowni komputerowych. Przedstawione zagadnienia 
obrazuje tab. 16.



Porównanie stanowiska grona pedagogicznego z opinią nauczycieli bibliotekarzy na temat kultury 
informacyjnej i roli biblioteki szkolnej w jej rozwoju. Rozkład procentowy

Lp
Stanowisko grona pedagogicznego i nauczycieli bibliotekarzy 
na temat kultury informacyjnej i roli biblioteki szkolnej w jej 

rozwoju

Nauczyciele Bibliotekarze

Utożsamianie kultury informacyjnej z kulturą informatyczną 82,4 9,6 8,0 90,2 6,6 3,2

Przeświadczenie, że posiadanie komputera przez dziecko 
tożsame jest z rozwojem jego umiejętności informacyjnych

62,3 6,6

Obarczanie nauczyciela Tl lub informatyki odpowiedzial
nością za wychowanie informacyjne ucznia

63,1 27,9 9,0 70,5 19,7 9,8

4 Utożsamianie biblioteki wyposażonej w komputeiy 
z Multimedialnym Centrum Informacji

49,7

Z ród lo  w łasne.

Również duża grupa nauczycieli, bo aż 57,3%. za wskaźnik kultuiy informacyjnej 
uczniów była skłonna uznać częstość korzystania przez młodzież z biblioteki szkolnej, 
a dokładniej statystykę wypożyczeń indywidualnych i z poszczególnych oddziałów. To 
tak, jakby za główny wskaźnik kultuiy informatycznej ucznia uznano liczbę posiada
nych przez niego komputerów lub szybkość łącza internetowego, z którego korzysta. 
Brak na ten temat świadomości kadiy nauczającej powinien być bezwzględnie niwe
lowany przez bibliotekarzy, szczególnie, że obie grupy respondentów potwierdzają 
ścisłą współpracę ze sobą. Angażowanie się w działalność biblioteki szkolnej akcen
towało 96% pedagogów, a potwierdziło ten fakt 88,5% bibliotekarzy. Jest to wyjątko
wa okazja do propagowania istoty kultury informacyjnej w środowisku szkolnym, nie
stety, niewykorzystywana.

Humanistyczne podejście do nauczania wspieranego komputerowo nierozerwalnie 
łączy się z koniecznościąuwzględniania w procesie edukacj i aspektu kulturowego in
formation literacy opisanego w siedmiu filarach przez Cłiristine Susan Bruce, a więc 
z koniecznościąrozwijania kultuiy informacyjnej młodzieży uczącej się. Pomijaniewtym 
procesie roli biblioteki szkolnej i nauczycieli bibliotekarz przez analizujących powyższy 
problem badaczy z wykształceniem informatycznym jest kolejnym potwierdzeniem na 
stereotypowy stosunek do tych podmiotów. I nie zastąpi go konkluzja, że ,^iieuchronnie 
postępująca komputeryzacja i intemetyzacja edukacj i wymaga jednocześnie dbałości 
o utrzymanie roli książki drukowanej, gdyż to ona jest głównym źródłem języka alfabe
tycznego”^, a także pomijanie znaczącego dorobku badaczy zajmujących się kulturą 
ksią^d, kulturączytelniczą, bibliologią, informacjąnaukowąw analizowaniu złożonego 
zagadnienia kompetencji, sprawności i umiejętności informacyjnych. Kompetencje 
dotyczące pozyskiwania i przetwarzania informacji рггу pomocy tak tradycyjnych źródeł 
informacji, jak książka, bibliografia, prasa, radio i^. wymagajądodatkowych opracowań 
uzasadniających potrzebę, metody i zakres ich wykorzystywania w kontekście kształ- 
towaniasiępostawtechnokratycznych i konsumpcjonizmu medialnego oraz uzależnienia 
od mediów, a także konieczności zapewnienia kulturze słowa (logosferze) należnego jej 
miejsca w obszarze mediosfery człowieka^*.

Środowisko uczniówtakże nie jest wolne od stereotypowych opinii na temat kultuiy 
informacyjnej i roli biblioteki w jej rozwoju. Opisano je w kolejnych rozdziałach książki.



w  grupie drugiej (zasięg trudności) pytania odzwierciedlające! badawczy, jakim jest 
rozpoznanie podstawowych obszarów deficytów w zakresie rozwoju kultuiy informa
cyjnej ucznia i rozpoznanie istnienia luki w realizacji celów edukacji informacyjnej. 
Oczekiwano znalezienia odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, intensywność występo
wania trudności zwią^nych z rozwojem kultury informacyjnej, np.: uczniowie jakich 
szkół mają największe luki w zakresie alfabetyzacji informacyjnej, czy luka w zakresie 
alfabetyzacj i informacyjnej zmniejsza się wraz z przechodzeniem ucznia na w yżs^ 
poziom edukacj i i czy okres pobytu ucznia w szkole wpływa na jego dojrzałość informa- 
cyjną, jakie trudności w zakresie umiejętności informacyjnych występująnajczęściej 
u uczniów w populacji generalnej i jakie zachowania informacyjne uczniów sąod siebie 
zależne, czy podobne związki pomiędzy zmiennymi występująna każdym poziomie 
kształcenia i czy sąporówny walne z wynikami uzyskanymi dla populacji generalnej?

3 .2 .2 .1 .  I s t n ie n ie  i sił a  z w ią z k u  m ię d z y  z m ie n n y m i

CHARAKTERYZUJĄCYMI TRUDNOŚCI W ZAKRESIE
ALFABETYZACJI INFORMACYJNEJ UCZNIÓW

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały sformułowane na podstawie analizy 
danych empirycznych (pochodzących z kwestionariusza U-1) metodą Testu 
Możliwość jej zastosowania gwarantowała duża próba badawcza wynosząca ogółem 
1843 uczniów szkół powiatu suskiego (w szkołach podstawowych 279 uczniów, 
w gimnazjach 823 uczniów, w szkołach ponadgimnazjalnych 741 uczniów)^*. Wybra
no tę metodę, aby móc orzec o istnieniu związku pomięd^ zmiennymi charakteiy^zu- 
jącymi postawy uczniów wobec informacj i i ich zachowania informacyjne. Starano się 
ustalić, czy wyselekcjonowane zmienne, któiych rozkład procentowy w populacji ge
neralnej był wysoki, łączy także silny związek zależności występowania. W tym celu 
przeprowadzono dla każdej pary zmiennych test zgodności rozkładu empirycznego 
(uwzględniającego liczebności obserwowalne, tj. takie, jakie ustalono w badaniu an
kietowym) z rozkładem teoretycznym (czyli z liczebnością oczekiwaną u^skaną na 
podstawie rozumowania teoretycznego, wyrażającą stan, jaki powinien być), aby 
w przypadku istotnej różnicy pomiędzy liczebnościami obserwowalnymi i teoretycz
nymi mieć podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej (HO) mówiącej o istnieniu nieza
leżności pomiędzy obu liczebnościami (czyli o braku związku pomiędzy tymi zmiennymi). 
Im większa rozbieżność pomiędzy tymi liczebnościami, tym wyższajest wartość Testu 
X̂ . Inteфretację otrzymanej wartości dokonano na podstawie Tablic rozkładu % za
kładając, że przyjmuje się dla analizowanych zmiennych poziom istotności a =0,05 oraz 
liczh)ę stopnia swobody (wartość zmiennej nominalnej) df=  P’.

Wyniki testu zestawiono w tab. 17,18,19. W rozdziale zaprezentowano tylko koń
cowe ustalenia, natomiast szczegółowe wnioski z analizy zmiennych Testem 
umieszczono w aneksie (załącznik 3). Ponieważ Test informuje jedynie o istnieniu 
związku, a nie o jego natężeniu, dlatego dla wybranych zmiennych postanowiono do
datkowo obliczyć standaryzowany współczynnik kontyngencji, będący miarą siły za
leżności między dwiema zmiennymi. Dla zmiennych, bez względu na wysokość obli



czonego pomiędzy nimi standaiyzowanego współczynnika kontyngencji^* obliczono 
dodatkowo współczynnik Yule’a (ф ) informujący o kierunku (znaku) tej siły (mogący 
przyjmować wartość z przedziału [-1,1]- Pozwoliło to na stwierdzenie, że gdy jedna 
z analizowanych zmiennych rośnie, to druga maleje, czyli odpowiedziom na „ t^ ” na 
jedno pytanie odpowiadają odpowiedzi na „nie” na drugie pjtanie (gdy ф = -1).

Przedmiotem rozważań uczyniono trzy zespoły zmiennych odnoszących się do 
procesu kształcenia, do postaw respondentów wobec informacji i do wynikających 
z tych postaw zachowań informacyjnych.

W pierwszej grupie zwrócono uwagę na związek występujący pomiędzy zmien
nymi charakteryzującymi stosunek mło^ieży do odpowiedzialności za własne wy
kształcenie z procesem samokształcenia, którego podstawą są kompetencje informa
cyjne. Dane, które zostały zanalizowane, przedstawiono w tab. 17. Zaczerpnięto je 
z wykazów oznaczonych symbolami A, A-l, A-2, A-3 umieszczonych w 
(załącznik 3). W wykazach tych podano wartości standaryzowanego współczynnika 
kontyngencj i i współczynnika Yule’a dla wybranych par zmiennych.

Tabela 17
Istnienie związku między zmiennymi charakteryzującymi odpowiedzialność ucznia 

(szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej) za własne wykształcenie i stosunek 
do procesu samokształcenia, ustalona na podstawie Testu

Lp
Zmienne analizowane za pomocą Testu -f. 

Odpowiedzialność i samokształcenie

Ocena
postawy
ucznia

Decyzja dotycząca 
niezależności zmiennych

SP G SPg łącznie

1 Przejmowanie odpowiedzialności za własne wykształcenie. Pre
ferowanie umiejętności samokształceniowycli jako najprzydat
niejszych w życiu

P A А А А

2 Przejmowanie odpowiedzialności za własne wykształcenie. Łą
czenie własnego rozwoju intelektualnego z procesem samokształ
cenia

P В В А А

3 Łączenie własnego rozwoju intelektualnego z procesem samo
kształcenia. Potrzeba konfrontacji wiarygodności informacji 
w różnycli źródłach

P В С А А

4 Łączenie własnego rozwoju intelektualnego z samokształceniem. 
Potrzeba dokładnego sprecyzowania tematu poszukiwań informa
cji

P В В А В

5 Obarczanie szkoły odpowiedzialnością za własne wykształcenie. 
Utożsamianie własnego rozwoju intelektualnego z procesem nau
czania w szkole

N А А А А

6 Odczucie niedowartościowania z powodu braku dostępu do Inter
netu. Preferowanie dostępu do różnych źródeł informacji

P А А А А

7 Odczucie niedowartościowania z powodu braku dostępu do Inter
netu. Łączenie niepowodzeń w nauce z brakiem umiejętności in
formacyjnych

P В А А А

8 Łączenie własnego rozwoju intelektualnego z pucesem  samo
kształcenia. Łączenie niepowodzeń w nauce z brakiem umiejęt
ności informacyjnych

P В В В В

Źródło własne.

Legenda
A - z  5% błędem łiipotezę o niezależności zmiennycłi należy odrzucić, 
В -  nie ma podstaw do odrzucenia łiipotezy o niezależności zmiennycłi, 
С -  hipotezę o niezależności zmiennycłi należy przyjąć,
P -  postawa ucznia pozytywna,
N -  postawa ucznia negatywna.



z  uogólnionych danych przedstawionych w tab. 17 wynika, że istnieje statystycz
nie istotna zależność pomiędzy przejmowaniem odpowiedzialności przez ucznia za oso
biste wykształcenie i preferowaniem przez niego umiejętności samokształceniowych. 
Istotna statystycznie zależność istnieje także w sytuacji mniej korzystnej dla samoroz
woju ucznia i dotyczy związku pomiędzy obarczaniem szkoły odpowiedzialnościąza 
własne wykształcenie i utożsamianiem swojego rozwoju głównie z procesem naucza
nia w tej placówce. Trzecią istotnązależnościąjest łączenie odczucia niedowartościo
wania z powodu braku dostępu do Internetu z preferowaniem możliwości dostępu do 
różnych źródeł informacji. Brak dostępu do tych źródeł powodować może dyskomfort 
ucznia w kontaktach z innymi a nawet poczucie wykluczenia. Czwarta zależność, na 
którązwrócono uwagę, istnieje pomiędzy zmiennąwyrażającąłączenie niepowodzeń 
w nauce z brakiem kompetencji informacyjnych a zmienną wyrażającąłączenie wła
snego rozwoju intelektualnego z procesem samokształcenia. Brak kompetencji infor
macyjnych i brak dostępu do źródeł informacji, głównie Internetu, stanowi dla uczniów 
barierę utrudniającąproces samokształcenia. Przeciwdziałanie wykluczeniu spowo
dowanemu tymi barierami należy do podstawowych zadań współczesnej biblioteki 
szkolnej^ .̂

Ważnym wnioskiem z przeprowadzonej analizy wartości współczynników kontyn- 
gencji jest uznanie, że niektóre związki pomiędzy zmiennymi zaczynająmieć istotne 
znaczenie dopiero na poziomie ponadgimnazjalnym. Należądo nich: związek pomię
dzy przejmowaniem odpowiedzialności za własne wykształcenie i łączeniem własnego 
rozwoju intelektualnego z procesem samokształcenia; związek pomiędzy łączeniem 
własnego rozwoju intelektualnego z procesem samokształcenia i potrzebąkonfrontacji 
wiatygodności informacji w różnych źródłach; związek pomiędzy łączeniem własnego 
rozwoju intelektualnego z procesem samokształcenia i potrzebą dokładnego sprecy
zowania tematu poszukiwań; związek pomiędzy łączeniem własnego rozwoju inte
lektualnego z procesem samokształcenia a zmiennącharakteiyzującąłączenie niepo
wodzeń w nauce z brakiem umiejętności informacyjnych.

Spośród wszystkich postaw uczniów, które zobrazowane zostały za pomocą 
koniunkcji zmiennych, jedynie postawę przejawiającą się w obarczaniu szkoły odpo
wiedzialnościąza własne wykształcenie i w uznawaniu tej instytucji jako jedynej od
powiedzialnej za rozwój intelektualny ucznia, uznano za postawę negatywną.

Druga grupa zależności pomiędzy zmiennymi odnosiła się do konkretnych zacho
wań informacyjnych uczniów świadczących o poziomie ich kultury informacyjnej. 
Dane, które wprowadzono do tabel dwudzielczych, zostały przetworzone i pozwoliły 
na uogólnienia zaprezentowane w tab. 18. Symbole literowe w tej tabeli odzwiercie- 
dlajątreść wniosków z Testu Wnioski te zebrano w wykazach oznaczonych sym
bolami B, B-1, B-2, B-3 i zamieszczono -w Aneksie (załącznik 3).

Z uogólnionych danych przedstawionych w tab. 18 wynika, że istnieje statystycz
nie istotna zależność pomiędzy preferowaniem przez uczniów gromadzenia książek 
i czasopism a uznawaniem przez nich umiejętności czytaniajako najprzydatniejszej 
w życiu. Drugi równie istotny statystycznie związek dotyc^ zmiennych odnoszących 
się do preferowania gromadzenia dokumentów w formie tradycyjnej (książek i czaso
pism) i do optowania za wykorzystywaniem ich jako źródeł informacji. Natomiast 
wydawało się, że istnieje silna relacja pomiędzy takimi zachowaniami informacyjnymi



Tabela 18
Istnienie związku między zmiennymi charakteryzującymi zachowania informacyjne uczniów 

(szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej), ustalona na podstawie Testu

Lp
Zmienne analizowane za pom ocą Testu 

Zachowania informacyjne

Ocena
zacho
wania
ucznia

Decyzja dotycząca 
niezależności zmiennych

SP G SPg łącznie

Brak potrzeby cytowania źródeł informacji przez ucznia. Uczeń 
przepisuje teksty innych autorów „słowo w słowo”

N В В

Uczniowska potrzeba porównywania informacji w  różnych źródłach 
w celu jej weryfikacji. Uczeń gromadzi książki, czasopisma LUB 
podręczniki szkolne LUB zeszyty szkolne

Brak potrzeby cytowania źródeł informacji przez ucznia. Odpisy
wanie tekstów z Internetu nie jest dla ucznia naruszeniem prawa 
własności intelektualnej

Potrzeba ustalenia wiarygodności źródła informacji przez ucznia. 
Preferowanie umiejętności selekcji informacji LUB umiejętności 
oceny informacji

Uczeń gromadzi książki i czasopisma. Uczeń poszukuje л 
dzonych książkach i czasopismach informacji

Uczeń krytykuje przywłaszczanie jego tekstów przez innych. Uczeń 
nie ma nic przeciw wykorzystywaniu tekstów innych autorów

Potrzeba cytowania źródeł informacji przez ucznia. Uczeń uważa za 
naruszenie prawa autorskiego przepisywanie fragmentów książek 
LUB odpisywanie tekstów innych uczniów LUB przywłaszczanie 
tekstów z Internetu

Uczeń gromadzi książki, czasopisma. Preferowanie umiejętności 
czytania jako najważniejszej

Źródło własne.

Legenda
A - z  5% błędem hipotezę o niezależności zmiennych należy odrzucić,
В -  nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności zmiennych,
P -  pozytywne zachowania informacyjne,
N -  negatywne zachowania informacyjne.

jak brak potrzeby cytowania źródeł informacj i i odpisywanie tekstów z Internetu bez 
poczucia naruszania prawa autorskiego. Nie została jednak potwierdzona podczas 
przeprowadzonej analizy statystycznej Pearsona. Udowodniono tylko, że nie ma pod
staw do odrzucenia łiipotezy o niezależności obu zmiennych.

W tej samej grupie zmiennych analizowanych za pomocąTestu ustalono, że siła 
związku pomiędzy dwoma parami zmiennych (poz. 2 i 7 z tab. 18), które charakteiy- 
zujązachowania dojrzałych informacyjnie użytkowników ze szkół gimnazjalnych, za
miast wzrastać na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, słabnie. Dotyczyło to związku 
pomiędzy potrzebąporównywania informacji w różnych źródłach w celu jej weryfika
cji z preferowaniem gromadzenia dokumentów w formie papierowej (książek, czaso
pism, podręczników, zeszytów szkolnych). Druga zależność dotyczyła potrzeby cyto
wania źródeł informacji przez ucznia i uznawania przez niego za naruszenie prawa 
autorskiego przepisywania fragmentów książek, tekstów z Intemetu, odpisywanie wy- 
pracowań S2icolnych od innych uczniów. Ustalono także, że siła tylko jednego związloi 
pomiędzy zmiennymi w tej grupie wzrosła na poziomie ponadgimnazjalnym. Nie okre
ślał on jednak postawy ucznia, która charakteryzowałaby dojrzałego uż>^ownika in



formacji, ale raczej postawę typowądla „ignoranta”. Był to związek pomiędzy bra
kiem potrzeby cytowania źródeł informacji przez ucznia a preferowaniem przez niego 
metody przepisywaniu tekstów innych autorów „słowo w słowo”. Można zatem sfor
mułować wniosek, że chociaż, jak to wynika z tab. 17, uczniowie szkół średnich cha- 
rakteiyzująsię wyższąświadomościąłączenia kompetencj i informacyjnych z proce
sem samokształcenia niż gimnazjaliści, to równocześnie towarzyszy temu zjawisko 
osłabienia siły związku pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi pozytywne zacho
wania informacyjne wykształcone w gimnazjum, a nawet zjawisko wzrostu siły związ
ku pomiędzy zmiennymi opisującymi negatywne zachowania informacyjne. W tym 
kontekście niekorzystnym zjawiskiem jest także zaznaczone w tab. 19 osłabienie siły 
związku na poziomie sdcoly ponadgimnazjalnej (w porównaniu z gimnazjum) pomię
dzy takimi zmiennymi jak potrzeba sprawdzania wiarygodności źródła informacji 
z preferowaniem przez uczniów „wiarygodności” jako kategorii aksjologicznej.

Wśród zachowań informacyjnych uczniów, które opisane zostafy za pomocą ko- 
niunkcj i zmiennych, umieszczono w tab. 18 także takie, które świadcząo ich niedojrza
łości iriformacyjnej. Jedno z nich już zostało przytoczone. Kolejne wynikało z krytycz
nej postawy ucznia wobec przywłaszczania przez innych rezultatów jego własnej 
pracy, której towarzyszyło przeświadczenie, że równocześnie można korzystać 
z dorobku intelektualnego innych autorów, bez konieczności ujawniania źródła. Trzeci 
przykład negatywnego zachowania ucznia podczas korzystania z informacji wynikał 
z braku potrzeby cytowania wykorzystywanych przez niego źródeł informacj i i z nie- 
łączeniem czynności przywłaszczania sobie tekstów z Internetu z kradzieżą i z naru
szeniem prawa autorskiego.

W trzeciej grupie zależności zestawiono zmienne odnoszące się do postawy 
ucznia wobec informacji, wynikające z uznawanych wartości oraz poziomu świado
mości informacyjnej. Dane, które zostały zanalizowane, przedstawiono w tab. 19. 
Symbole literowe w tej tabeli odzwierciedlajątreść wniosków z Testu Wnioski te
zebrano w wykazach oznaczonych symbolami C, C-1, C-2, C-3 i zamieszczono 
•w Aneksie (załącznik 3).

W tej grupie udowodniono istnienie związku pomiędzy zmiennymi, które opisują 
preferowanie przez ucznia kompetentnego bibliotekar^za jako najważniejszego kom
ponentu biblioteki szkolnej oraz przedstawiająuczniowskie postrzeganie go jako przy
jaciela, powiernika problemów i osobę godną zaufania. I co zasługuje na uwagę, że 
statystycznie istotny związek był charakterystyczny wśród uczniów kształcących się 
na każdym z trzech analizowanych poziomów. Podobnie, istnienie zależności potwier
dzono, gdy zamiast zmiennej wyrażającej postrzeganie bibliotekarza jako przyjaciela, 
wprowadzono zmiennąmówiącąo uczniowskim wyborze bibliotekarza, którego 
głównym atutem są kompetencje literaturoznawcze. Wyjątek stanowiąuczniowie 
szkół podstawowych, w przypadku których nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 
o niezależności zmiennych wymienionych w punkcie 3 tab. 19.

Ważnym wnioskiem z przeprowadzonej analizy wartości współczynników kontyn- 
gencji jest uznanie, że związek pomiędzy zmiennąwyrażającąpreferowanie przez 
ucznia „wiarygodności” jako wartości a zmienną określającą potrzebę cytowania 
przez niego wykorzystywanych źródeł informacj i lub potrzebąsprawdzania wiarygod
ności źródeł, z których korzysta, zaczyna mieć istotne znaczenie dopiero na poziomie



Istnienie związku między zmiennymi charakteryzującymi postawy uczniów 
(szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej) wobec informacji, ustalona na podstawie Testu

Zmienne analizowane za pomocą Testu 

Postawy wobec informacji

Ocena
postaAvy
ucznia

Decyzja dotycząca 
niezależności zmiennych

SPg łącznie

Niedostrzeganie zagrożenia manipulacji informacją. Brak potrzeby 
weryfikacji nadawcy informacji

В

Preferowanie wartości takich jak  „zgodność z prawdą” LUB „wiary
godność”. Uczniowska potrzeba porównywania informacji w róż
nych źródłach w celu jej weryfikacji

Preferowanie w bibliotece kompetentnego bibliotekarza. Postrzega
nie bibliotekarza jako znawcy literatury

Preferowanie w bibliotece kompetentnego bibliotekarza. Postrzega
nie bibliotekarza jako przyjaciela, powiernika problemów

Preferowanie „wiarygodności” jako wartości. Potrzeba cytowania 
źródeł informacji przez ucznia LUB potrzeba sprawdzania wiary
godności źródeł informacji

Potrzeba sprawdzania wiarygodności źródeł informacji. Preferowa
nie „wiarygodności” jako wartości

Preferowanie wartości takich jak  „zgodność z prawdą” LUB „wiary
godność. Potrzeba cytowania źródeł informacji przez ucznia

Uczeń nie lubi prosić bibliotekarza o pomoc LUB nie wierzy, że po
trafi rozwiązać jego problem informacyjny. Uczeń nie korzysta 
z biblioteki szkolnej LUB nie korzysta z bibliotek pozaszkolnych

Źródło własne.

Legenda
A - z  5% błędem hipotezę o niezależności zmiennych należy odrzucić,
В -  nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności zmiennych,
С -  hipotezę o niezależności zmiennych należy przyjąć,
P -  postawa ucznia pozytywna,
N -  postawa ucznia negatywna.

ponadgimnazjalnym. Spośród wszystkich postaw uczniów, które zobrazowane zostały 
w tej grupie za pomocąkoniunkcj i zmiennych, dwie postawy uznano za negatywne. 
Jedna wynikała z niedostrzegania zagrożenia manipulowania informacją, któremu 
towarzyszył brak potrzeby weryfikacji i identyfikacji nadawcy odbieranych komuni
katów. Druga związana była z rezygnacjąz usług biblioteki szkolnej lub pozaszkolnej 
i brakiem zaufania do umiejętności zawodowych bibliotekarza lub z brakiem kompe
tencji komunikacyjnych pracownika biblioteki.

Należy wyrazić zadowolenie, że traktując łącznie wszystkich uczniów biorących 
udział w badaniach, można wnioskować o zależności pomięd^ preferowanymi przez 
nich kategoriami aksjologicznymi, takimi jak „zgodność z prawdą” lub „wiarygodność” 
i zachowaniami wypływającymi z utożsamiania się z tymi wartościami, polegającymi, 
np. na potrzebie porównywania wykorzystywanej przez nich informacji w różnych 
źródłach w celu ich weryfikacj i, potrzebie cytowania wykorzystywanych źródeł infor
macji. Niestety, standaryzowany współczynnik kontyngencji dla zmiennych wyraża
jących optowanie przez młodzież ze SP, G i SPg za wymienionymi powyżej wartościa
mi i odzwierciedlających potrzebę umieszczania przez nich pod własnymi tekstami.



referatami, pracami szkolnymi, konkursowymi, dyplomowymi, projektami itp. wyko
rzystanej i zacytowanej przez siebie literatuiy, potwierdza hipotezę zerową, czyli wska
zuje na brak zależności pomiędzy tymi zmiennymi.

Podsumowując, zaobserwowano na podstawie wyników przeprowadzonego 
Testu że liczba odrzuconych hipotez o niezależności zmiennych charakteiyzują-
cych pozytywne postawy uczniów wobec informacji (wymienione w tab. 17-19) wy
nosi dla uczniów szkół podstawowych 6, dla gimnazjalistów 11, a dla uczniów szkół 
średnich 12 (z 18 analizowanych par zmiennych o cechach pozytywnych). Świadczy 
to o stałym wzroście kształtowania się pozytywnych postaw i dojrzałych zachowań in
formacyjnych, któty szczególnie dynamicznie zaznacza się wśród uczniów szkół gim
nazjalnych, a na poziomie szkoły średniej stabilizuje się"*®. Równocześnie stwierdzono, 
że liczba par zmiennych wyrażających negatywne postawy i zachowania ucznia 
w kontakcie z informacją i pom ięd^ któiymi udowodniono znaczący statystycznie 
związek, wzrasta w miarę przechodzenia ucznia na wyższy stopień edukacji szkolnej. 
Uczniów szkół podstawowych charakteryzuje 1 taka para zmiennych, uczniów gim
nazjów 3 paiy, a uczniów szkół średnich 4 (z 6 analizowanych par zmiennych o ce
chach negatywnych).

We wszystkich trzech obszarach tematycznych, dla wszystkich par zmiennych 
obliczono wartość standaryzowanego współcj^nnika kontyngencji oraz współczyn
nika Yule’a, aby wnioskować o sile wzajemnego oddziaływania wymienionych cech.

W obszarze samokształcenia i odpowiedzialności za wykształcenie (tab. 17) usta
lono, że szczególnie silny związek występuje tylko w przypadku zmiennych wskazu
jących na odczucie niedowartościowania z powodu braku dostępu do Internetu 
i łączenia niepowodzeń w nauce z brakiem umiejętności informacyjnych (C=0,32 dla 
uczniów G, С =0,33 dla uczniów SPg)'". Drugi silny związek dotyczył przejmowania 
odpowiedzialności za własne wykształcenie połączonego z preferowaniem umiejętno
ści samokształceniowych (C = 0,34 dla uczniów G, С = 0,26 dla uczniów SPg).

W obszarze zachowań informacyjnych (tab. 19) najwyższe wartości standaryzo
wanego współczynnika kontyngencj i ustalono dla zmiennych wyrażających związek 
pomiędzy preferowaniem gromadzenia książek oraz czasopism i potrzebąposzukiwa- 
nia w nich informacji (C=0,43 dla uczniów SP, С = 0,41 dla uczniów G, С = 0,37 dla 
uczniów SPg)"*̂ . Drugi silny związek odnotowano dla zmiennych wyrażających pre
ferowanie umiejętności czytania i preferowanie gromadzenia książek i czasopism 
(C=0,3 dla uczniów SP, С = 0,27 dla uczniów G).

W obszarze postaw wobec informacji (tab. 19) obliczono także wartość standa
ryzowanego współczynnika kontyngencji i ustalono, że najsilniejszy związek zaistniał 
pomiędzy zmiennymi wyrażającymi złe relacje komunikacyjne ucznia z bibliotekarzem 
przejawiające się w niechęci do proszenia go o pomoc lub w braku zaufania, że biblio
tekarz potrafi rozwiąże problem informacyjny ucznia, i zmiennymi wskazującymi na 
rezygnację uczniazkorzystaniazbiblioteki szkolnej lub innych bibliotek pozas^olnych 
(C = 0,27 dla uczniów G, С = 0,27 dla uczniów SPg)‘’̂

Na zakończenie rozważań o sile związku pomiędzy zmiennymi opisanymi 
w tab. 17,18,19 należy odnieść się do wartości współczynnika Yule’a (ф) obliczone
go dla tych zmiennych. Jak już napisano, współczynnik ten pozwala ustalić nie tylko 
siłę zwią^u, ale też jego kierunek, dzięki czemu można stwierdzić, że gdy jedna z ana



lizowanych zmiennych rośnie, to druga maleje. Oznacza to, że odpowiedziom na „tak” 
na jedno pytanie odpowiadająodpowiedzi na „nie” na drugie pytanie (gdy (p = -I)'*''. 
Zmienne odzwierciedlające tę zależność najbardziej wyraźne byty w odniesieniu do 
związku pomiędzy poczuciem niedowartościowania z powodu braku dostępu do Inter
netu a zmiennąwyrażającąpreferowanie przez ucznia dostępu do różnych źródeł in
formacji (ф = -0,14 dla uczniów SP); oraz do związku pomiędzy nieakceptowaniem 
przez ucznia przywłaszczania jego dorobku intelektualnego a zmienną wyrażającąak- 
ceptowanie przez niego sytuacj i, w której on sam wykorzystuje teksty innych autorów, 
nie powołując się na źródło (ф= -0,14 dla uczniów SPg); a także do związku pomiędzy 
preferowaniem „wiarygodności” jako wartości a zmienną wyrażającą potrzebę cy
towania źródeł informacji lub potrzebę sprawdzania wiarygodności wykorzystywa
nych źródeł informacji (ф = -0,13 dla uczniów SP). Natomiast najwyższą wartość 
współczynnika Yule’auzyskałzwiązekpomiędzy zmiennymi wskazującymi na prefe
rowanie gromadzenia książek i czasopism przez ucznia oraz na poszukiwanie przez 
niego w tych źródłach informacji (ф = 0,32 dla uczniów SP)'‘̂

Przytoczone dane oznaczają że gdy jedno z wymienionych zachowań informacyj
nych jest przez ucznia preferowane, to towarzyszyć mu będzie drugie zestawione 
z nim w parze, i że takiemu związkowi można przypisać charakteryzującągo miarę 
„C” lub „ф”.

3 .2 .2 .2 .  R o d z a j  t r u d n o ś c i  i w ie l k o ś ć  l u k i w  z a k r e s ie

ALFABETYZACJI INFORMACYJNEJ UCZNIÓW

Wskazane w powyższym rozdziale zależności zachodzące pomiędzy zmiennymi 
pozwalająna zobrazowanie skali problemu. Nie można bagatelizować pojedynczych 
niedojrzałych zachowaj! informacyjnych, ponieważ-jak wykazano -tow ar^szą im ko
lejne, równie niepożądane zpunktu wychowania informacyjnego młodzieży. Równolegle 
jest możliwe wnioskowanie o pozytywnych cechach użytkowników informacj i, np. je
żeli uczeń przywiązuje wagę do działań mających na celu weryfikację wiarygodności 
źródła czy dokumentu, z którego korzysta, to ma to silny związek z preferowaniem przez 
niego określonych kategorii aksjologicznych takich jak „zgodność z prawdą” lub „wia
rygodność”. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że wyboru obu zmiennych dokonało tylko 
44,8% badanej młodzieży.

W dalszej części rozdziału poświęconego diagnozie kultury informacyjnej przedsta
wione zostały wnioski wynikające z porównywania rozkładów procentowych poszcze
gólnych zmiennych, także kategoryzacyjnych. Ponieważ nie można na ich podstawie 
orzekać o stopniu zależności jaki łączy zmienne, dlatego zwrócono uwagę na wyboiy, 
które cieszyły się największym zainteresowaniem respondentów oraz na liczebności 
charakteryzujące utworzone zmienne kategoryzacyjne, a także na kontekst jaki łączył 
wybrane zmienne, z których wdrodze ich koniunkcji lub alternatywy utworzono zmienne 
kategoryzacyjne. Działania te umożliwity wskazanie najczęściej występujących rodza
jów trudności, zarysowanie ich obszaru oraz na określenie wielkość luki charaktery
stycznej dla każdej z próbek badawczych i dla wszystkich uczniów łącznie.

Chociaż prawie 50% uczniów opowiadało się za wartościami, które korespondują 
ze świadomościąpotr:zeby weryfikacji informacj i i jej źródeł, to jednak można mówić



0 istnieniu dużej luki informacyjnej w konteicście niedostrzegania przez nich faktu 
manipulowania informacjąi towarzyszącemu mu brakowi wyboru potrzeby weryfika
cji źródła lub dokumentu. Takiej młodzieży ze szkół średnich i gimnazjalnych było po
nad 60% i jedynie wśród szóstoklasistów ich liczba spadła do poziomu 55,3%. Ponadto 
około 45% wszystkich badanych uczniów nie dostrzegało faktu celowych zniekształ
ceń informacji i równocześnie nie wykazywało zainteresowania koniecznością wery
fikacji nadawcy informacji, któiy może być twórcąnieprawdziwych lub tendencyjnie 
podawanych treści, a co znamienne, liczba takiej młodzieży w szkołach gimnazjalnych
1 średnich była bardzo zbliżona. Badania wykazały także, że szóstoklasiści rzadziej 
dokonywali wyboru obu zmiennych, a zatem można by było przypuszczać, że ich 
świadomość w tym względzie była wyższa niż ich starszych kolegów. Ale przypusz
czenie to należy odrzucić, gdyż 61,3% z nich nie dostrzegając możliwości podlegania 
manipulacji informacją, nie optowała za sprawdzaniem, kim jest autor komunikatu lub 
czy źródło informacji jest rzetelne lub za sprawdzaniem tej samej informacji w kilku 
różnych źródłach.

Luka w świadomości informacyjnej odnosiła się także do niełączenia procesu 
samokształcenia i autoedukacji z potrzebą kontaktu z kompetentnym pracownikiem 
biblioteki. Samokształcenie tak, ale niekoniecznie połączone z wyborem oferty eduka
cyjnej biblioteki szkolnej. Obie zmienne były wybrane przez zaledwie 26,7% badanej 
młodzieży. Za to prawie 41 % uczniów optowało za samokształceniem i koniecznością 
wzięcia odpowiedzialności za swoje wykształcenie, przy czym świadomość ta była 
o wiele wyższa wśród młodzieży ze szkół średnich (55,7%) i niezadowalająca wśród 
uczniów szkół podstawowych (18,6%). Niewiele mniejsza grupa uczniów wszystkich 
szkół, rozumiejąc znaczenie procesu samokształcenia, równocześnie nie dostrzegała 
przyczyn kłopotów edukacyjnych w braku sprawności informacyjnych. I jest to ten
dencja utrzymująca się na podobnym poziomie w każdej z próbek badawczych. A brak 
tych sprawności na polu posługiwania się językami informacyjno-wyszukiwawczymi 
jest szczególnie dotkliwie odczuwalny. Ocenę niezadowalającą (obejmującąocenę 
dopuszczającą i niedostateczną) za wykonanie zadania polegającego na napisaniu 
wyrażenia wyszukiwawczego w języku słów kluczowych otrzymało 52,7% młodzieży 
biorącej udział w badaniach, a aż 72,5%, gdy przedmiotem sprawdzianu było sformu
łowanie wyrażenia wyszukiwawczego w języku haseł przedmiotowych (a konkretnie 
umiejętność znalezienia terminu określającego temat główny i wyrazów go uściślają
cych, tj. określników)'* .̂ Stwierdzono także, że około połowa uczniów biorących udział 
w badaniach nie miała świadomości konieczności samokształcenia, a bez umiejętności 
na tym polu trudno sobie wyobrazić postawę afirmującą ideę kształcenia przez całe 
życie. Ponadto nie zdobywając wystarczających podstaw w tym zakresie, nie będąc 
wyposażona w odpowiednie kompetencje informacyjne i kończąc edukację na pozio
mie szkoły średniej, stanowić może potencjalną grupę zasilającą warstwę wykluczo- 
nych'*’. Można zatem założyć, że dopóki nie zostanie wyeksponowana ranga umiejęt
ności samokształceniowych ucznia i ich gratyfikacja w systemie szkolnym, to nie 
powstanąmechanizmy motywujące do rozwoju kompetencji informacyjnych i powięk
szy się przepaść pomiędzy kompetencjami w tym zakresie jakimi dysponuje młodzież 
szkół średnich a kompetencjami ich młodszych kolegów. Znaczną lukę w wychowaniu 
informacyjnym młodzieży zaobserwowano także w obszarze związanym z etyką



i poszanowaniem własności intelektualnej innych osób. Szczególną uwagę zwrócono 
na występujący w całej badanej populacji trend aprobujący przywłaszczanie efektów 
pracy innych osób z równoczesnądezaprobatądla tego procederu, gdy dotyczy wła
snej pracy ucznia. Na każdym poziomie kształcenia był on charakterystyczny dla 
ponad 80% młodzieży, a najwyższe wartości osiągał wśród młodzieży najstarszej 
(87,9%). Konsekwencjątego było, np. nieutożsamianie przez ponad 40% uczniów od
pisywania tekstów z Internetu z naruszeniem prawa autorskiego, któremu towarzy
szył brak potrzeby dołączania do opracowywanych przez ucznia tekstów wykazów 
cytowanej literatury. Nie zaobserwowano w tym względzie specjalnego wzrostu 
świadomości uczniów wraz z ich przechodzeniem na wyższy poziom kształcenia. Róż
nica między uczniami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wynosiła zaledwie 
10%, na korzyść tych drugich.

Szczegółowe omówienie trudności związanych z rozwijaniem kultury informacyj
nej przedstawiono prezentując ich źródła oraz otoczenie, które oddziałuje bądź to na ich 
niwelowanie, bądź na wzmocnienie. Luki w wychowaniu informacyjnym młodzieży, 
które przy tej okazji zostały wyeksponowane, dotyczyły w kolejności następujących 
obszarów tematycznych: świadomości krytycznej, świadomości potrzeby informacyj
nej, procesu samokształcenia, preferowanych kategorii aksjologicznych, postaw 
wot)ec życia i informacji, kompetencji komunikacyjnych, sprawności informacyjnych, 
sposobów poszukiwania informacji, jej rejestracji i form utrwalania, czynników decy
dujących o wyborze źródeł informacji, rodzajach gromadzonych dokumentów, sposo
bów przetwarzania informacji, praktycznej znajomości języków informacyjno-wyszu- 
kiwawczych, preferowania tradycyjnego lub nowoczesnego podejścia do procesu 
informacyjnego, kultury bibliotecznej, kultury czytelniczej, korzystania z technologii 
informacyjnej, stylów uczenia się, dydaktycznych metod aktywizujących, stereotypo
wego postrzegania biblioteki szkolnej i zawodu bibliotekarza, wizerunku nowoczesnej 
biblioteki oraz ideału bibliotekarza.

3 .2 .3 . Ź r ó d ł a  t r u d n o śc i w  r o zw ija n iu  k u ltu r y  in f o r m a c y jn e j

w  grupie trzeciej (źródła trudności) pytania odzwierciedlającele badawcze takie 
jak zdiagnozowanie występowania czynników wpływających na rozwój kultuiy infor
macyjnej ucznia"** w zakresie: realizacji procesu informacyjnego; funkcjonowania 
w różnych obszarach kultury informacyjnej; kulturowego podejścia do procesu alfa- 
betyzacji informacyjnej oraz ustalenie zależności pomiędzy czynnikami kształtującymi 
kulturę informacyjną ucznia. Cennym byłoby znalezienie odpowiedzi na pytania
0 czynniki wywołujące trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej, np.: czy formy
1 metody pracy szkoły i biblioteki stwarzająwarunki do powstawania prawidłowych 
postaw i zachowań informacyjnych uczniów, które z komponentów kultury informa
cyjnej sąpomijane w wychowaniu informacyjnym ucznia, które umiejętności informa
cyjne są wykorzystywane przez uczniów w edukacji szkolnej, które z umiejętności 
informacyjnych sąnieprzy^tne według uczniów w praktyce smolnej, czy nauczycie
le oceniają umiejętności informacyjne uczniów i je gratyfikują, czy nauczyciele widzą 
konieczność stosowania umiejętności informacyjnych na lekcjach, jaki typ użytkow



nika informacji charakteiyzuje uczniów wykorzystujących umiejętności informacyjne 
w praktyce, a także czy trudności związane z kształtowaniem świadomości informa
cyjnej uczniów sąty Iko wynikiem złej pracy biblioteki i braku odpowiednie)! działań ze 
strony dyrekcji, czy barieiy uniemożliwiające rozwój kultuiy informacyjnej ucznia są 
wynikiem złej organizacji pracy szkoły, biblioteki, braku środków finansowycłi, dostępu 
do technologii komunikacyjnych, niewystarczających kwalifikacji personelu itp., czy 
w misj i i wizj i szkoły biblioteka postrzegana jest jako strategiczna jednostka odpowie
dzialna za krzewienie kultuiy informacyjnej, jakie działania szkoły nie sprzyjajątwo- 
rzeniu warunków rozwoju kultuiy informacyjnej, czy wśród kadiy pedagogicznej ist
nieje świadomość potrzeby alfabetyzacji informacyjnej, czy działalność biblioteki 
szkolnej łączy się z edukacją informacyjną. Niestety, nie na wszystkie pytania uzyskano 
odpowiedzi w tej serii badań.

3 .2 .3 .1 . L uk i w  św ia d o m o śc i info rm acyjnej

Podstawą rozwoju kultuiy informacyjnej ucznia jest, wynikający zjego wiedzy, 
poziom świadomości informacyjnej, umożliwiającej orientację w zakresie funkcjono
wania w świecie informacji. Z jednej strony kształtuje ona kulturę informacyjną, 
umożliwiając dostrzeżenie znaczenia zasobów informacji dla własnego rozwoju 
i możliwości efektywnego działania w społeczeństwie informacyjnym, a także znacze
nie informacji jako dobra o strategicznym znaczeniu. Umożliwia także dostrzeżenie 
znaczenia systemów informacyjno-wyszukiwawczych i innych narzędzi TI w zapew
nieniu dostępu do informacji oraz znaczenia roli informacji naukowej dla rozwoju nauki 
i gospodarki. Z drugiej, rzutuje na kształtowanie wartości i postaw sprzyjających roz
wojowi kultuiy informacyjnej jednostki. Należy dążyć, aby miała ona cechy tzw. świa
domości krytycznej {transitive) wyrażającej się w zdolności samodzielnego myślenia, 
selektywnego i refleksyjnego analizowania wszystkich treści, do których uczeń ma 
dostęp i w aktywności związanej zjej wykorzystaniem, np. poprzez wysuwanie wła
snych hipotez, rzetelne argumentowanie, uczestnictwo w zmianie. Świadomość ta 
pozwala na dostrzeżenie luki informacyjnej i postrzeganie sytuacji problemowych, 
tzw. problemów informacyjnych, a zatem prowokuje do formułowania i rozwiązywa
nia wciąż nowych zadań informacyjnych. Opierając się na wnioskach Neila Postma- 
na, Urszula Kozubowska charakteiyzuje osoby o takiej świadomości jako otwarte na 
nowe wyzwania, podejmujące trud analizy i oceny informacji w celu jej wykorzystania 
do samorozwoju i samodoskonalenia, jako osoby potrafiące integrować myślenie 
zdziałaniem"*®.

Uświadomienie potrzeby informacyjnej uruchamia cały szereg działań prowadzą
cych do rozwiązania postawionego przed sobą problemu, przejawiających się 
w określonych zachowaniach informacyjnych. Maria Próchnicka akcentuje, że sąone 
czynnikiem sprawczym inicjującym wyszukiwanie informacji. Proces ten łączy zatem 
z uświadomieniem konieczności definiowania potrzeby informacyjnej poprzez redu
kowanie jej nieokreśloności, a następnie zjej reprezentowaniem, modyfikowaniem 
oraz zmianąprzedmiotu i celu potrzeby informacyjnej w miarę realizacji zadania, 
a dalej z ocenąprzydatności i selekcjonowaniem wyszukanych informacji oraz włą
czaniem ich do struktury poznawczej ucznia^®.



Zgadzając się ze stanowiskiem Nicholasa J. Belkina i Davida Nicholasa, Katarzy
na Materska zwraca uwagę, że „ludzie nie zawsze wiedzą, jakie są ich potrzeby infor
macyjne, nie wiedzą, że mają luki w informacj i (wiedzy), bo nie sąświadomi, że istnieje 
informacja, która mogłaby być im pomocna”. Dlatego, jak czytamy dalej: „potrzeby 
informacyjne odzwierciedlają luki w wiedzy użytkownika o samym sobie i otoczeniu. 
Mogą zatem stać się podstawą do wnioskowania o wiedzy, samowiedzy i niewiedzy 
użytkownika”*'. Z tego też powodu cechy użytkowników decydujące o poziomie ich 
kultury informacyjnej, wymienione w rozdziale poświęconym modelowej koncepcji 
kultury informatycznej, odnieść można między innymi do świadomości informacyjnej 
młodzieży i wnioskować na ich podstawie o predyspozycjach uczniów do uczestnic
twa w tej kulturze. Zaliczono do nich: orientację w ideach związanych z funkcjonowa
niem w społeczeństwie wiedzy; postawę akceptującą znaczenie informacji w życiu 
prywatnym, edukacji, pracy zawodowej; zdolność w zakresie dostrzegania proble
mów ryzyka, zagrożeń i różnych niekorzystnych zjawisk zwią^nych z dążeniem do 
życia w globalnym społeczeństwie informacyjnym, szczególnie z technopolizacją; 
etykę korzystania z informacji (poszanowanie informacji jako własności intelektualnej, 
przestrzeganie prawa autorskiego); wiedzę z zakresu nauki o informacj i, szczególnie 
z zakresu jej podstaw teoretycznych oraz znajomość terminologii; świadomość istnie
nia luki informacyjnej*^; przeświadczenie, że technologie informatyczne i tradycyjne 
muszą być traktowane łącznie w procesie zaspakajania potrzeb informacyjnych.

Świadomość luki informacyjnej ma ścisły związek z postawą ucznia jakąprzeja- 
wia wobec rozwoju intelektualnego i odpowiedzialności za własne wykształcenie, za 
edukację szkolną, samodoskonalenie i za podejście do kształcenia ustawicznego. 
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół powiatu suskiego 
wykazała, że 76,5% miało skłonność do obarczania siebie odpowiedzialnościąza efekt 
procesu uczenia się, 45,7% uczniów odpowiedzialność tę cedowała na szkołę, 33,5% 
na rodziców lub opiekunów, natomiast 11,9% na państwo, a na instytucje pozaszkolne 
4,5%. Przy czym, im starszy był uczeń, tym wyraźniejsze stawało się jego nastawienie 
na przejęcie inicjatywy w tym obszarze we własne ręce. Niestety, swój rozwój intelek
tualny zaledwie 50,5% respondentów łączyło z procesem samokształcenia, natomiast 
62 Д% z naukąw szkole. Także i w tym przepadku znamienne jest, że na poziomie szkoły 
podstawowej rozkład zmiennych wskazywał, że za procesem samokształcenia opowia
dało się tylko 29,7% badanych, a za instytucjonalnądrogąnauki aż 73,8%. Dane procen
towe można by uznać za zadowalające, gdyby nie postawiono dodatkowego pytania. 
Czy uczniowie, których świadomość własnej odpowiedzialności za wykształcenie jest 
wysoka, równocześnie sątymi, którzy dbając o swój wszechstronny rozwój, opowia
dają się za korzystaniem z bibliotek pozaszkolnych i braniem udziału w imprezach 
kulturalno-oświatowych organizowanych poza szkołą? Uczniów spełniających te 
warunki odnotowano w grupie badanych osób zaledwie 9,9%. Ten niezadowalający 
obraz dopełniło 31,8% respondentów, którzy obarczali szkołę odpowiedzialnościąza 
własne wykształcenie i równocześnie deklarowali utożsamianie drogi rozwoju intelek
tualnego głównie z procesem nauczania w szkole. A także 39% uczniów nie poczu
wających się do odpowiedzialności za swoje wykształcenie i nie przejawiających 
aktywności w życiu kulturalnym środowiska. Niestety, świadomość łączenia wyh>oru 
indywidualnej odpowiedzialności za swój rozwój z umiejętnościami i potrzebąsamo-



kształcenia nie była domeną nawet połowy uczniów biorących udział w badaniach. 
Szczegółowe dane zamieszczono w tab. 20.

Tabela 20
Koniunkcja pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi wybór odpowiedzialności 

za własne wykształcenie i proces samokształcenia. Rozkład procentowy

W ybór odpowiedzialności za w łasne wykształcenie 
a  proces samokształcenia

Uczniowie szkół

SPg łącznie

Branie odpowiedzialności za własne wykształcenie lub utożsamianie 
drogi rozwoju intelektualnego z samokształceniem połączone z pre
ferowaniem umiejętności samokształceniowych

33,0 42,0 55,5 46,1

Branie odpowiedzialności za własne wykształcenie połączone 
z utożsamianiem drogi rozwoju intelektualnego z samokształceniem

18,6 35,1 55,7 40,9

Nie przejawia aktywności w  życiu kulturalnym środowiska i nie 
obarcza siebie odpowiedzialnością za własne wykształcenie

41,6 33,7 43,9 39,0

Obarczanie szkoły odpowiedzialnością za własne wykształcenie połą
czone z utożsamianiem drogi rozwoju intelektualnego z procesem 
nauczania w  szkole

Obarczanie rodziców odpowiedzialnością za własne wykształcenie 
połączone z utożsamianiem drogi rozwoju intelektualnego z procesem 
nauczania w  szkole

30,1 24,8 18,5 23,1

Nieobarczanie siebie odpowiedzialnością za własne wykształcenie 
połączone z rezygnacją z  korzystania z  bibliotek pozaszkolnycłi i b ra
kiem  aktywności w życiu kulturalnym środowiska

22,6 18,5 21,2 20,2

Branie odpowiedzialnością za własne wykształcenie połączone z ko
rzystaniem  z bibliotek pozaszkolnych i aktywnością w  życiu kultural
nym  środowiska

7,5 7,9 13,0

Zródlo własne.

Świadomość infomiacyjna odnosi się także do rozumienia informacji i korzystania 
z niej w wymiarze etycznym. W „kulturze moralnie obojętnej”, jak zaznacza Janusz 
Morbitzer, coraz częściej mamy do czynienia z nieuświadamianym przez jednostkę 
kryzysem aksjologicznym^^. Nie pozostaje to bez znaczenia dla rozwoju jej kultuiy 
informacyj nej. Skoro od wyznawanych przez uczniów wartości zależą ich zachowania 
informacyjne, warto zastanowić się nad istnieniem związku pomiędzy wartościami 
preferowanymi przez uczniów a dokonywanymi wyborami w sferze działalności infor
macyjnej. Z tego powodu skoncentrowano uwagę na tych wartościach, od któiych 
uzależnione jest kor^stanie z informacji zgodne ze społecznie aprobowanymi norma
mi. W tab. 21 przedstawiono preferencje młodzieży w zakresie wartości cenionych 
przez nich najbardziej. Będą one przedmiotem analizy w dalszej części rozdziału.

Jednąz naczelnych kategorii aksjologicznych jest prawda. Niebezpieczeństwo ze 
strony mass mediów odnosi się do manipulowania nie tylko sposobem myślenia od
biorców, ale wyznaczaniem granic tego myślenia. Jeżeli media o czymś milczą, jeżeli 
jakaś informacja nie jest dostępna przez sieć, to nie ma jej w świadomości większości 
młodych ludzi, nie istnieje. Brak zainteresowania mediów określonymi zagadnieniami 
jest często utożsamiany także z przypisywaniem przez społeczeństwo tym zagadnie
niom marginalnego znaczenia. Systematyczne ukazywanie się nieprawdziwych, sfa
brykowanych informacji w mediach, ich ciągła obecność w sieci skutkuje często



Wartości cenione przez uczniów wywierające wpływ na icsztaltowanie icii kultury informacyjnej. 
Rozlclad procentowy

Lp Preferowane wartości
Przez uczniów

W łasne zdanie 48,7 64,2 73,4 65,5

Zgodność z prawdą 44,8 49,5 63,6 54,4

W iarygodność 33,7 47,8 6 ł,5 51,2

Odpowiedzialność 47,3 46,3 56,0 50,4

Twórczość 28,3 39,0 42,0 38,6

Spontaniczność 13,3 25,0 37,4 28,2

Przywiązanie do tradycji 19,0 18,6 18,5 18,6

Krytycyzm 6,1 13,5 15,7 13,2

Zmienność, mobilność 8,2 7,2 4,5 6,2

Źródło własne.

uznaniem ich przez beziaytycznych odbiotx:ów za całkowicie prawdziwe, a co gorsza, 
za swoje. Dlatego dojrzały użytkownik informacji musi dysponować umiejętnościami 
eliminowania nieprawdziwych komunikatów, demaskowania iluzji kreowanej przez 
świat mediów, odkrywania prawdy w niewiarygodnych źródłach informacji, umiejęt
nościami analizy krytycznej tych źródeł. Niestety, większość młodzieży nie dostrzega
ła możliwości ulegania działaniom manipulacyjnym prowadzonym przez media. Zale
dwie 27% uczniów potwierdziło możliwość takiego zdarzenia, które dotyczyłoby 
bezpośrednio ich lub kogoś z najbliższego otoczenia. To rzekome „uodpornienie” na 
manipulację ze strony mediów było wyraźnie mniejsze wśród szóstoklasistów. Nato
miast na zbliżonym poziomie, tj. 34,3% kształtowały się deklaracje uczniów wszystkich 
typów szkół wyrażające przekonanie o absolutnej możliwości dotarcia w sieci do in
formacji, której faktycznie poszukująi potrzebują(prawdziwej, rzetelnej, aktualnej, 
obiektywnej, pełnej, wartościowej), a nie do takiej, której strumieniem ktoś steruje 
(programiści, politycy, firmy, indywidualni „entuzjaści”, koncerny, stowarzyszenia, 
sekty i^.). Nie dostrzegali lub nie zdawali sobie sprawy ze skuteczności stosowanych 
technik manipulacji informacją, któiych celem jest najczęściej zmiana postawy i za
chowania adresatów przekazów informacyjnych. Katarzyna Materska przytacza 
przykłady działań dezinformacyjnych przybierających formy informacji zmyślonych, 
zatajonych, przekręconych, przeinaczonych, pozorowanych, a także zniekształceń 
nieświadomych takich jak błędy, wieloznaczność, pseudoinformacje (rozwlekłe, ogól
nikowe, niejasne), nieuporządkowanie informacji. Szczególnie groźne sązniekształce- 
nia świadome, któiych celem jest stworzenie fałszywego obrazu otoczenia przez taki 
sposób przekazywania informacji prawdziwej lub fałszywej, któiy celowo wprowadza 
w błąd i skłania do zachowania zgodnego z oczekiwaniami dezinformującego^'*. 
A więc, dominująca wśród uczniów deklaracja bycia świadomym i odpowiedzialnym 
za swoje wykształcenie (76,5%) stała w sprzeczności z frekwencjąwyborów wska
zujących na dostrzeganie faktu manipulowania informacjąprzez media. Dane te ob
razuje tab. 22.



Cechy krytycznej 

świadomości informacyjnej uczniów

Świadomość autoodpowiedzialności za wła
sne wykształcenie

O dczucie o  cłiarakterze negatywnym spowo
dowane brakiem dostępu do sieci

36,9 53,0 58,8 52,9

Upatiywanie źródeł niepowodzeń w  szkole 
w  braku umiejętności informacyjnych

36,6 46,9 44,5 44,4

Świadomość ograniczeń w  wyszukiw aniu in
formacji relewantnej w  sieci

33,7 32,7 36,4 34,3

Dostrzeganie faktu m anipulowania informa
c ją  przez środki masowego przekazu

19,4 25,0 32,1 27,0

Ź ród ło  w łasne .

Jeżeli uczniowie nie dostrzegajązagrożenia manipulowania informacjąze strony 
mediów i twierdzą, że działania te nie wy wierająna nich ani na członków ich rodzin 
żadnego wpływu, to czy są to ci sami uczniowie, którzy negującelowość zdobycia 
w ied^ na temat autora, jego profesjonalizmu, dorobku, opinii, recenzji jego utworów, 
czy są to ci sami odbiorcy negujący celowość zdobycia wiedzy na temat źródła infor
macji, jego wiarygodności i równocześnie niewidzący potrzeby sprawdzenia prawdzi
wości wyszukanej informacji w innych dokumentach źródłowych? Czy uczniowie, 
k tór^ nie dostrzegająmożliwości podlegania manipulacji informacjami przekazywa
nymi za pośrednictwem mediów, w swoich wyborach optująza niedostrzeganiem 
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych w braku umiejętności informacyjnych, czy sąto 
osoby, które wolą otrzymywać gotową odpowiedź przez kogoś sformułowaną niż 
samodzielnie dochodzić do rozwią^nia problemu, Ью sami nie potrafiąi nie wiedząjak 
szukać odpowiedzi na swoje pytanie? Czy sąto także osoby, które gdy nawet znajdą 
informację zgodnąz tematem wyszukiwawczym, to nie konfrontująjej wiaiygodności 
z innymi źródłami informacji? Czy sąto także osoby, któiych zadowoli każda odpo
wiedź, którąpodsunie im, np. bibliotekarz w trakcie rozwiązywania problemu infor- 
macyjnego?Azatem: czy uczniowie, któiych cechująniekorzystne dla ich rozwoju za
chowania informacyjne, sązarazem bezki^cznymi odbiorcami informacji. Im więcej 
takich niekorzystnych zachowań utwory sumę logiczną której elementy poddane zo- 
stanąkoniunkcji ze zmiennąokreślającąniedostrzeganie faktu manipulacji informacją 
tym więcej, bo aż 64,5% respondentów można zaliczyć do grupy niewyedukowanych 
informacyjnie użytkowników. Na szczęście wśród uczniów biorących udział w bada
niach nie zarejestrowano osób (oprócz 0,3%), które równocześnie charakteryzowa
łyby się wszystkimi wymienionymi powyżej negatywnymi zachowaniami^^ Niemniej 
młodzieży, która nie łączyła bycia adresatem świadomych zniekształceń informacji 
z lukami we własnym wykształceniu informacyjnym, nie było tak mało, gdyż oszaco
wano ich liczbę naok. 30-50%.

W tab. 23 zebrano dane pozwalające ustalić, wjakim stopniu uczniowie dostrze
gają zagrożenie manipulacjąi dezinformacją.



Tabela 23
Koniunkcja zmiennych opisujących uczniów niedostrzegających procesu manipulowania 

informacją przez środki masowego przekazu. Rozkład procentowy

Koniunkcja zmiennych opisujących uczniów niedostrzegających procesu 
m anipulowania inform acją

Niedostrzeganie manipulowania inform acją przez środki masowego prze
kazu połączone z nieutożsamianiem źródeł niepowodzeń w  szkole z  bra
kiem umiejętności informacyjnych lub z preferowaniem  usług bibliotecz
nych związanych z dostarczeniem gotowej odpowiedzi na kwerendę lub 
z brakiem planu poszukiwań informacji lub z brakiem  potrzeby porów
nywania tej samej informacji pochodzącej z  różnych źródeł lub z bier
nością w  kontaktach z bibliotekarzem zw iązanych z realizacją kwerendy

73,5 65,4 60,1 64,5

Niedostrzeganie manipulowania inform acją przez środki m asowego prze
kazu połączone z brakiem potrzeby w eryfikacji nadawcy wykorzystywa
nych treści lub z brakiem potrzeby ustalenia wiarygodności wykorzysty
wanych źródeł lub z brakiem  potrzeby porów nywania tej samej informacji 
pochodzącej z różnych źródeł

61,3 63,9 55,3 60,1

Niedostrzeganie m anipulowania inform acją przez środki m asowego prze
kazu oraz brak świadomości ograniczeń wyszukiwania informacji rele- 
wantnej w Internecie

54,5 51,3 44,7 49,1

Niedostrzeganie manipulowania inform acją przez środki masowego prze
kazu oraz brak potrzeby weryfikacji nadawcy wykorzystywanych treści

37,3 48,0 44,3 44,9

Niedostrzeganie manipulowania inform acją przez środki m asowego prze
kazu oraz brak potrzeby ustalenia wiarygodności wykorzystywanych 
źródeł

31,5 33,2 24,4 29,4

Niedostrzeganie manipulowania inform acją przez środki m asowego prze
kazu oraz brak potrzeby porównywania tej samej informacji pochodzącej 
z  różnych źródeł

30,1 25,4

6 Łączne występowanie w szystkich postaw i zachowań niesprzyjające roz
wojowi kultury informacyjnej wym ienionych w  punkcie 1

0,0 0,4 0,4 0,3

Źródło własne.

Niedostrzeganie faktu manipulowania infoimacjąi niedojrzałe zachowania infor
macyjne uczniów nie łącząsię jednak, jak można by przypuszczać, z wyborem przez 
nich życia w świecie wirtualnym, fikcyjnym, kreowanym przez media. Uczniów 
takich było zaledwie od 5% do 11,9% (tab. 24). Niemniej zarejestrowano aż 22,4% 
młodzieży opowiadającej się za możliwościązastępowania życia w realnym świecie 
funkcjonowaniem w świecie wirtualnym (wśród szóstoklasistów 32,3%, wśród gim
nazjalistów 22%, wśród uczniów szkół średnich 19%). Natomiast 14,4% badanych 
przedkładało film i TY ponad chęć egzystencji w świecie realnym (wśród szóstokla
sistów 16,1%, wśród gimnazjalistów 18%, wśród uczniów szkół średnich 14,4%). Nie 
towarzyszyło temu zjawisku także preferowanie „zmienności” i mobilności jako war
tości uzasadniających te wyboiy (3,4%), jak również „spontaniczności”, którą wybra
ło zaledwie 7,4% młodzieży (tab. 25).

Dane zamieszczone w tab. 24 i 25 pozwalająscharakteiyzować młodzież, która 
preferuje życie w świecie wirtualnym i świecie mediów, a nawet jest skłonna zrezy
gnować z funkcjonowania w świecie realnym.



Koniunkcja zmiennych opisujących uczniów optujących za rezygnacjąz życia 
w realnym świccie. Rozkład procentowy

Koniunkcja zmiennych opisujących uczniów 
optujących za rezygnacją z  życia w  realnym świecie na rzecz świata fikcji

N iedostrzeganie faktu manipulowania inform acją przez środki masowego 
przekazu oraz możliwość rezygnacji z życia w  realnym świecie na rzecz 
świata fikcji oraz brak świadomości ograniczeń wyszukiwania informacji 
relewantnej w Internecie oraz całkowite poleganie na wyszukiwarkach inter
netowych

14,5 9.0 11.9

N iedostrzeganie faktu m anipulowania inform acją przez środki masowego 
przekazu oraz m ożliwość rezygnacji z  życia w  realnym świecie na rzecz 
świata fikcji oraz brak świadomości ograniczeń w yszukiwania informacji 
relewantnej w  Internecie oraz całkowite poleganie na wyszukiwarkach 
internetowych oraz brak potrzeby weryfikacji nadawcy, autora wykorzysty
wanych treści

9,8 7,0 8,0

Niedostrzeganie faktu m anipulowania inform acją przez środki masowego 
przekazu oraz m ożliwość rezygnacji z  życia w realnym świecie na rzecz 
świata fikcji oraz brak świadomości ograniczeń w yszukiwania informacji 
relewantnej w  Internecie oraz całkowite poleganie na wyszukiwarkach in
ternetowych oraz brak potrzeby porów nywania tej samej informacji pocho
dzącej z  różnych źródeł

5,4 6,3 3,4 5,0

Źródło własne.

Nie dziwi fakt, że osoby wchłonięte przez wyimaginowany świat mediów, które 
najprawdopodobniej charakteryzująsię świadomością magiczną, nie optująza „kry
tycyzmem” jako istotną wartością. Wśród uczestniczących w badaniach wyłoniono 
zaledwie grupę 3,8%, która w swoich wyborach uwzględniła obie zmienne (tab. 25). 
Nie jest ich domeną także przywiązanie do tradycji, a zatem liczy się dla nich głównie 
to, co dobre w danej chwili, bez względu na to, czy dotyczy wymiaru lokalnego, czy 
globalnego. Dlatego też zaledwie 13,5% młodzieży opowiedziała się równocześnie za 
życiem w świecie wirtualnym lub kreowanym przez film i TV i uznawaniem odpo
wiedzialności jako istotnej kategorii aksjologicznej.

Tabela 25
Koniunkcja pomiędzy zmiennymi odzwierciedlającymi preferowanie przez ucznia życia 

w świecie wirtualnym lub w świecie filmu i TV oraz preferowane przez niego wartości.
Rozkład procentowy

Lp K oniunkcja zmiennych charakteryzujących wartości preferowane Uczniowie szkół
przez uczniów i w ybór określonego stylu życia SP G SPg łącznie

1 Preferowanie życia w świecie wirtualnym lub w  świecie filmu i TV 
połączone z preferowaniem „odpowiedzialności” jako  wartości

17,2 14,3 11,1 13,5

2 Preferowanie życia w  świecie wirtualnym lub w  świecie filmu i TV 
połączone z preferowaniem  „spontaniczności” jako wartości

5,7 7,5 8,0 7,4

3 Preferowanie życia w świecie wirtualnym lub w  świecie filmu i TV 
połączone z preferowaniem „przywiązania do tradycji” jako  wartości

7,2 7,4 4,9 6,3

1
4 Preferow anie życia w świecie w inualnym  lub w  świecie filmu i TV 

połączone z preferowaniem  „krytycyzmu” jako  wartości
2,9 4,1 3,8

1
3,8

5 Preferow anie życia w świecie wirtualnym  lub w  świecie filmu i TV  ̂
połączone z preferowaniem  „zmienności” jako  wartości |

4,7 3.6 2.7 3.4

Źródło własne.



Zastanawiano się, czy młodzież taka ma częściej kłopoty z nawiązaniem popraw
nych stosunków komunikacyjnych z nauczycielem, szczególnie bibliotekarzem, niż 
młodzież preferująca życie w realu. Bibliotekarz -  doradca, przyjaciel i mediator mię
dzy światem mediów a czytelnikiem, wywoływał reakcje stresowe w bliższym kon
takcie zaledwie u 6,7% takich respondentów. Ich ucieczka w świat fikcji nie mała 
więc znaczenia dla poprawnych stosunków interpersonalnych. Nie istniała także spe
cjalna potrzeba szukania kontaktu z bibliotekarzem, któiy mógłby być powiernikiem 
problemów wynikających z dominacj i w ich życiu świata wirtualnego lub świata me
diów.

A zatem większość młodzieży deklarującej możliwość swojego wyobcowania ze 
świata rzeczywistego nie dostrzega wagi odpowiedzialności jako wartości. Aprzecież 
świadomość ponoszenia konsekwencji za działania mające wpływ na losy innych ludzi 
oraz za skutki własnych decyzji, a także odpowiedzialność wobec innych jest szcze
gólnie ważna w odniesieniu do pracy z informacją, która może być świadomie lub nie 
wykorzystana przeciwko potencjalnemu lub upatrzonemu odbiorcy. Uczniowie winni 
być zatem odpowiedzialni za własny rozwój umysłowy oraz za zachowania wobec 
siebie, innych i działania w stosunku do rodziny czy członków społeczności lokalnej, 
a w szerszym wymiarze do ludzkości. Szczególnie istotna jest, w kontekście niniej
szych rozważań, odpowiedzialność za informacje rozpowszecłiniane wszelkimi kana
łami, szczególnie za pośrednictwem Intemetu, bowiem zasięg odbioru takich informa
cji jest teoretycznie nieograniczony. Zatem zachowania informacyjne muszą być 
oparte na powszechnie uznawanych i szanowanych wartościach, takich jak zgodność 
z prawdą wiarygodność, rzetelność, odpowiedzialność itp., aby móc uznać je za doj
rzałe. Stąd też Janusz Morbitzer wprowadza nową taksonomię celów kształcenia 
wspieranego komputerowo, w której wychodzi od wartości, przechodzi do wiadomo
ści i kończy na umiejętnościach, w tym także umiejętnościach informacyjnych. 
W systematyce tej neguje, obowią^owy w obszarze edukacji wspieranej teclinologią 
informacyjną piymat umiejętności nad wiadomościami i postuluje przechodzenie od 
edukacji zorientowanej na cele do edukacji zorientowanej na wartości’®.

Zatem można zapytać, czy jeżeli uczeń ceni sobie odpowiedzialność jako katego
rię aksjologiczną to czy równocześnie optuje za szczególnym uznaniem umiejętności 
czytania i samokształcenia w swoim rozwoju intelektualnym, czy ma świadomość 
czym jest naruszenie prawa autorskiego, czy stwierdza, że praca z innymi uczniami 
nad projektem uczy go współpracy z grupą czy swój rozwój intelektualny łączy z pro
cesem samokształcenia lub potwierdza, żejego rozwój zależy od niego samego, czy 
zdaje sobie sprawę, że nie można życia zastąpić „egzystencjąwirtualną” lub światem 
kreowanym przez film i TV, czy podaje zawsze informacje o źródle, w którym odna
lazł właściwy komunikat. W tab. 26 zebrano cechy charakteryzujące ucznia jako od
powiedzialnego użytkownika informacji.



Koniunkcja zmiennych charakteryzujących uczniajako odpowiedzialnego 
użytkownika informacji. Rozkład procentowy

Koniunkcja zmiennych charakteryzujących uczniajako odpowiedzialnego 
użytkownika informacji

Preferowanie „odpowiedzialności” jako wartości połączone z utożsamianiem 
rozwoju intelektualnego z  samokształceniem lub przejmowaniem odpowie
dzialności za własne wykształcenie

Preferowanie „odpowiedzialności” jako wartości i przekonanie, że nie można 
życia zastąpić światem wirtualnym lub filmem i telewizją

30,1 36,8

Preferowanie „odpowiedzialności” jako wartości połączone z preferowaniem 
umiejętności czytania lub samokształcenia

36,6 45,3 36,1

Preferowanie „odpowiedzialności” jako wartości z  preferowaniem umiejęt
ności samokształcenia

27,7 31,0

Preferowanie „odpowiedzialności” jako wartości połączone z preferowaniem 
umiejętności czytania

20,4 23,7 31,4 26,3

Preferowanie „odpowiedzialności” jako wartości połączone z potrzebą dołą
czania do wypracowania literatury przedmiotu i z utożsamianiem naruszenia 
prawa autorskiego z cytowaniem bez podania źródeł

Preferowanie „odpowiedzialności” jako wartości łącznie z zachowaniami in
formacyjnymi wymienionymi w punktach 1-3, 6

Źródło własne.

Wszystkie zmienne wymienione w tab. 26 charakteiyzujące uczniajako odpowie
dzialnego użytkownika informacji były domenązaledwie 8,8% badanych. Natomiast 
45,9% młodzieży, która w swoicłi wyboracli optowała za łączeniem jako wartości 
„odpowiedzialności” z preferowaniem samokształcenia lub z świadomościąuzależ- 
nienia własnego rozwoju od postawy wobec tego procesu, jest wynikiem bardziej za
dowalającym. Uzupełnieniem charakterystyki respondentów mogą być dane za
mieszczone w tab. 46. Przedstawiają one koniunkcję zmiennych będących 
preferowanymi przez młodzież wartościami (odpowiedzialność, krytycyzm, wiarygod
ność, zgodność z prawdą, własne zdanie) z takimi zmiennymi jak, np. umiejętność 
czytania, preferowanie życia w cybeфrzestrzeni, bezkrytyczny stosunek do korzysta
nia z technologii informacyjnej 1ф.

Bardzo ważną wartościąw kształtowaniu świadomości krytycznej ucznia jest uzna
nie przez niego, Joytycyzmu” jako czynnika stymulującego wszelkie działania informa
cyjne (tab. 48). Uczniów, którzy cenią„krytycyzm” jako wartość, charakteryzować 
powinien w kontakcie z informacjąnastępujący sposób postępowania: w procesie ucze
nia się powinni zwracać uwagę na konieczność analizy, syntezy i oceny informacji, 
z której kor^stają; powinni wykorzystanie każdej informacji, do której dotarli, uzależniać 
od jej osobistej oceny; wybór książki, z której zamierzająskorzystać, uzależniać powinni 
także od treści zawartych we wstępie lub na okładce; podczas selekcji informacji powin
ni kierować się nazwiskiem autora (reprezentowanąprzez niego profesją) i wiedząjaką 
dysponuje; zanim skorzystająz informacji, powinni zadbać o sprawdzenie jej wiarygod
ność w innych źródłach; powinni zdawać sobie sprawę, że w Internecie można znaleźć 
tylko te informacje, do których dostęp zapewniająwyszukiwarki (programy komputero
we); powinni mieć świadomość działań polegających na świadomym manipulowaniu 
informacjąi liczyć się z możliwościąbycia adresatem zniekształconej informacji.



Koniunkcja zmiennych odzwierciedlających uznawanie przez ucznia „krytycyzmu” jako  wartości 
a zachowaniami informacyjnymi. Rozkład procentowy

Koniunkcja zmiennych odzwierciedlających uznawanie przez ucznia 
,Joytycyzmu” jako wartości

Uznawanie ,Joytycyzmu” jako wartości i potrzeba porównywania tej sa
mej informacji pochodzącej z różnych źródeł lub świadomość ograni
czeń wyszukiwania informacji relewantnej w Internecie lub dostrzega
nie faktu manipulowania informacją przez środki masowego przekazu

4,7 11,1

Uznawanie „krytycyzmu” jako wartości i preferowanie a n a li^ , syntezy, 
oceny jako umiejętności przydatnych w  procesie uczenia się

Uznawanie „krytycyzmu” jako wartości i decydowanie o lekturze publi
kacji na podstawie informacji zawartych we wstępie, na obwolucie lub 
po weryfikacji jej autora

4,3

4,7

13,9 10,3

9,5 11,5 9,5

Uznawanie „krytycyzmu” jako wartości i wszystkich zachowań informa
cyjnych wymienionych w punktach 1-3

3,2 6,0 9,4 6,9

Preferowanie dysputy jako formy zajęć sprzyjających rozwojowi umie
jętności samokształceniowych połączone z preferowaniem „krytycyzmu” 
jako wartości

2,9 4,6 7,8 5,6

Źródło własne.

Świadomość informacyjna to także świadomość konsekwencji wynikających 
z nieograniczonego dostępu do Internetu, bezkrytycznego korzystania z technologii in
formacyjnych i niedysponowanie odpowiednimi kompetencjami informatycznymi lub 
informacyjnymi. Podczas prowadzenia badań zastanawiano się, czy uczniowie, którzy 
brak sprawności informacyjnych łącząz niepowodzeniem w nauce, sąuczniami, któ
rzy równocześnie czująsię niedowartościowani z powodu braku dostępu do Intemetu. 
A jeżeli brak dostępu do Intemetu nie jest przyczynąniedowartościowania ucznia, to 
czy brak umiejętności informacyjnych nie ma dla nich związku z niepowodzeniami 
w nauce (tab. 28). Badanie z w ią ^  pomiędzy tymi dwoma zmiennymi metodąTestu 

potwierdziło hipotezę o istotnej statystycznie zależności (tab. 17).

Tabela 28
Koniunkcja zmiennych odzwierciedlająca upatrywanie przez ucznia źródła niepowodzeń w szkole 

w braku umiejętności informacyjnych i odczucia spowodowane brakiem dostępu do Internetu. 
Rozkład procentowy

Lp
Koniunkcja zmiennych wskazująca na odczucia ucznia spowodowane 

brakiem dostępu do Intemetu.

Uczniowie szkół

SP G SPg łącznie

1 Upatrywanie źródła niepowodzeń w  szkole w  braku umiejętności informa
cyjnych i odczuwanie niedowartościowania z powodu braku dostępu do 
sieci

15,8 30,6 32,0 28,9

2 Nieutożsamianie niepowodzeń w szkole z  brakiem  umiejętności informacyj
nych i brak odczuwania niedowartościowania z pow odu trudności dostępu 
do sieci

42,3 30,7 28,6 31,6

Źródło własne.

Luka w świadomości informacyjnej młodzieży biorącej udział w badaniach wyni
kała z niełączenia zachowań informacyjnych z deklarowanymi wartościami i wiedzą 
na temat istoty informacji i zarządzania nią. Dotyczyła głównie braku świadomości



krytycznej i wynikającej z niej umiejętności dostrzegania problemów informacyjnych. 
Badania uwypukliły z jednej strony deklaracje uczniów wynikające z akceptowanych 
pizez system szkolny wymogów, np. uznawanie kopiowania multimediów za łamanie 
prawa autorskiego, a z drugiej brak konsekwencji w wyborze czynników, które po
twierdzałyby prawdziwość dokonywanych wyborów. Jest to dowodem na istnienie 
luki w świadomości informacyjnej, uniemożliwiającej łączenie określonych zachowań 
informacyjnych z sytuacjami problemowymi, z systemem aksjologicznym i z wiedzą 
wyniesioną ze szkoły. Przykłady takich niekonsekwencji uwidoczniono w kolejnym 
rozdziale poświęconym deficytom w zakresie sprawności informacyjnych uczniów. 
Warta jest jednak odnotowania obserwacja wzrostu umiejętności postrzegania przez 
uczniów istnienia determinantów kultury informacyjnej w miarę poszerzania ich wie
dzy na kolejnych poziomach edukacji szkolnej.

3.2.3.2. D e f ic y t y  w  z a k r e s ie  s p r a w n o ś c i in f o r m a c y jn y c h  u c z n ió w

Umiejętności informacyjne, którymi uczeń musi się wykazać będąc uczestnikiem 
procesu informacyjnego, sprowadzająsię do radzenia sobie na wszystkich jego etapach 
podczas gromadzenia, wyszukiwania, selekcji, opracowania, oceny, wykorzystywania, 
przechowywania, tworzenia nowej informacji, organizowania, dzielenia się informacją 
rozpowszechniania. Azatem uczeń wyedukowany informacyjnie, to uczeń potrafiący 
sprawnie korzystać z informacji, ale także uczeń, który ciągle rozwija i doskonali swoje 
kwalifikacje w tym obszarze. Biegłość w zakresie information literacy wpływa na 
powstawanie różnych zachowań informacyjnych uzależnionych w dużym stopniu od 
środowiska wychowawczego, w którym uczeń funkcjonuje. W przeprowadzonych 
badaniach zwrócono uwagę głównie na zachowania informacyjne ucznia wynikające ze 
zrozumienia roli informacj i w edukacj i szkolnej. Czynniki w pijające na te zachowania 
można ująć za KatarzynąMaterskąw trzech grupach. Pierwsząz nich stanowiączyn- 
niki środowiskowe (bycie uczniem, znajomość środowiska szkolriego i kultury organiza
cyjnej szkoły), drugączynniki osohiowe (osobowość, inteligencja, kultura osobista, świa
domość informacyjna, zasoby), a trzecią bariery stojące na drodze wyszukiwania 
informacji (np., środki, czas, dostęp, przeciążenie, język)” .

Analizując preferencje uczniów w zakresie sposobów poszukiwania informacj i, 
przyjętych zasad jej selekcjonowania, sposobów opracowania, organizowania i prze
twarzania informacji, oceny jej wartości, gromadzenia, korzystania z pomocy 
wrealizacji zadań informacyjnych, wykorzystywania i innych działań, które podejmują 
w celu identyfikacji i realizacji swoich potrzeb informacyjnych, starano się ustalić, 
które z zachowań informacyjnych sąnajbardziej charakterystyczne dla badanej grupy 
respondentów i które sąnajmniej korzystne z punktu widzenia rozwoju kultury infor
macyjnej. W tab. 26 wymieniono wybrane zachowania informacyjne uczniów cha
rakteryzujące ich kulturę informacyjną. Wszystkie nawiązujądo podstawowych 
umiejętności, któiymi winni dysponować. W jakim procencie je wykorzystują zależy 
w dużym stopniu od motywacj i do czeфania z informacj i i jej przydatności w trakcie 
nauki w szkole.

Katarzyna Materska, przybliżając mechanizmy aktywizujące zachowania infor
macyjne, opisuje tzw. teorię stresu wyjaśniającąnieodczuwanie potrzeby informacji



w sytuacj i pewności, że posiadana wiedza jest wystarczająca do zrozumienia sytuacj i 
lub podjęcia decyzjî ®. Jeżeli uczeń nie ma takiego odczucia, to obawa przed uzyska
niem złej oceny w szkole, nieuzyskanie certyfikatu (świadectwa, dyplomu) lub przed 
dezaprobatąze strony rówieśników, może być sytuacjąmotywującądo poszukiwania 
informacj i i zdobywania wiedzy. Także teoria społecznego uczenia się może być wy
korzystywana do motywowania młodzieży w zakresie wykształcania pozytywnych 
zachowań informacyjnych. Ponieważ młodzi ludzie najszybciej uczą się poprzez ob
serwację, naśladownictwo innych, poprzez ich podglądnie i testowanie różnych opcji 
na zasadzie prób i błędów, więc jeżeli zyskująprzekonanie, że dzięki temu potrafią 
wykonać poprawnie określone zadania, zyskujątakże argument motywujący do zdo
bywania wiedzy. Kolejnym czynnikiem motywacyjnym może być potrzeba poradze
nia sobie z postawionym zadaniem, sprawdzenia swoich możliwości, samosprawdze- 
nia, a także potrzeba pewności. Towarzyszy temu poczucie gratyfikacyjnej roli 
nagrody. Teoria ryzyka i nagrody oraz dwie wymienione wcześniej, znajdująswoje 
odbicie w zachowaniach informacyjnych badanej grupy uczniów szkół powiatu su
skiego.

Tabela 29
Zachowania informacyjne towarzyszące procesowi wyszukiwania informacji przez uczniów 

różnych typów szkół. Rozkład procentowy

Lp
Zactiowania informacyjne świadczące o kulturze 

informacyjnej ucznia
Uczniowie szkól

SP G SPg łącznie

1 Potrzeba zanotowania informacji o  wyszukanych doku
mentach, utrwalenia wyszukanych informacji

93,9 93,7 96,1 94,7

2 Potrzeba porównywania tej samej informacji pochodzącej 
z różnych źródeł

59,1 60,5 67,1 62,9

3 Potrzeba ustalenia wiaiygodności wykorzystywanych źró
deł informacji

62.4 56,7 66.0 61,3

4 Potrzeba uściślenia zapytania informacyjnego 47,0 44,6 40,5 43,3

5 Potrzeba dołączania do wypracowania wykazu wykorzysta
nych źródeł

38,0 37,2 39,5 38,3

6 Pon-zeba weryfikacji nadawcy lub autora wykorzystywa
nych treści

52,0 35,1 35,8 37,9

Źródło własne.

Wśród zachowań informacyjnych, które towarzyszyły procesowi wyszukiwania 
informacji (tab. 29), odnotowano u 61,3% respondentów potrzebę ustalenia wiaiygod- 
ności źródeł, do których docierali i zamierzali wykorzystać. Temu działaniu miała 
sprzyjać deklarowana przez 62,9% uczniów potrzeba porównywania tej samej infor
macj i zamieszczonej w różnych dokumentach®.

W prowadzonych badaniach zwrócono uwagę także na związek występujący 
pomiędzy tymi zachowaniami a wartościami jakie uczniowie preferująw życiu. Eks
ponując podmiotowy charakter wartości uznano, że są one „przekonaniami zawiera
jącymi komponenty emocjonalne i stanowiąpewien układ odniesienia, w ramach któ
rego człowiek jest w stanie inteфretować i oceniać rzeczywistość, a w następstwie



tego kierować swoim zachowaniem”®. Przyjmując ten punkt widzenia spróbowano 
ustalić, jakie zachowania informacyjne sądomenąuczniów skłaniających się ku okre
ślonym wartościom w życiu i czy wybrane wartości mająwpływ na kształtowanie 
etycznych postaw w kontakcie z informacjąoraz czy dojrzałe zachowania informacyj
ne współwystępująz deklarowanymi przez młodzież wartościami.

Nie zawsze deklarowana potrzeba ustalenia prawdziwości wykorzystywanych 
źródeł informacji idzie wparze z uznawaniem „wiarygodności” jako jednej z istotniej
szych kategorii aksjologicznych. Grupa respondentów spełniających oba warunki 
wynosiła 32,9%, ale wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych wzrastała do 
41,6%. Natomiast 21,1% uczniów szkół podstawowych i 29,2% gimnazjalistów sta
nowiło grupę osób, dla któiych odnalezienie dokumentów na zadany temat było waż
niejsze, niż przeświadczenie o ich prawdziwości. Mimo to wiarygodność jako wartość 
ceniło sobie 51,2% a .zgodność” z prawdą 54,4% biorących udział w badaniach. Im 
starsza była grupa respondentów, tym bardziej widoczne było zespolenie wiarygodno
ści źródła z „wiarygodnością” jako kategoriąaksjologiczną. Natomiast jeżeli „wiary
godność” jako cnota nie odgrywała w ich życiu zdecydowanej roli, to równocześnie 
odnotowano spadek zainteresowania młodzieży potrzebą ustalania wiarygodności 
wykorzystywanych źródeł informacji.

Potwierdza to kolejna koniunkcja zmiennych wyrażających potrzebę porównywa
nia tej samej informacji pochodzącej z różnych źródeł z optowaniem za takimi warto
ściami jak „wiarygodność” lub ,^godność z prawdą”. Grupa respondentów wzrastała 
w tym przypadku z 32,9% do 44,8%, a na kolejnych etapach kształcenia, począwszy 
od szkoły podstawowej kształtowała się następująco: 34,4%, 40%, 54%.

Obie kategorie aksjologiczne odgrywają istotną rolę w odniesieniu do pracy z in
formacją. Wyposażająucznia w skuteczne narzędzia do walki z tak niekorzystnymi 
zjawiskami jak manipulacja i dezinformacja, a także do radzenia sobie z różnymi znie
kształceniami informacji mającymi związek z błędami, pomyłkami, wieloznacznym 
używaniem tego samego słowa itp. Czy zatem liczbę prawie 45% młodzieży dokonu
jących powyższych wyborów uznać można za zadowalającą? Może i tak, gdyby nie 
dane wskazujące, że liczebność grupy, która zwracała uwagę na prawdziwość źródeł 
i równocześnie ceniła możliwość dostępu do ich różnorodności, bez której trudno prze
prowadzić ową weryfikacje, spadła do 21 %®‘. Niewiele większa była liczba uczniów 
(26,5%), którzy oprócz potrzeby ustalania stopnia wiarygodności dokumentu, zaliczali 
do najprzydatniejszych umiejętności selekcję lub ocenę wyszukanych źródeł. Ich brak 
mógłby być przyczynąpominięcia podczas doboru dokumentów wiarygodnych lub 
zaliczenia do nich dokumentów uznanych za nierzetelne. W tej kategorii istnieje duża 
rozpiętość pomiędzy wyborami szóstoklasistów(13,6%), awyborami słuchaczy szkół 
średnich (36,8%). Niemniej warto odnotować, że wśród respondentów było zaledwie 
17,6% osób, które mogłyby poczuwać się zwolnione z potrzeby weryfikacji źródeł 
informacj i ze względu na korzystanie tylko z tych, które zostaną im polecone przez 
nauczyciela i aprobowałyby ograniczanie się do wyszukiwania na podstawie gotowe
go pytania informacyjnego, także sformułowanego przez wychowawcę. Nie ponosi
łyby więc żadnej odpowiedzialności za ewentualne wykorzystywanie dokumentów



0 wątpliwej proweniencji. Najwyższe miejsce w ranicingu wartości preferowanych 
przez uczniów uzyskało „własne zdanie” (65,5%). Jeżeli byłaby to dla uczniów fak
tycznie cenna wartość, to powinien jej towarzyszyć nawyk konfrontowania informacji 
na ten sarn temat na podstawie różnych źródeł. Uczniowie, któiych charakteryzowaty 
obie zmienne stanowili 41,6% próbki badawczej. W podziale na uczniów poszczegól
nych typów szkół rozkład procentowy przyjął następujące wartości: 29%, 38,8%
1 49,4%. Pozostałych, którzy nie szukali umotywowania własnego zdania w krytycznej 
analizie dostępnych im źródeł, nie charakteryzowała dojrzałość zachowań informacyj
nych. Wśród uczniów szkół średnich połowa respondentów zaliczała się do tej grupy.

Cechąpożądanych zachowań informacyjnych może być także łączenie potrzeby 
umieszczania pod tekstem własnego wypracowania wykazu cytowanej literatury 
z preferowaniem „wiarygodności” jako wartości lub łączenie potrzeby sprawdzenia 
wiarygodności źródła z przypisaniem tej samej kategorii aksjologicznej istotnego zna
czenia. Grupa respondentów spełniających te kryteria wynosiła 39,3%. I w tym przy
padku regułąbyła przewaga uczniów szkół średnich (49,8%) nad uczniami szkół pod
stawowych (23,3%).

Natomiast potrzeba weryfikacji nadawcy lub autora treści, które zostały wyszu
kane przez ucznia należy do zachowań informacyjnych mniej popularnych (37,9%) 
od innych ujętych w zestawieniu (tab. 29). Potwierdza to fakt, że aż 72,2% badanej 
populacji uczniów nie uwzględniała nazwiska autorajako decydującego elementu pod
czas podejmowania decyzji o chęci przeczytania określonej publikacji®. Ponadto dla 
około 62% młodzieży biorącej udział w badaniach mniej istotnym było czy korzystają 
z tekstów napisanych przez autorytety w danej dziedzinie, czy z tekstów nieznanych 
domorosłych twórców, zazwyczaj nie podpisujących się pod swoimi esejami. Ważne 
jest natomiast, aby były to teksty zgodne z poszukiwanym przez nich tematem. Nie
stety, nie zawsze potrafili określić wyraźnie granice interesującej ich problematyki. 
Ustalono, że mimo to 56,7% z nich nie widziało potrzeby uściślenia zapytania informa
cyjnego, aby dokonać trafniejszych wyborów, a jak już wcześniej podano, 17,6% 
z nich, poszukując dokumentów na określony temat, opierało się wyłącznie na jego 
sprecyzowaniu przez nauczyciela i korzystało z zasugerowanych przez pedagoga 
źródeł. Można przypuszczać, że znaczna część młodzieży zdawała się na przypadek 
wposzukiwaniu relewantnych informacji.

Bez względu na stopień relewantności, 94,7% uczniów potwierdziło praktykę 
utrwalania wyszukanych treści w różnej formie, ale zaledwie 8,1% uważało opis bi
bliograficzny źródła za właściwy sposób odnotowania wykorzystanego dokumentu. 
Brak potrzeby posiadania takich informacj i przeradza się w brak nawyku łączenia 
dokumentu z jego adresem w zbiorze informacyjnym. Jest to zapewne główna przy
czyna, dla której aż 61,7% uczniów nie zauważyło potrzeby dołączania do wypraco- 
wań szkolnych, referatów, projektów itp. wykazu cytowanych źródeł“ . W tab. 30 
przedstawiono zachowania informacyjne wynikające z niełączenia wykorzystanego 
źródła informacji zjego opisem bibliograficznym.



Tabela 30
Zachowania uczniów niesprzyjające rozwojowi kultury informacyjnej wynikające 

z niełączenia wykorzystywanego źródła informacji z danymi bibliograficznymi.
Rozkład procentowy

Zachowania uczniów wynikające z niełączenia wykorzysty
wanego źródła informacji z  danymi bibliograficznymi

Uczniowie szkół

SPg łącznie

Brak naw yku zapisu danych bibliograficznych wykorzysty
wanych źródeł informacji

92,5 90,6 93,1 91,9

Nieuw zględnianie bibliografii jako  elementu budowy 
książki decydującego o chęci je j lektury

76.7 80,3

Nieutożsamianie przez ucznia naruszenia prawa autorskiego 
z procederem odpisywania tekstów publikowanych w for
mie tradycyjnej

71,6 73,0 73,5

Nieutożsamianie przez ucznia naruszenia prawa autorskiego 
z odpisywaniem tekstów publikowanych w  formie elektro
nicznej

76,0 62,6 67,2

Niedostrzeganie potrzeby podawania wykazu wykorzysty
wanych źródeł informacji we w łasnych opracowaniach

62,8 60,5 61,7

Nieutożsamianie przez ucznia naruszenia prawa autorskiego 
z procederem odpisywania tekstów niepublikowanych

69,9 58,3 53,2 58,0

Obojętny stosunek ucznia do przywłaszczania rezultatów 
jego  własnej pracy przez innych

17,2 15,6 14,3 15,3

Źródło własne.

Jedynie proceder przywłaszczania rezultatów własnej pracy ucznia przez innycłi 
wzbudzał w zdecydowanej większości badanych oburzenie i dezaprobatę. Ale już tylko 
58% ankietowanych była skłonna działanie to porównać z pogwałceniem prawa au
torskiego, a 6,8% przyznawało się, że to robi. Młodzież była jednak w 74,4% jedno
myślna, gdy chodziło o łączenie naruszenia praw autorskich z kopiowaniem płyt 
i taśm z muzyką i filmami, w 54,3% z kopiowaniem programów komputerowych 
a w 32,8% ze ściąganiem tekstów z Internetu bez podawania źródła z którego po
chodzą. Odczytując dosłownie ideę Internetu jako własności wszystkich i „wspólną 
mądrość”, przejmowali teksty tam zamieszczane jako własne. Gdy nawet odwoływali 
się do jakiejś strony, to zacytowany ciąg liter i znaków występujących po regułce http:// 
W W W . nie pozwalał automatycznie zidentyfikować autora danego artykułu, jego tytułu 
i miejsca publikacji, np. w czasopiśmie online, e-encyklopedii, wydawnictwie lub ser
wisie internetowym, na stronie domowej instytucji, bez dals^ch żmudnych czynności 
weryfikacji danych w sieci.

Koniunkcja zmiennych charakteryzujących stosunek ucznia do własności intelek
tualnej pozwoliła na kilka spostrzeżeń. Chociaż 84,7% m łodziej potępiała przywłasz
czanie rezultatów ich własnej pracy przez innych, to aż 86,6% nadal uważając ten 
proceder za naganny, równocześnie nie sprzeciwiała się wykorzystywaniu źródeł in
formacji, do których nie dotarli osobiście oraz nie miała nic przeciwko odpisywaniu od 
innych zadań domowych lub innych prac szkolnych. Jest to stanowisko utrzymujące 
się na tym samym poziomie bez względu na typ szkoły, do której uczęszczała mło
dzież. Potwierdza znane porzekadło, że co twoje to moje, a co moje -  nie rusz! Za
obserwowano także, że 42,8% biorących udział w badaniach, to osoby, dla któiych



przepisywanie fragmentów książek lub telcstów z Internetu względnie zadań od kolegi, 
nie miało nic wspólnego z naruszeniem prawa własności i że sąto równocześnie osoby, 
dla któiych nie liczy się wymóg dołączania do swoich tekstów wykazu wykorzystanej 
literatury^. Takie zachowanie jest przejawem nieprzywiązywania zbyt dużej wagi do 
takich wartości jak ,^godność z prawdą”, „odpowiedzialność”, „wiarygodność”, nawet 
jeżeli w swoich wyborach opowiadali się za nimi. W tym konkretnym przypadku świa
domość podejmowania nieetycznych działań była o 10% wyższa wśród młodzieży szkół 
średnich, niż wśród szóstoklasistów. Prawidłowe zachowania w powyższej kwestii 
odnotowano tylko u 13,8% uczniów deklarujących konieczność zamieszczania przypi
sów bibliograficznych i dostrzegających łamanie prawa autorskiego w przywłaszczaniu 
tekstów ze źródeł elektronicznych, a u 25,2% uczniów, którzy dostrzegali naruszenie 
prawa także w przypadku uznawania za własne treści zaczeфniętych z publikacji i do
kumentów niepublikowanych ukazujących się w tradycyjnej formie.

Kolejny wniosek dotyczyłzwiązku jaki można dostrzec pomiędzy procesem gro
madzenia dokumentów elektronicznych, ich kopiowaniem oraz przestrzeganiem przez 
młodzież prawa własności intelektualnej. Uznano, że skoro 80,8% uczniów deklaro
wało gromadzenie dokumentów w formie elektronicznej, a 79,8% uważało kopiowa
nie multimediów (muzyki, filmów, programów, gier komputerowych itp.) załamanie 
prawa autorskiego, to liczba 68,6% uczniów, którzy równocześnie gromadzili takie 
zbioiy i postrzegali ich kopiowanie jako czynność niestosowną, była nadal wysoka 
i świadczyła o powszechnej nieakceptacji dla kradzieży własności intelektualnej. 
Świadomość nieetycznych zachowań informacyjnych z tym związanych była najwyż
sza wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i charakteryzowała ona aż 77,5% tej 
grupy badawczej. W prowadzonych badaniach nie rozdzielono wyraźnie dokumentów 
elekfronicznych, których kopiowanie można uznać za zgodne z prawem (np. oprogra
mowanie darmowe), od tych których na pewno jest nielegalne. Dlatego też liczba 
68,6% może być niższa, chociaż w niedużym stopniu, gdyż w pytaniach do wyboru 
głównie zwracano uwagę na utwory muzyczne, filmy, gry i programy komputerowe.

Powracając do procesu wyszukiwania informacji, zastanawiano się nad uczniow
skimi wyborami czynników decydujących o wyborze określonego dokumentu (tab. 
31). W tym celu poznano ich preferencje w zakresie elementów budowy książki, na 
podstawie których podejmujądecyzję ojej lekturze. Dla przeważającej liczby mło
dzieży (60,9%) podstawą wyboru byłtytuł publikacji oraz informacje o zawartości za
mieszczone na okładce dzieła bądź obwolucie (5,4%). Równocześnie 22,7% optowała 
za wstępem, wprowadzeniem, przedmowądo książek pozwalającymi zorientować się 
m.in. w strukturze dzieła, zakresie tematycznym, ocenić istniejący stan piśmiennictwa 
i materiały źródłowe. Chociaż wstęp doskonale charakteryzuje publikację i pozwala 
ocenić jej wartość merytoryczną, to jednak był częściej przez uczniów pomijany niż 
doceniany.

Natomiast, co może zaskakiwać, zaledwie dla 14,3% respondentów spis treści 
odgrywał istotną rolę w wyborach czytelniczych. Rozbudowany spis treści jest nie 
tylko doskonałym przewodnikiem po zawartości dzieła, ale zastępuje niejednokrotnie 
indeksy rzeczowe. Jego struktura uczy jak można porządkować zagadnienia, w jakiej 
kolejności je podawać, jakie stosować kryteria hierarchii itd. Tych umiejętności 
uczniom szczególnie brakuje. Jest to widoczne m.in. podczas redagowania streszcze-



nia lub analizy treści wybranego przez nauczyciela dokumentu. Realizując takie zada
nia, uczniowie rzadko z własnej inicjatywy opierająsię na informacjach zawartych 
w spisach treści, bazując głównie na gotowych tekstach wstępów i adnotacji treścio
wych dołączonych do książki.

Również niedocenianym elementem budowy książki, pozwalającym już na sa
mym początku oszacować jej wartość, była dla młodzieży literatura przedmiotu 
i rok wydania. Wartościowa informacja, to także informacja, której jednąz cech dys- 
tynktywnych jest stopień nowości. To także informacja bieżąca, pochodząca z naj
nowszych źródeł. Zatem uczniowie nie tylko powinni zwracać uwagę na rok wydania 
wyszukanej publikacji, ale i na aktualność pozycji bibliograficznych, na bazie których 
została opracowana. Ta sama uwaga dotyczyła aktualności stron intemetowych (daty 
ich ostatniej aktualizacji), z których uczniowie pobierająteksty wykorzystywane 
w zadaniach szkolnych. Wydaje się, że w praktyce szkolnej element ten nie odgrywa 
istotnego znaczenia.

Tabela 31
Preferencje uczniów w zakresie elementów budowy książki, na podstawie których podejmują 

decyzję o je j lekturze. Rozkład procentowy

Lp Elementy budowy książki na podstawie których uczeń 
podejm uje decyzję o jej lekturze

Uczniowie szkół

SPg łącznie

Tytuł 51,3 57,4 68,6 60,9

Informacje na okładce i obwolucie 29,4 34,1 39,0 35,4

Nazwisko autora 18,6 22,5 37,2 27,8

W stęp, przedmowa 20,1 21,6 24,8 22,7

Ilustracje i układ graficzny 14,7 19,2 21,6 19,5

Literatura przedmiotu 23,3 19,7 15,7 18,6

Spis treści 12,5 16,2 12,8 14,3

M ateriały na CD 11,8 12,5 7,7 10,5

Rok wydania 7,9 9,1

Źródło własne.

Badania pozwoliły stwierdzić, że literatura cytowana i bibliografia dołączona do 
książki była tym elementem, który zdecydowanie rzadziej doceniali uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych w podejmowaniu decyzji ojej lekturze. Względna równowaga 
w preferowaniu przez uczniów różnych typów szkół elementów decydujących o wy- 
t)orze tekstu odnosiła się do roku jego wydania lub opracowania oraz do dołączonego 
doń spisu treści a także wstępu lub przedmowy. Pozostałe elementy wymienione 
w tab. 31 stanowiły dla uczniów większą wartość w miarę ich przechodzenia na ko
lejne poziomy kształcenia.

W procesie wyszukiwania informacji istotne znaczenie odgrywajątakże preferen- 
<y e młodzieży w zakresie korzystania z określonego rodzaju źródeł informacj i (tab. 32). 
Świadomość ich różnorodności i potrzeba odwoływania się do nich gwarantować 
powinna równomierne wykorzystanie podczas uczenia się i rozwiązywania proble-



Tabela 32
Preferencje uczniów w zakresie korzystania z określonego rodzaju źródeł informacji. 

Rozkład procentowy

Preferencje uczniów w zakresie korzystania z  określonego 
rodzaju źródeł informacji

Podręczniki szkolne 55,9 56,1 67,1 60,5

Internet 47,0 56,1 69,9 60,3

Księgozbiór domowy 41,6 42,3 58,8 48,8

Encyklopedie multimedialne, multimedia 44,2 49,9 45,8

Zbiory biblioteki szkolnej 37,3 31,5 35,1 33,8

Zbiory bibliotek pozaszkolnych 16,1 14,8 22,0 17,9

Media (TV, radio, prasa) 6,8 18,5 18,9 16,9

Źródło własne.

Jednakjak można było się spodziewać, w rzeczywistości szkolnej dominuje pod
ręcznik i Intemet*^ Znaczące miejsce zajmuje także księgozbiór domowy, szczególnie 
wśród młodzieży szkół średnich, która równocześnie w 55,5% preferowała ksią^i 
i czasopisma jako rodzaj gromadzonych dokumentów. Zbioiy biblioteki szkolnej sta
nowiły znaczące źródło informacji już tylko dla 33,8% uczniów, a dla 17,9% były nimi 
księgozbiory bibliotek pozaszkolnych. Na ostatnim miejscu z zaproponowanych do 
wyboru źródeł uplasowały się media takie jak TV, radio i prasa. Wybór uczniów wy
nikał zarówno z wymogów stawianych przez szkołę (podręcznik zgodny z minimum 
programowym) jak i z wygody oraz przeświadczenia, że w Internecie można znaleźć 
wszystko. Zatem pozostałe źródła informacji, w kontekście potrzeb informacyjnych 
stymulowanych przez szkołę, traciły w oczach uczniów swą wyjątkową wartość.

Spostrzeżenie to wzmacniały wyniki analizy preferencji uczniów odnoszących się 
do rodzaju gromadzonych przez nich dokumentów (tab. 33). Realizując narzucone 
przez szkołę potrzeby informacyjne, stawiali oni podręcznik na ostatnim miejscu spo
śród zaproponowanych do wyboru rodzajów dokumentów wartych gromadzenia. Za
ledwie 24,6% młodzieży uznawało jego znaczące miejsce w swoich prywatnych ko
lekcjach. Zdecydowanie większą wartość przypisywali gromadzeniu zeszytów 
szkolnych z aktualnych lub poprzednich lat nauki. Byłoby korzystnym dla procesu 
nauczania, aby powodem tego wyboru uczynili przydatność zawartej w nich uporząd
kowanej, scalonej, syntetycznej informacji podanej przez nauczyciela. W badaniach 
jednak nie rozpatrywano tego problemu. Do kwestii jakości notatek w uczniowskich 
zeszytach nawiązano w dalszej części rozważań.

Uczniowie, którzy chętnie korzystali z multimediów, stanowili 45,8% populacji 
badawczej, ale aż 52% twierdziła, że gromadzi utwory muzyczne i filmy na nośnikach 
magnetycznych i optycznych, a aż 80,8%, że wszelkiego rodzaju dokumenty elektro
niczne. Przykładowo, 63,3% uczniów kolekcjonowało pliki komputerowe od gier, fil
mów i muzyki począwszy, a na danych tekstowych, graficznych i zdjęciach cyfix)wych 
kończąc. Preferując tego rodzaju zbioiy, nie łączyli jednak decyzji o lekturze książki 
z zainteresowaniem materiałami na CD lub DVD, w które wydawca ją  wyposażył. 
Uczniowie, którzy dostrzegali związek pomiędzy tymi dwoma zmiennymi, stanowili



zaledwie 8,4% (w tym uczniowie szkół podstawowych 7,9%, gimnazjaliści 10,4%, 
uczniowie szkół średnich 6,3%).

Preferencje uczniów związane z rodzajem gromadzonych dokumentów. Rozkład procentowy

Rodzaj gromadzonych 
przez uczniów dokumentów

Uczniowie szkół

łącznie

Pliki kom puterowe (M P3, gry, filmy, dane 
tekstowe, graficzne, zdjęcia cyfrowe) 50,9 61,5 70,0 63,3

M uzyka na płytacłi CD, taśmacli magnet. 36,2 52,2 59,4 52,7

Filmy na płytacłi CD, DVD, kasetacłi VHS 32,3 54,1 58,7 52,6

Czasopism a i k s ią ^ i 48,4 49,2 55,5 51,6

Zdjęcia (fotografia tradycyjna) 28,3 39,0 58,4 45,2

Zapisane zeszyty z poprzednich lat nauki 31,9 33,5 48,7 39,4

Korespondencja w łasna (listy itp.) 15,4 24,4 35,1 27,3

W ybrane podręczniki szkolne 18,6 20,3 31,6 24,6

Dokumenty elektroniczne* 72,4 81,8 87,9 82,8

Dokumenty na nośniku papierowym* 73,1 49,3 57,2 56,1

* Dokumenty elektroniczne (dane dotyczą alternatywy zachodzącej pomiędzy zmiennymi wymienio
nymi w tab. 33 w punktach 1,2,3. Dokumenty na nośniku papierowym (dane dotyczą alternatywy zachodzą
cej pomiędzy zmiennymi wymienionymi w tab. 33 w punktach 4, 5, 6, 7, 8.

Źródło własne.

Można Stwierdzić, że generalnie badana młodzież gromaciziła dokumenty w wersj i 
elektronicznej, ale książka i czasopismo nie zostały w ich pasjach zbierackich pominię
te. Plasowały się na podobnej pozycji w uczniowskich wyborach jak muzyka na pły
tach CD i taśmach magnetofonowych oraz filmy na płytach CD, DVD i kasetach 
VHS. Zdecydowanie od tych wyborów odstawały inne tradycyjne dokumenty, takie 
jak podręczniki i zeszyty szkolne, korespondencja osobista, np. listy, pocztówki itp. Po
równując jednak preferencje uczniów w zbieraniu dokumentów tradycyjnych z doku
mentami w formie elektronicznej, to te pierwsze ciesząsię mniejszym zainteresowa
niem o 26,7% od form nowoczesnych.

Gromadzone przez uczniów dokumenty powinny mieć dla nich wartość nie tylko 
związanąz zainteresowaniami, pasjąkolekcjonerską i dumąz ich posiadanią ale także 
jako źródła informacj i, które umieliby wykoiTystać w odpowiednim momencie, także 
do celów dydaktycznych (tab. 34). Koniunkcja zmiennych pozwoliła wykazać, że 
56,6% młodzieży, która deklarowała gromadzenie zbiorów na nośniku papierowym, 
równocześnie przedkładała poszukiwanie różnych potrzebnych treści w księgozbiorze 
domowym lub w podręcznikach szkolnych wzbogacających ich piy watne zbiory. 
W mniejszym stopniu, bo tylko 42,8% badanej grupy uczniów potwierdzała chęć po
siadania własnego księgozbioru połączonąz potrzebąporównywania lub uzupełniania 
posiadanych informacji z wiadomościami pochodzącymi z różnych źródeł. Tak więc 
jeżeli uczniowie gromadzili książki, czasopisma, podręczniki i zeszyty szkolne, to pozy
tywnym zachowaniem informacyjnym było wykorzystywanie i wyrabianie naw y^ 
konfrontowania posiadanych danych i wiadomości z tymi, które mogli znaleźć we wła-



snych księgozbiorach. Jeżeli jednak tyłko gromadzili książki, ale z nich nie korzystali, 
to można przypuszczać, że w dorosłym życiu ich biblioteczki domowe będązaledwie 
elementem wyposażenia wnętrza i artefaktem tworzącym celowo złudny wizerunek 
ich właściciela.

Tabela 34
Koniunkcja pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi typ gromadzonych dokumentów 

i zachowaniami informacyjnymi uczniów. Rozkład procentowy

Lp
Zachowania informacyjne uczniów 

zw iązane z  gromadzeniem dokumentów
Uczniowie szkół

SPg łącznie

Preferowanie gromadzenia książek lub czasopism lub podręczników 
czy zeszytów szkolnych połączone z preferowaniem wyszukiwania 
informacji w  podręcznikach lub w  księgozbiorze domowym

51,3 64,8 56,6

Preferowanie gromadzenia książek lub czasopism lub podręczników 
czy zeszytów szkolnych połączone z potrzebą porów nywania tej 
samej informacji pochodzącej z  różnych źródeł

30,5 40,6 49,8 42,8

Źródło własne.

Preferowanie przez uczniów określonych źródeł informacji i rodzajów dokumen
tów wyszczególnionych w tab. 32 i tab. 33 wzrastało wraz z osiąganiem pfzez młodzież 
kolejnych etapów kształcenia. Wyjątek stanowiły zbiory bibliotek szkolnych, które cie
szyły się wię^zym zainteresowaniem wśród najmłodszych respondentów i zbiory bi
bliotek pozaszkolnych wybierane częściej przez uczniów szkół podstawowycłi niż 
przez gimnazjalistów. Natomiast rozpatrując uczniowskie wyboiy w zakresie rodzaju 
gromadzonych dokumentów, zauważono dysproporcję sięgającą nawet 30% pomię
dzy grupąuczniów kształcących się w szkołach podstawowych i w szkołach średnich 
a optujących za danąformąkomunikatu. Można tylko przypuszczać, że młodzież star
sza ma bardziej skrystalizowane zainteresowania, ale też i większe możliwości prze
znaczania osobistych funduszy na cele zgodne z własnymi wyborami. Przyczyny się
gania po określone źródło informacji sąróżne. Ustalono wprawdzie, że 16,9% uczniów 
deklarowała preferowanie mediów jako ważnych dla nich źródeł informacji, ale już 
21,5% podejmowała decyzję o chęci skorzystania z określonych dokumentów na pod
stawie informacji uzyskanych z mediów.

W rankingu decyzji, któiymi kierowali się uczniowie podczas wyboru określonego 
źródła informacji, dominowałajego znajomość wynikająca z wielokrotnego sięgania po 
nie i wykorzystywania w realizacji różnych zadań edukacyjnych (tab. 35). Ten sposób 
uzasadniania własnego wyboru deklarowało 58,8% młodzieży. Równocześnie, co już 
stwierdzono wcześniej, 62,9% młodzieży zgłaszało chęć uzupełniania lub porównywa
nia odszukanej informacji z podobnymi pochodzącymi z innego źródła. Te uczniow
skie deklaracje stały w sprzeczności z obiegowymi poglądami grupy nauczycieli, we
dług któiych uczniowie nie widząpotrzeby poznawania i sięgania po nowe źródła 
informacji jeżeli te, które znają, są wystarczające do poprawnego wykonania zadania. 
Mniej liczebne były grupy uczniów decydujące o wyborze źródła na podstawie zaleceń 
nauczyciela (35,5%) i oferty bibliotekarza (23%).



Tabela 35
Uzasadnienie wyboru określonego źródła informacji przez uczniów różnych typów szkól. 

Rozkład procentowy

Uzasadnienie przez ucznia wyboru 
określonego źródła informacji

Znajomość źródła informacji 47,7 55,2 66,9 58,8

W ymóg jego  wyboru 35,8 34,9 36,2 35,5

Oferta biblioteczna 25,8 22,4 22,7 23,0

Reklama w mediacłi 18,3 20,9 23,5 21,5

Ź ró d ło  w łasne .

Wyszukiwanie i gromadzenie informacji należądo równie kluczowych umiejętno
ści jak ich organizowanie i opracowanie. Podjęcie decyzji o formie utrwalenia wyszu
kanej informacj i łą c ^  się w dużym stopniu z preferowaniem różnych sposobów ucze
nia się. Zdecydowanie młodzież skłaniała się ku robieniu odręcznych notatek na 
luźnych kartkach papieru, w brudnopisach lub na podobnych nośnikach informacji 
61,2%. Czynność ta związana była często z odpisywaniem tekstu z dokumentu źródło
wego, ale też ze sporządzaniem wypisów i notatek. Na potrzebę analizowania i syn
tezy materiału źródłowego wskazywało bowiem aż 59,4% respondentów. A więc za
pewne część z nich dokonywała opracowania zapisanych w ten sposób informacji.

Dojrzałe zachowania informacyjne cechuje między innymi umiejętność odnajdy
wania informacji we własnych zbiorach, tj. w gromadzonych książkach, czasopi
smach, w podręcznikach i zeszytach szkolnych zawierających osobiste notatki, uwagi, 
opracowania, w dokumentach wtórnych (kserokopiach artykułów, książek, notatek 
innych uczniów itp.), w wydrukach ze stron internetowych, w plikach komputero
wych, zdjęciach, korespondencji, poczcie elektronicznej itd. Słui^ temu osobisty sys
tem porządkowania i organizowania zbiorów, u niektórych uczniów bardziej rozwinięty 
(układ tematyczny, układ według kiyterium przydatności lub według cech fizycznych), 
u innych wręcz prymitywny (według miejsca przechowywania -  biurko, komputer, 
szafa, podłoga, lub bez układu w stercie wszelkich dokumentów, z których wyszukuje 
się informacje na podstawie wiedzy o kształcie, kolorze, wielkości, grubości nośnika, 
na którym jest ona zapisana). Dostęp do tych zbiorów powinien łączyć się z intensyw
niejszym ich wykorzystaniem niż w przypadku zbiorów bibliotecznych. Ale wymaga 
też umiejętności indeksowania, kategoryzacji, grupowania, selekcji, asocjacji, klasy
fikacji, organizacji zgromadzonych informacji^. W instytucjach bibliotecznych zapew
niony jest dostęp do uporządkowanych dokumentów dzięki zastosowaniu odpowied
niego języka informacyjno-wyszukiwawczego, w bibliotece domowej uczeń zdany 
jest sam na siebie, na swoją inteligencję. Dlatego zwrócono uwagę na sposób wyboru 
ważniejszych treści z wyselekcjonowanych dokumentów polegający na podkreślaniu 
kluczowych zdań w tekście i na robieniu notatek na marginesach książek. W ten spo
sób ucząsię osoby preferujące pracę z dokumentem drukowanym. Traktowanie książ
ki jako materiału roboczego winno łączyć się z koniecznościąposiadania jej na wła
sność (skutki takiej praktyki widoczne sąw księgozbiorach bibliotecznych). Chociaż 
„kreślenie” po książkach traktowane jest jako czynność naganna, podobnie jak korzy



stanie ze ściąg na egzaminach, to jednak taki analityczny sposób pracy z treściąksiąż- 
ki lub szczegółowa selekcja danych pozwalająca w zwartym układzie pomieścić naj
cenniejsze informacje na maksymalnie małej powierzchni papieru, okazać się może 
idealnym ćwiczeniem sprawności wyboru, kategoiyzowania i porządkowania infor
macji. Owe podkreślenia i „zapiski proweniencyjne” sązarazem odwzorowaniem in
dywidualnych umiejętności wyłaniania z tekstu kluczowych fragmentów, a zatem 
świadczątakże o kompetencjach analitycznego przetwarzania tekstu. Wskazująrów- 
nocześnie na luki informacyjne uczącej się osoby.

Uczniowie, którzy preferują sporządzanie odbitek kserograficznych z wyselekcjo
nowanych dokumentów lub przechowywanie ich w formie wydruku komputerowego, 
bardzo często zadowalająsię posiadaniem ich tylko w tej formie. Kserowanie dużej 
liczby publikacji lub obszerne wydruki tekstów pochodzących z różnych stron inteme- 
towych stwarzająniejednokrotnie uczniowi podobne problemy z usystematyzowa
niem zawartych w nich informacji, jak w przypadku wyszukiwania relewantnych 
dokumentów z ogromu dostępnych tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji. 
Można więc przypuszczać, że stan ich wiedty dzięki zgromadzonym dokumentom nie 
ulegnie wydatnej zmianie, bo dopiero przetworzenie informacji, jej krytyczna ocena 
i dopasowanie do własnego systemu wiedzy i wartości jest wymiernym wskaźnikiem 
jej przydatności dla użytkownika.

Tabela 36
Forma zapisywania wyszukanych informacji przez uczniów różnych typów szkół 

Rozkład procentowy

Lp Forma utrwalenia wyszukanycli informacji
U czniowie szkół

SP G SPg łącznie

1 Notatki na kartkach papieru 57,7 58,2 65,7 61,2

2 Odbitka kserograficzna lub wydruk komputerowy 26,2 32,3 47,8 37,6

3 Dokument elektroniczny 20,4 30,5 35,9 31,1

4 Notatki i podkreślenia w książce 12,5 22,1 31,7 24,5

5 Zapisanie informacji w  zeszycie szkolnym 22,2 20,3 23,9 22,0

6 Opis bibliograficzny źródła 7,5 9,4 6,9 8,1

Źródło własne.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tab. 36, uczniowie szkół średnich, w po
równaniu z ich młodszymi kolegami, chętniej korzystali z usług reprograficznych 
w celu posiadania określonych dokumentów (47,8%). Natomiast większość uczniów 
nie deklarowała chęci przeniesienia wyselekcjonowanych informacji do zeszytu szkol
nego. Ta cecha charakteryzowała 22,2% uczniów SP, 20,3% uczniów G i 23,9% 
uczniów SPg. Jest to zapewne konsekwencjąnieegzekwowania przez nauczycieli od 
uczniów umiejętności tworzenia skondensowanych notatek z prowadzonych lekcji lub 
z przeczytanej lektuiy. Wymogi pedagogów ograniczająsię zazwyczaj do skontrolo
wania, czy treść dyktowana przez nich podczas lekcj i została zapisana. W takim pro
cesie komunikacji uczeń staje się jedynie biernym skiybąuporządkowanych przez na
uczyciela treści.



Nieprzywiązywanie wagi przez kadrę dydaktyczną do kształcenia u uczniów 
umiejętności zapisywania informacji w punktach, grupowaniajej, tworzenia hierarchii 
zagadnień według ich wagi, sąźródłem trudności jakie ma m ło^ież na wyższym po
ziomie kształcenia, np. podczas robienia notatek z wykładów*’. Próba nadążenia za 
wykładowcąz dosłownym zapisem jego wypowiedzi jest najczęściej niemożliwa. 
W związku z tym notatki z wykładów sączęsto zlepkiem różnych oderwanych od sie
bie zdań. Z takich notatek nie da się uczyć. Co sprytniejsi studenci wpadająna pomysł 
zapisu wykładu w formie elektronicznej. Nie zmienia to jednak faktu, że odsłuchując 
go w domu ponownie muszą usiąść do wyłonienia z niego najważniejszych treści. 
Jeżeli student nie potrafi tego zrobić podczas wykładu, to będzie miał z tym poważne 
kłopoty także w zaciszu domowym. Nie wspominając już o stracie czasu. To samo 
dotyczy relacji pomiędzy umiejętnościąrobienia notatek z tekstów, z których korzysta 
się w czytelni, a przynoszeniem ich w formie odbitek kserograficznych do domu.

Zachowania informacyjne uczniów, z któiymi mamy do czynienia podczas wyszu
kiwania informacji, wiążą się z jednej strony z ich wiedząo problemie wyszukiwaw
czym, a z drugiej z wiedzą o temacie poszukiwania i zakresie przedmiotowym, do 
którego temat należy®*. Wiedza o problemie informacyjnym uzależnionajest od złożo
ności struktury wiedzy ucznia, cech jego osobowości, motywacji podejmowania okre
ślonych zadań informacyjnych, celów, do realizacji, których potrzebnajest informacja. 
Natomiast wiedza o domenie (temacie) może być zorganizowana u każdego ucznia 
odmiennie. Jadwiga Woźniak, analizując wyniki badań dotyczących użytkowników 
informacji, zauważa, że zachowania związane zjej poszukiwaniem „podlegająwjjly- 
wom czynników wynikających z przynależności do określonych systemów społecz
nych: kulturowego, prawnego, ekonomicznego, społecznego, zawodowego, edukacyj
nego. Czynniki te kształtująpotencjałpoznawczy człowieka, jego postawy, sposoby 
inteфretowania rzeczywistości, wyznaczania celów, postrzegania i definiowania pro
blemów, ich rozwiązywania”®̂. Zatem poziom wiedzy użytkownika o temacie wpły
wa na sposób w jaki formułuje on wyrażenia wyszukiwawcze, w jaki organizuje pliki 
w katalogu Moje dokumenty, w jaki sposób porządkuje strony www w katalogu Ulu
bione, w jaki sposób dobiera terminy do indeksów i czy potrafi tworzyć systemy kla
syfikacyjne dla wybranych pojęć itp.

Marginalizowanie umiejętności porządkowania informacji, nie zwracanie uwagi na 
kontekst i wynikające z tego kłopoty hierarchizacj i terminów związanych ze sobą te
matycznie, nieumiejętność kategoiyzowania ich i dostrzegania oraz ustalania kryte
riów tej kategoryzacji, wpływa na powstawanie trudności podczas wyszukiwania 
informacji z systemów wymagających wcześniejszego sformułowania, wyrażenia 
wyszukiwawczego w języku informacyjnym™. Jest to o tyle istotne, że w tradycyj
nych systemach bibliotecznych uczeń, aby móc odnaleźć olreślonąpozycję w zbiorze, 
musi dysponować przynajmniej podstawowąwiedząo systemie informacyjno-wyszu- 
kiwawczym i języku, w którym opracowano charakterystyki wyszukiwawcze doku
mentów. Aby ustalić wielkość luki informacyjnej w tym zakresie, postawiono przed 
młodzieżązadanie sporządzenia instrukcji wyszukiwawczej w dwóch językach infor
macyjnych. Zadanie informacyjne polegało na napisaniu wyrażenia wyszukiwawcze
go skonstruowanego z jednostek leksykalnych języka haseł przedmiotowych, umoż
liwiającego wyszukanie w katalogu przedmiotowym dokumentów na temat



„Możliwości wypoczynku letniego młodzieży w kraju i za granicą”, a następnie na 
napisaniu wyrażenia wyszukiwawczego w języku słów kluczowych, które pozwoliły
by na dotarcie do relewantnej informacji na ten sam temat, np. za pomocą wyszuki
warki internetowej.

Dobór języków informacyjnych determinowało założenie, że wszyscy respondenci 
obligatoryjnie winni umieć posługiwać się tymi językami. Każda biblioteka szkolna jest 
statutowo zobowiązana do prowadzenia katalogu rzeczowego (przedmiotowego). 
Umiejętność korzystania z niego wymaga znajomości budowy hasła przedmiotowego 
i posługiwania się słownikiem tych haseł. Aby znaleźć konkretnąpozycję bibliogra- 
ficznąw katalogu, trzeba wyrazić swojąpotrzebę informacyjną w języku haseł przed
miotowych. W tym celu należy ustalić termin, któiy byłby tematem i dopasować do 
niego uściślające określniki. Czynność ta stanowiła podstawowątrudność w konstru
owaniu instrukcji wyszukiwawczej wtym języku. Kolejnym językiem informacyjnym, 
któiym młodzież musi się sprawnie posługiwać, jest język słów kluczowych. Zazwy
czaj posługuje się nim nieświadomie, wpisując różne wyrazy o dużej wartości informa
cyjnej do wyszukiwarek internetowych. Umiejętność pisania wyrażeń wyszukiwaw
czych w tym języku wydaje się być zadaniem bardzo prostym. W praktyce okazuje się 
jednak, że młodzież ma z nim również poważne kłopoty.

Przechodząc do dalszej analizy wyników badań ankietowych opisany zostanie 
problem, jaki postawiono uczniom do rozwiązania. Napisanie instrukcji wyszukiwaw
czej w języku haseł przedmiotowych polegało na znalezieniu odpowiedniego tematu 
oraz jego określników, natomiast w języku słów kluczowych wymagano podania mi
nimum trzech słów znaczących, charakteryzujących temat wyszukiwawczy. Na li
czebność zastosowanych terminów użytych do skonstruowania instrukcji wyszuki
wawczych w obu językach wskazuje tab. 37.

Tabela 37
Liczebność wyrazów użytych przez uczniów do utworzenia w yrażenia wyszukiwawczego 

w języku słów kluczowych i haseł przedmiotowych

Lp
Język informacyjny, w którym 

sformułowano wyrażenie 
wyszukiwawcze

Liczba wyiazów  użytycłi do napisania instrukcji wyszukiwawczej 
przez uczniów szkół

SP G SPg łącznie

1 Język informacyjny słów kluczo- 
wycti

768 2131 2037 4936

2 Język informacyjny haseł przed- 
miotowycli

407 1118 1018 2543

Źródło własne.

Użyte przez uczniów terminy przyporządkowano do jednej z czterech klas repre
zentujących ich wagę i p o rc ję  w konstruowanej instrukcji wyszukiwawczej. Do kla
sy I zalwalifikowano wyrazy, które należało koniecznie użyć, aby poprawnie utwo
rzyć instrukcję wyszukiwawcząw formie hasła przedmiotowego lub zestawu słów 
kluczowych. W klasie II umieszczono wyrazy, które uznano za przydatne w konstru
owaniu instrukcji, ale pod warunkiem że występowały w połączeniu z wyrazami 
z klasy I, np. określniki do tematu w haśle przedmiotowym lub terminy aspektowe do 
sformalizowanego słowa kluczowego (podobnie jak modyfrkator uściślający deskryp-



tor), w  klasie III zebrano wyrazy niemające wartości informacyjnej w konstruowaniu 
wyrażenia wyszukiwawczego w obu językach (uznane za słowa niezalecane do in
deksowania). Natomiast klasa IV zawierała informacje o braku umiejętności napisa
nia przez ucznia instrukcji w powyższych językach informacyjnych. W tab. 38 podano 
rozkład procentowy wyrazów użytych przez respondentów do napisania instrukcji 
w obu językach (HP- w  języku haseł przedmiotowych, SK-wjęzyku słów kluczo
wych) i przyporządkowanych do czterech scharakteryzowanych powyżej klas.

Tabela 38
Liczebność klas wyrazów użytych przez uczniów do napisania instrukcji wyszukiwawczej 

w języku haseł przedmiotowych i języku słów kluczowych. Rozkład procentowy

klasy
wyrazów

Liczebność klas wyrazów użytych do napisania instrukcji wyszukiwawczej 
w języku haseł przedmiotowych i w  języku słów kluczowych przez uczniów szkół

podstawowych

HP SK

gimnazjalnych

HP SK

ponadgimnazjalnych

HP SK

w s^stk ich  szkół łącznie

HP SK

54,6 58,1 53,7 61,4 62,9

9,3 11,9 12,6 13,5 15,9 17,5 13,4 14,9

21,5 13,6 18,3 13,4

20,6 3,4 21,3 3,6 18,8 1,3 20,2 2,6

Źródło własne.

Podstawowym wnioskiem wypływającym z analizy danych zamieszczonych 
w tab. 3 8 jest uznanie, że uczniowie mieli o wiele większe problemy ze sformułowaniem 
wyrażenia wyszukiwawczego w języku haseł przedmiotowych niż wyrażenia wyszuki
wawczego w języku słów kluczowych. W pierwszym przypadku 20,2% respondentów 
nie podjęła próby utworzenia instrukcji wyszukiwawczej w formie hasła przedmiotowe
go, atylko 2,6% respondentów nie umieściło w instrukcji żadnych słów znaczących, 
charakteiyzujących postawione pytanie informacyjne. Wyraźnie zarysowała się nato
miast tendencja do wykorzystywania podczas tworzenia wyrażenia wyszukiwawczego 
w formie hasła przedmiotowego lub zdania w języku słów kluczowych wyrazów nale
żących głównie do klasy I. Potwierdza ona dotychczasowąpraktykę tworzenia przez 
młodzież najprostszych haseł wyszukiwawczych, z pominięciem wyrażeń złożonych 
i rezygnację zposiłkowania się operatorami logicznymi (głównie sumy i iloczynu). Wń)o- 
gacanie hasła wyszukiwawczego wyrazami z klasy II jest czynnościąo wiele rzadszą. 
Zadany uczniom temat wyszukiwawczy precyzyjniej można by przełożyć na instrukcję 
wyszukiwawcząw powyższych językach, stosując terminy aspektowe i określniki. 
W stosunku do wszystkich użytych przez respondentów terminów, niesamodzielne jed
nostki leksykalne stanowiły zaledwie 13,4% w odniesieniu do hasła przedmiotowego 
i 14,9% w zredagowanych przez nich wyrażeniach wyszukiwawczych za pomocąsłów 
kluczowych. Na podobnym poziomie utrzymywała się liczebność słów niemających 
żadnej wartości wyszukiwawczej dla postawionego pytania wyszukiwawczego. Często 
też wartość informacyjna wyrazów z klasy I i II była przez uczniów mylona, co powo
dowało wzrost liczby wyszukanych dokumentów nierelewantnych.



Przyjrzyjmy się w jaki sposób uczniowie konstruowali instrukcję wyszukiwawczą 
w obu językacii. W ly m celu określono grupy tematyczne wyrazów, wśród których zna
lazły się terminy przyporządkowane do klasy I i II. Czynność ta pozwoliła na zoriento
wanie się w ustalaniu przez uczniów kierunku poszukiwań. Zw ijane one były z precy
zowaniem odpowiedzi na pytanie co? (wypoczynek), kiedy? (w czasie wolnym od 
nauki), kto? (młodzież szkolna),^^^? (zajęcia w czasie wolnym -  gry i zabawy), gdzie? 
(miejsca wypoczynku), zapomocą czego? (baza turystyczna i noclegowa), wyobe/ 
formie? (forma wypoczynku)” .

Napisanie instrukcji wyszukiwawczej dla tematu „Możliwości vsypoczynku letniego 
młodzieży w kraju i za granicą” wjęzyku słów kluczowych wymagało użycia odpowied
nich jednostek leksykalnych. W tab. 39 przedstawiono grupy tematyczne wyrazów 
użytych przez uczniów do napisania takiej instmkcji.

Tabela 39
Zestawienie grup tematycznych wyrazów występujących w klasach I-IV użytych przez uczniów 

różnych typów szkół do napisania wyrażenia wyszukiwawczego w języku słów kluczowych, 
z podaniem liczby wyrazów w każdej z grup. Rozkład procentowy

Lp
Grapy tematyczne wyrazów tworzących 

wyrażenie wyszukiwawcze w języku 
słów kluczowych

Liczba wyrazów użytych do napisania w yrażenia 
wyszukiwawczego w języku  słów kluczowych przez uczniów

SPg łącznie

GRUPY TEMATYCZNE

1 Odpoczynek -  wypoczynek 22,0 22,2 22,2 22,2

Czas wolny od nauki 24,1 26,1 25,9 25,7

Młodzież szkolna 12,0 13,1 14,8 13,6

Formy wypoczynku 8,9 9,9 13,4 11,2

Baza turystyczna i noclegowa 2,2 2,4 3,3 2,8

Miejsca wypoczynku 0,8 1,2 0,7 1,0
Zajęcia w czasie wolnym, gry i zabawy 1,3 0,3 0,4 0,5

GRUPY FUNKCYJNE

Modyfikatory i słowa niekluczowe dla 
tematu wyszukiwawczego

25,3 21,2 17,9 20,4

9 Skierowanie do innego źródła informa
cyjnego

0,0 0,0 0,1 0,0

Źródło własne.

W poprawnie skonstruowanym wyrażeniu wyszukiwawczym napisanym wjęzy
ku słów kluczowych uczeń powinien umieścić po jednym wyrazie reprezentującym 
każdąz trzech pierwszych grup tematycznych, a pozostałe mógłby pominąć. Zatem 
idealnie byłoby, gdyby częstość występowania słów zaliczonych do trzech pierwszych 
grup zbliżona była do 33,3%. Respondenci, analizując temat wyszukiwawczy, starali 
się odpowiedzieć głównie na pytania co? i kiedy? Natomiast pytanie kto? często zo
stawało bez odpowiedzi i zastępowałaje informacja o formie wypoczynku. Nie bra
no jednak pod uwagę, że wyrazy zaliczane do czwartej grupy (np. kolonie, letnisko, 
obozy, wyprawy, wczasy, wycieczki, zielone szkoły) mogąkojarzyć się z wyrazami 
z drugiej grupy czas wolny od nauki, a więc nie wpływająna zawężenie czy do-



precyzowanie hasła wyszukiwawczego. Brak umieszczenia w zdaniu języka haseł 
przedmiotowych czy słów kluczowych określnika wskazującego, że chodzi o młodzież 
szkolnąbył charakterystyczny dla zdecydowanej większości uczniów. Zanotowano, 
że zaledwie 5,3% wyrazów w instrukcji wyszukiwawczej, napisanej wjęzyku haseł 
przedmiotowych i 13,6% wjęzyku słów kluczowych stanowiły określenia, tóóre moż
na byłoby wykorzystać do udzielenia odpowiedzi na pytanie kto? Tym określeniem 
było słowo młodzież. Nikt z respondentów nie podał wyrazów bliskoznacznych, takich 
jak uczeń, gimnazjalista, licealista, dziecko, szkolny, młodzieżowy, dziecięcy, licealny, 
gimnazjalny itp., za pomocą których można było zawęzić obszar wyszukiwania do 
form wypoczynku przeznaczonego tylko dla dzieci i młodzieży. Chociaż niektóre 
wyrazy z grupyformy wypoczynku, takie jak zielona szkoła, kolonie, letnisko mogły 
sugerować, że w obszarze zainteresowania nie jest grupa wiekowa dorosłych’^

Tabela 40
Zestaw ienie grup wyrazów występujących w klasach 1-IV użytych przez uczniów 
różnych typów szkół do napisania wyrażenia wyszukiwawczego w języku haseł 

przedm iotowych, z podaniem liczby wyrazów w każdej z grup. Rozkład procentowy

Lp
Grupy w yrazów tw orzących wyrażenie 

wyszukiw awcze w języ k u  haseł 
przedmiotow ych

Liczba wyrazów użytych do napisania wyrażenia wyszukiwaw
czego w języ k u  haseł przedmiotowych przez uczniów szkół

SP 1 G 1 SPg 1 łącznie

GRUPY TEM ATYCZNE

1 Odpoczynek, wypoczynek 26,3 26,8 26,5 26,6

2 Czas wolny od nauki 22,1 21,9 19,6 21,0

3 M łodzież szkolna 6,1 4,9 5,5 5,3

4 Form y wypoczynku 7,9 10,1 13,7 11,2

5 Baza turystyczna i noclegowa 1,0 1,8 1,6 1,6

6 M iejsca wypoczynku 0,5 0,7 0,7 0,7

7 Zajęcia w  czasie wolnym, gry i zabawy 1,0 0,8 0,7 0,8

GRUPY FUNKCYJNE

8 M odyfikatory i słowa niekluczowe dla 
tem atu wyszukiwawczego

10,8 8,5 10,2 9,6

9 Skierowanie do innego źródła inf. 3,7 3,1 2,7 3,0

Źródło własne.

Ponadto stosunkowo duży procent wyrazów (20,4%) w instrukcj i wyszukiwaw
czej napisanej wjęzyku słów kluczowych stanowiły wyrazy o niew iell^ znaczeniu in
formacyjnym. W tab. 41 zestawiono jednostki leksykalne, które zastosowali uczniowie 
do ich zredagowania.



Lista wyrazów w ystępujących w wyrażeniach wyszukiwawczych 
napisanych w języku słów kluczowych i haseł przedmiotowych

Lp
Grupy wyrazów: 

tematyczne 
i funkcyjne

Wyrazy użyte do napisania wyrażenia 
wyszukiwawczego w języku łiaseł 

przedmiotowycli (HP)

Wyrazy użyte do napisania wyrażenia 
wyszukiwawczego w języku słów 

kluczowych (SK)
1 Odpoczynek -  wy

poczynek
odpoczynek, rekreacja, relaks, wypoczynek odpoczynek, odprężenie, rekreacja, relaks, 

wypoczynek
2 Czas wolny od 

nauki
czas wolny, ferie, lato, urlopy, wakacje czas wolny, ferie, lato, urlopy, wakacje, 

weekend
3 Młodzież młodzież młodzież, szkolny
4 Formy wypoczyn

ku
agroturystyka, kolonie, letnisko, obozy, obo
zy pracy, podróże, rejsy, turystyka, wczasy, 
wycieczki, wyjazdy, wyprawy, zielona szko
ła

agroturystyka, kolonie, letnisko, letniskowy, 
łagry, oaza, obozy, obozy pracy, podróże, 
rejsy, turystyka, turystyczny, wczasy, 
wycieczki, wyjazdy, wyprawy, wypoczynek 
grupowy, zielona szkoła

5 Baza turystyczna 
i noclegowa

baza wypoczynkowa, biuro podróży, biuro 
turystyczne, domy letniskowe, łiotele, ku
rorty, motele, ośrodki wypoczynkowe, połe 
namiotowe, sanatorium, uzdrowisko

agencje turystyczne, baza noclegowa, baza 
wypoczynkowa, biuro podróży, biuro tury
styczne, domy wypoczynkowe (wczasowe, 
letniskowe), hotele, instytucje udostępnia
jące, kurorty, motele, noclegi, oferty LOT, 
Windertur, ośrodki (wypoczynkowe, tury
styczne), pokoje, pensjonaty, schroniska, tur
nusy, pole namiotowe, sanatorium, uzdrowi
sko

6 Miejsca wypo
czynku

Europa, Hawaje, morze, Polska, Sidzina Basen Morza Śródziemnego, ciepłe kraje, 
Europa, góry, Hiszpania, Italia, Maków Pod
halański, Mazury, morze, Pieniny, plaża, Pol
ska, rzeka, Seszele, Sidzina, Słowacja, Tek
sas, wyspy

7 Zajęcia w czasie 
wolnym -  gry 
i zabawy

atrakcje, gry komputerowe, imprezy, kultura, 
kulturystyka, libacje, rozrywka, motocykl, 
sport

atrakcje, dyskoteka, filmy, heppening, 
imprezy, konkursy, kultura, lektuiy, 
rozrywka, sport -  motocykl, zabawa, zdjęcia

8 Słowa niekluczo- geografia, krajobrazy, krajoznawstwo, miej
sca ( na świecie, na Ziemi, w kraju), miejsce 
(miejsca), w kraju i poza, wagary, zabytki, 
zagospodarowanie, zajęcia

Bezpieczeństwo, cel, ceny, chwila, dla 
wszystkich, formy, godne zobaczenia, grom, 
integracja, jeździć, krajobraz, krajoznawczy, 
lenistwo, leniuchowanie, luz, miejsca, miejs
cowość, możliwości, pobyt, pogoda, poza 
domem, poza miastem, przewóz, przygoda, 
przyjemność, spędzanie, spokojne, sposoby, 
sposób zapełnienia, w kraju i poza, warto 
wiedzieć, warunki naturalne, widoki, wol
ność, przewóz, zacisze, zwiedzanie, wyraże
nia wyszukiwawcze napisane w formie zda
nia pytającego

9 Terminy aspekto
we

ciekawe (najciekawsze) ciekawy, ciepłe, 
cisza, dobry, fajne, formy, miły, możliwości, 
najlepszy, najpiękniejsze, najtańszy, spędza
nie, sposoby, udane, wspólne

atrakcyjne, ciekawe, ciepłe, dobre, fajne, 
komfortowy, ładne, najlepsze, piękne, przy
jazne, stare, super, szybkie, świetne, tanie, 
najtańsze, wolne, wspaniałe, wygodne, zdro
we, złe, zorganizowane

10 Odesłanie do in
nego źródła infor
macji

katalog (podróżniczy, tuiystyczny, letni, wy
poczynkowy, krajoznawczy, młodzieżowy, 
ofert letnich), katalog (wycieczek, podróżni
czy, wypoczynku, domów letniskowych), ka
talogi (wakacyjne, turystyczne, geograficzne, 
biur podróży, biuletyny informacyjne, infor
matory wycieczek, informacje). Oferty (wy
poczynku, wakacyjne, letniskowe, wycie
czek), oferty, poradnik turysty, przewodniki 
(wakacyjne, turystyczne), przewodniki, re
klamy, ulotki, w artykułach z gazet, w atla
sie, w czasopismach młodzieżowych, w en
cyklopedii (świata), w ksią^ach turystycz
nych, o podróżach, w ulotkach reklamowych, 
w jakiejś książce

katalogi wypoczynkowe

Źródło własne.



Różnorodność wprowadzonych terminów świadczy, że nie jest dla uczniów aż tak 
oczywiste, które słowa faktycznie powinny być użyte do sformułowania instrukcji 
wyszukiwawczej dla zadanego tematu. I chociaż ponad 50% stanowiły wyrazy 
o największej wartości informacyjnej, to pozostałe włączone do instrukcji mogły być 
przyczynąpowstania szumu informacyjnego.

Na zakończenie rozważań o umiejętności formułowania instrukcj i wyszukiwaw
czych w języku słów kluczowych i w języku haseł przedmiotowych zamieszczono 
tabelę ocen wystawionych uczniom za wykonanie omawianego zadania informacyj
nego (tab. 42). Zastosowano czterostopniową skalę ocen. Za bezbłędne napisanie 
wyrażenia wyszukiwawczego uczeń otrzymywał 3 punkty (ocena wysoka), za po
prawne, tj. które powodowało wyszukanie informacji mieszczących się w obszarze 
tematu, chociaż nieuwzględniające wszystkich jego wymogów -  2 punkty (ocena do
stateczna), za nawiązujące do tematu, ale równocześnie powodujące skojarzenia od 
niego znacznie odbiegające oraz skonstruowane bez znajomości gramatyki danego 
języka-1 punkt (ocena dopuszczająca), za brak odpowiedzi lub odpowiedź niemającą 
nic wspólnego z obszarem poszukiwań -  O punktów (ocena niedostateczna). Widocz
na w tab. 42 dysproporcja pomiędzy liczbąprocentową ocen dopuszczających uzy
skanych przez szóstoklasistów i młodzież ze szkół średnich za napisanie wyrażenia 
wyszukiwawczego wjęzyku słów kluczowych nie jest dowodem lepszego przygoto
wania informacyjnego w szkołach podstawowych. Wynika raczej z rozwoju systemu 
pojęciowego ucznia dokonującego się wraz z jego przechodzeniem na wyższy poziom 
kształcenia. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dysponując bogatszym zasobem 
słownictwa, mieli równocześnie większe trudności z wyborem odpowiednich słów pre
cyzujących temat wyszukiwawczy. Ponad 44% z nich uzyskało ocenę niedostateczną 
za zadanie polegające na napisaniu instrukcji wyszukiwawczej wjęzyku haseł przed
miotowych.

Tabela 42
Ocena umiejętności wyrażenia tematu wyszukiwawczego przez uczniów 

w języku informacyjnym. Rozkład procentowy

Ocena 
umiejętności 

w yrażenia tematu 
wyszukiwawczego

Język słów kluczowych Język łiaseł przedmiotowycli

SP G SPg łącznie SP G SPg łącznie

wysoka 19,0 16,4 19,3 18,0 2,8 2,2 3,1 2,7

dostateczna 28,3 30,0 28,9 29,3 15,8 23,6 29,5 24,8

dopuszczająca 13,3 17,7 35,5 24,2 20,1 20,2 23,1 21,3

niedostateczna 39,4 35,8 16,3 28,5 61,3 54,0 44,3 51,2

Źródło własne.

Analiza powyższych danych jest porównywalna z wynikami badań pilotażowych 
prowadzonych przez Barbarę Kamińską-Czubałę’ .̂

Problemy z formułowaniem jx)trzeb informacyjnych w określonym ję^ k u  infor
macyjnym mająswoje przełożenie na umiejętności korzystania z katalogów bibliotecz- 
nych’"* i wyszukiwarek internetowych. Potrzebę korzystania z katalogów bibliotecz
nych deklarowało tylko 47,3% badanej młodzieży, a już tylko 39,7% wyrażało swoje



zaufanie do katalogów i kartotek bibliotecznych jako skutecznych narzędzi poszukiwa
nia informacji” . Brak umiejętności formułowania wyrażenia wyszukiwawczego w ję
zyku haseł przedmiotowych na pewno nie pomagał uczniom w posługiwaniu się tymi 
źródłami informacj i. Ponieważ mniej problemów wystąpiło podczas formułowania 
przez nich instrukcji wyszukiwawczej zapomocąsłów kluczy, to nie zaskakuje fakt, że 
dla 61,9% z nich był to wystarczający powód, aby w poszukiwaniu potrzebnych wia
domości preferować wyszukiwarki internetowe.

Koniunkcja zmiennych odzwierciedlających korzystanie lub nie z katalogów biblio
tecznych przez uczniów i zmiennych wskazujących na uznawanie ich lub nie za narzę
dzie trafnego wyszukiwania informacji pozwoliła na istotne spostrzeżenie (tab. 43).

Tabela 43
Koniunkcja pomiędzy zmiennymi odzwierciedlającymi korzystanie lub nie z katalogów 

bibliotecznych przez ucznia a jego zaufaniem do tych katalogów lub wyszukiwarek 
internetowych jako narzędzi umożliwiających trafne odszukanie informacji. Rozkład procentowy

L p
Korzystanie z  katalogów bibliotecznych i wyszukiwarek 

Internetowych połączone z zaufaniem do tych narzędzi 
informacyjnych

U czniowie szkół

SPg łącznie

Korzystanie z  katalogów bibliotecznych i uznawanie ich za 
narzędzie zapewniające trafniejsze wyszukiwanie informacji 
niż wyszukiwarki internetowe

21,1 23,1 24,1

Niekorzystanie z  katalogów bibliotecznych i uznawanie wy
szukiwarek internetowych za narzędzie zapewniające traf
niejsze wyszukiwanie informacji niż katalogi biblioteczne

40,2

Źródło własne.

Uczniowie posługujący się katalogami bibliotecznymi, mający równocześnie 
większe do nich zaufanie niż do wyszukiwarek internetowych, stanowili mniej liczną 
grupę, niż uczniowie niekorzystający z katalogów, ale ceniący wyżej wyszukiwarki 
internetowe. Oznaczać to może, że druga grupa uczniów z góry zakładała mniejszą 
skuteczność tradycyjnych narzędzi wyszukiwania informacji, więc nie widziała ko
nieczności korzystania z ich.

A zatem, czy owe 24,1 % uczniów to osoby silnie przywiązane do tradycyjnych 
metod wyszukiwania informacji. Można przypuszczać, że tak. Chociaż kolejna ko
niunkcja zmiennych pozwalająca uchwycić preferowanie przez młodzież tradycyjnego 
podejścia do procesu informacyjnego wskazała grupę licząca tylko 2,4%. Były to 
osoby, które optowały równocześnie za korzystaniem z katalogów bibliotecznych, nie
uznawaniem wyszukiwarek intemetowych za najlepsze naizędzie docierania do infor- 
macji, za poszukiwaniem informacji w podręcznikach lub ksią^ach lub w bibliotece 
szkolnej lub pozaszkolnej, za uznawaniem zbiorów lub bibliotekarza za podstawowy 
element struktury biblioteki, za roląbibliotekaiza jako znawcy literatury lub specjalisty 
od spraw bibliotecznych oraz za przywiązaniem do tradycji]sko cenionej wartości. 
Uczniowie szkół podstawowych dokonujący tych samych wyh)orów stanowili grupę 
liczącą 3,6%, gimnazjaliści 1,9%, a młodzież ze szkół średnich 2,6%.

Tradycyjne podejście do procesu informacyjnego kojarzone jest w praktyce szkol
nej nierozerwalnie z kulturąbibliotecznąucznia. Badania ilościowe pozwoliły wyłowić 
47,8% respondentów, u któiych odnotowano inklinację do takich właśnie metod pracy



z informacją. Analogicznie, wśród uczniów szkół podstawowych była to grupa stano
wiąca 36,9%, wśród uczniów szkół gimnazjalnych 43,1 %, a ponadgimnazjalnych 
57,1 %. Osoby do nich należące wybierały takie wartości jak: „przywiązanie do tr^y- 
cji” lub „własne zdanie” lub „wiarygodność”; robiły notatki na marginesach książek; 
zapisywały dane bibliograficzne wykorzystanych publikacji; ceniły przynajmniej jedną 
z następujących umiejętności; wyszukiwanie, selekcja, gromadzenie, ocena, czytanie, 
samokształcenie; podejmowały decyzję o lekturze książki na podstawie tytułu lub 
autora, roku wydania, bibliografii, spisu treści, wstępu, informacji na obwolucie, ilu
stracji; gromadziły książki lub czasopisma, podręczniki, zeszyty, zdjęcia, koresponden
cję. Wzięcie pod uwagę tak szerokiego spektrum zachowań informacyjnych spowo
dowało, że prawie połowa biorących udział w badaniach uczniów spełniała podane 
kryteria. Ale gdy tę grupę respondentów zestawiono z osobami, które równocześnie 
preferowały: korzystanie z katalogów bibliotecznych; nie uznawały wyszukiwarki in
ternetowej za najlepsze narzędzie docierania do informacji; poszukiwały informacji 
wpodręcznikach lub książkach, w bibliotece szkolnej lub pozaszkolnej; uznawały zbio
ry lub bibliotekarza za podstawowy element struktury biblioteki oraz preferowały bi
bliotekarza w roli znawcy literatury lub specjalisty od spraw bibliotecznych, to takiej 
młodzieży było już zaledwie 7,7%. Koniunkcja tych wszystkich zmiennych odnoszą
cych się do uczniów szkół podstawowych wskazała na grupę liczącą7,9%, a w odnie
sieniu do gimnazjów 5,6% i 10,1 % dla uczniów szkół średnich. Podsumowując rozwa
żania na temat kultury bibliotecznej młodzieży, należy odnieść się do danych 
zamieszczonych w tab. 44.

Tabela 44
Deklarowane preferencje uczniów świadczące o ich kulturze bibliotecznej. Rozkład procentowy

Lp Preferencje uczniów świadczące o ich Iculturze bibliotecznej
Uczniowie szkół

SP G SPg łącznie

1 Preferowanie usługi bibliotecznej zapewniającej dostęp do różnycłi 
źródeł informacji

68,5 62,3 57,1 61,2

2 Korzystanie z  Icatalogów bibliotecznycti 64,9 46,4 41,7 47,3

3 Korzystanie z  biblioteki szkolnej w celu wyszukania ściśle określo
nej informacji

37,3 31,5 35,1 33,8

4 Opieranie się na ofercie bibliotecznej w wyborze źródeł informacji 25,8 22,4 22,7 23,0

5 Korzystanie z  innych biblioteki w celu wyszukania ściśle określonej 
informacji

16,1 14,8 22,0 17,9

6 Korzystanie z  bibliotek podczas realizacji projektów szkolnych, edu
kacyjnych

7,5 9,4 8,2 8,6

Źródło własne.

Zestawiono w niej wybory uczniów świadczące o ich preferencjach w obszarze 
kultury bibliotecznej. Wskaźniki procentowe, oprócz pierwszego punktu, nie sąjed- 
nak zadowalające. Uznawanie przez 61,2% uczniów, że najważniejsząflinkcjąbiblio- 
teki szkolnej jest zapewnienie dostępu do różnych źródeł informacji, koreluje 
z traktowaniem jej nadal jako wypożyczalni książek. Natomiast respondenci nie prze
jawiali już takiego entuzjazmu (33,8%) w łączeniu jej usług z realizacjązłożonych kwe-



rend. Jeszcze rzadziej (17,9%) bral i pod uwag możliwość zwrócenia się z prośbąo rozwią
zanie zadania informacyjnego do pracowników innych bibliotek. Nie wykorzystywali także 
oferty bibliotecznej przy wyborze pozycji lekturowych, jak teżmożiiwości uzyskiwania 
informacji o istnieniu i miejscu przechowywania pożądanych dokumentów (23,0%). Nie
korzystnym zjawiskiem okazało się także nieutożsamianie biblioteki szkolnej 
z miejscem realizacji projektów edukacyjnych i z warsztatem pracy wspomagającym dy
daktykę szkolnąpoprzez prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi (8,6%). W prak
tyce pedagogicznej zbyt często zapomina się, że jednym z ważnych obowiązków szkoły 
jest kształcenie umiejętności pracy zespołowej uczniów i zapewnienie odpowiednich wa
runków do jej realizacji, np. poprzez przystosowanie do tego zadania biblioteki. O innych 
przejawach kultury bibliotecznej zw ią^ych z pracąz informacjątraktuje dalsza część roz
działu. Jednym z nich jest niewątpliwie zasygnalizowana wcześniej potrzeba zapisywania 
informacji o wykorzystanych źr^łach informacji w formie opisów bibliograficznych. Jest 
to jednak zachowanie informacyjne spotykaneumłodzieży nader rzadko(8,l%).Niestety, 
wiedza przekazywana podczas lekcji bibliotecznych i innych zajęć obejmujących tę tema
tykę nie znalazła odzwierciedlenia w ich pożądanych działaniach. Traktowana jest w pro
cesie edukacji marginalnie, więc i dla młodzieży ma marginalne znaczenie.

Tabela 45
Deklarowane preferencje uczniów świadczące o ich kulturze czytelniczej. Rozkład procentowy

L p P r e fe re n c j e  u c z n ió w  ś w ia d c z ą c e  o  ic h  k u l tu r z e  c z y te ln ic z e j
U c z n io w ie  s z k ó ł

S P G S P g łą c z n ie

1 U z n a w a n ie  d o b r e g o  k s i ę g o z b io r u  z a  n a jw a ż n ie js z y  k o m p o n e n t  b i 
b l io t e k i  s z k o ln e j

7 7 .1 6 7 ,6 7 7 ,5 7 3 ,0

2 P r e fe ro w a n ie  g r o m a d z e n ia  k s ią ż e k  i c z a s o p is m 4 8 ,4 4 9 ,2 5 5 ,5 5 1 ,6

3 P r e fe ro w a n ie  k o m p e te n c j i  l i t e r a tu ro z n a w c z y c h  b ib l io te k a r z a  
s z k o ln e g o

4 1 .9 4 5 .1 6 2 .1 5 1 .4

4 W y k o rz y s ty w a n ie  k s i ę g o z b io r u  d o m o w e g o 4 1 ,6 4 2 ,3 5 8 ,8 4 8 ,8

5 T r a k to w a n ie  u m ie ję tn o ś c i  c z y ta n ia  j a k o  n a jp rz y d a tn ie j s z e j  w  ż y - 3 3 .7 3 9 ,9 4 6 ,2 4 1 ,5

6 P o t rz e b a  w ie d z y  o  a u to rz e  p u b l ik a c j i  w  p o d e jm o w a n iu  d e c y z j i  
o j e j  le k tu r z e

5 2 ,0 35 ,1 3 5 ,8 3 7 ,9

7 P r e fe ro w a n ie  g r o m a d z e n ia  k s ią ż e k ,  c z a s o p is m  p o łą c z o n e  z  u z n a 
n ie m  u m ie ję tn o ś c i  c z y ta n ia  z a  n a jp r z y d a t n ie j s z ą  w  ż y c iu

2 1 ,5 26 ,1 2 9 ,0 2 6 ,6

8 A n a l i ty c z n e  p o d e jś c i e  d o  c z y ta n e g o  te k s tu  w y n ik a ją c e  z  p o d k r e 
ś la n ia  i r o b ie n i a  n o ta te k  n a  m a r g in e s a c h  p u b l ik a c j i

1 2 .5 2 2 ,1 3 1 ,7 2 4 ,5

9 P r e fe ro w a n ie  w s tę p u  d o  k s ią ż k i  j a k o  p o d s ta w y  p o d ję c ia  d e c y z j i  
o  j e j  le k tu r z e

20 ,1 2 1 ,6 2 4 ,8 2 2 .7

Źródło własne.

Znacznie wyższe wartości osiągały wyboiy uczniów świadczące o ich kulturze 
czytelniczej (tab. 45). Niewątpliwie dwie cechy okazały się najistotniejsze, tj. uzna
wanie umiejętności czytania jako priorytetowej dla ich rozwoju (41,5%) oraz dobre
go księgozbioru za najważniejszy komponent biblioteki (73%). Także nawyk groma
dzenia książek był ważny w ocenie kompetencji czytelniczych. Wprawdzie ponad 
50% respondentów przywiązywała dużą wagę do tworzenia własnej kolekcji, ale już 
tylko 26,6% równocześnie uznawała sprawność w zakresie czytania jako najprzy



datniejszą w życiu. Czy zatem faktycznie 48,8% uczniów biorących udział w bada
niach wylcorzystywało księgozbiory domowe, np. do celów dydaktycznych, intelektu
alnych, edukacyjnych, rekreacyjnych itp’®?

Zachowania czytelnicze obejmująnie tylko zagadnienia aktywności czytelniczej 
i procesów recepcji lektuiy, ale też wyborów oraz preferencji czytelniczych. Wybory 
te nawiązywać mogą do potrzeby wiedzy o autorze publikacji, a także oceny jej za
wartości na podstawie informacji zamieszczonych we wstępie. Jednak ten sposób za
chowania nie jest częsty, gdyż dotyczy w pierwszym przypadku 37,9% uczniów, 
a w drugim już tylko 22,7%.

Komponentem kultury czytelniczej są także tzw. dyspozycje instrumentalne, 
a wśród nich wiedza, umiejętności i sprawności. Jednąz nich jest sprawność anali
tycznego podejścia do cytowanego tekstu, wynikająca z umiejętności sporządzania 
z niego skondensowanych notatek i wypunktowywania najważniejszych zagadnień. 
Sprawność tę deklarowało 24,5% uczniów. Wśród dyspozycji motywacyjnych decy
dujących o lekturze umieszczono także kompetencje literaturoznawcze bibliotekarza, 
który jako mediator pomiędzy dziełem ajego czytelnikiem powinien podkreślać waloiy 
wybranej pozycji i zachęcać do jej przeczytania i kontemplacji. Te kompetencje biblio
tekarza doceniło 51,4% młodzieży.

Na postawy i zachowania informacyjne związane z procesem czytania nie wy
wierał specjalnego wpływu stosunek ucznia do wyboru określonego stylu życia. 
Uczniowie, którzy cenili umiejętność czytania i życie w realnym świecie, stanowili 
30,9% badanej populacji, a ich koleżanki i koledzy wybierający funkcjonowanie 
w świecie wirtualnym lub kreowanym przez media (film, telewizję) stanowili 10,5%. 
Obie wartości okazały się zbyt niskie, aby zaobserwować związek pomiędzy tymi 
zmiennymi. Jeżeli umiejętność czytania była bardzo ważnąsprawnościądla ucznia, to 
nie miało specjalnego znaczenia, czy przeważał w jego życiu realizm, czy fikcja.

Książka drukowana w procesie autoedukacj i ma do spełnienia kilka funkcji. Za
spokaja potrzeby, umożliwia rozwój osobowości i kształtuje postawy czytelników. Czy 
są to postawy pozytywne, czy negatywne zależy od reprezentowanego przez ucznia 
systemu wartości.

Jak już zaznaczono na wstępie, respondenci deklarowali, że najważniejszymi dla 
nich wartościami są„własne zdanie” (65,5%), „zgodność z prawdą” (54,4%), „wia
rygodność” (51,2%) i „odpowiedzialność” (50,4%). Wartościom tym powinny towa
rzyszyć dojrzałe informacyjnie zachowania (tab. 46). Dlatego optując za „własnym 
zdaniem”, zwracali uwagę na umiejętność analizy, syntezy, oceny i kiytyki informacji 
(46,2%), aby mogła być ona poparta rzetelną wiedz% cenili kompetentnego bibliote
karza (37,2%), któiy potrafi wskazać dokumenty potwierdzające przyjęte przez ucznia 
stanowisko, preferowali spośród różnych umiejętności czytanie (31,9%), bo jej brak 
uniemożliwia dostęp do wiedzy, dokonywali wyboru lektury na podstawie informacji 
o zawartości treściowej książki i roku wydania (35,0%) lub wnioskowali ojej wartości 
na podstawie wiadomości zawartych we wstępie i wykazie cytowanej literatury 
(26,3%), bo te elementy budowy książki świadczą ojej merytorycznych walorach. 
Zaobserwowano też inne pozytywy wynikające z faktu, że młodzież, która ceniła 
„własne zdanie” jako wartość, tylko w 19,4% preferowała życie w świecie oderwa
nym od rzeczywistości konstruowanym przez cybeфrz;estrzeń, film, telewizję, wybie



rając aktywniejsze formy spełnienia się w świecie realnym. Doboru lektury dokony
wała na podstawie istotnych informacji świadczących ojej wartości, a nie kierowała 
się dołączonymi doń materiałami na CD, DVD, gadżetami komputerowymi, reklamów
kami, a także materiałami ilustracyjnymi. Nie był też ich domeną bezkrytyczny stosu
nek do korzystania z technologii informacyjnej (8%). Trudno być jednak zadowolonym 
z powyższych wyników. Jeżeli nawet grupę uczniów liczącąod 26,3% do 46,2% ce
chowały dojrzałe zachowania informacyjne, to i tak 53,8% do 73,7% młodzieży optu
jącej za wartościąjakąjest „własne zdanie” nie postępowała w podobny sposób. Roz
kład procentowy omawianych zmiennych typowych dla wszystkich uczniów 
biorących udział w badaniach zamieszczono w tab. 46. Oprócz koniunkcji zmiennych 
charakteryzujących zachowania informacyjne uczniów podano w niej najczęściej wy
bierane przez młodzież kategorie aksjologiczne.

Tabela 46
Koniunkcja pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi zachowania informacyjne 

i wartości preferowane przez uczniów. Rozkład procentowy

Lp Zmienne charakteryzujące zachowania 
informacyjne uczniów

Wartości preferowane przez uczniów (łącznie)

własne
zdanie i prawdą

wiary
godność

odpo
wiedzial

ność

kryty
cyzm

Preferowanie umiejętności analizy, syntezy, oceny, 
krytyki informacji

46,2 39,2 37,2 36,7 10,3

Preferowanie bibliotekarza jako najważniejszego ele
mentu biblioteki

37,2 31,6 30,9 8,4

Wybór książki na podstawie spisu treści lub roku 
wydania publikacji lub informacji na obwolucie

35,0 17,7 7,0

Preferowanie umiejętności czytania 31,9 6,7

6,2Wybór książki na podstawie literatury przedmiotu 
lub wstępu względnie przedmowy

26,3 20,8 21,2

Preferowanie życia w świecie wirtualnym lub 
w świecie filmu i telewizji

3.8

4.8 

1,7

Wybór książki na podstawie materiałów ilustracyj
nych lub elektronicznych

18,6 15,0 15,1 15,2

8 Bezkrytyczny stosunek do korzystania z technologii 
informacyjnej

4,7

Źródło własne.

Wniosek z analizy większości danych zamieszczonych w tab. 46 nie jest jednak 
optymistyczny, bowiem wyboiy uczniów wskazujące na dojrzałąpostawę wobec in
formacji nie podążały najczęściej w parze z wyh)orami wskazującymi na konotacje ak
sjologiczne uzasadniające preferowane przez respondentów zachowania informacyj
ne. A zatem deklarowane przez uczniów wartości nie były tymi, które faktycznie 
wyznawali, ponieważ postawy jakie przyjęli wobec informacji nie zawsze wynikały 
z deklarowanej wartości. Za przyznawaniem umiejętnościom takim jak analiza, syn
teza i ocena informacj i bardzo wysokiego miejsca w hierarchii cennych życiowych 
sprawności i deklarowaniem wyboru, Jaytycyzmu” jako istotnej wartości, opowiadało 
się zaledwie 10,3% osób biorących udział w badaniach. A wydawać by się mogło, że 
te dwie zmienne są tak silnie ze sobą związane, że trudno nie dostrzec ich związku.



I chociaż 59,4% uczniów (i aż 69,6% uczniów szkół średnich) wysoce ceniło sobie 
umiejętność oceny, krytyki i analizy źródeł informacji, to jednak nie towarzyszyła temu 
działaniu świadomość doceniania wartości, jaką w ich życiu powinna spełniać posta
wa polegająca na kontroli prawdziwości twierdzeń, gotowości do anali^ i sprawdza
nia własnych poglądów w świetle nowych faktów. Nie można nie brać pod uwagę 
utożsamiania przez niektórych uczniów krytycyzmu jako pozytywnej postawy z kry
tyką w sensie wytykania błędów lub co gorsza z krytykanctwem, z któiym spotykamy 
się na co dzień, także w sytuacjach edukacyjnych. Zastanawia bowiem fakt, że tylko 
13,2% uczniów wybrało „krytycyzm” jako cennąkategorię aksjologiczną, a przecież 
w wychowaniu ku wartościom eksponuje się jego znaczenie. Jego wartość przybliża 
się także w ramach różnych przedmiotów nauczania, trudno zatem przypuszczać, aby 
większość uczniów pojmowałaje błędnie.

Zachowania informacyjne uczniów świadczące o ich kulturze bibliotecznej i czy
telniczej to tylko fragment obszaru kultury informacyjnej. Nie można pominąć zacho
wań wynikających z korzystania z technologii informacyjnej. W tab. 47 zebrano 
wyniki badań ujawniające częstość wyborów dokonywanych przez uczniów w tym 
zakresie.

Wyszukiwanie i gromadzenie informacj i przy u^ciu narzędzi technologii informacyjnej 
było preferowane przez 51,4% biorących udział w badaniach. Potwierdził to wynik ko- 
niunkcji zmiennych opisujących uczniowski wybór Internetu i multimediów jako źródeł 
informacj i lub wyh)ór dokumentów na podstawie informacj i pochodzących z mediów ze 
zmienną odzwierciedlającąpreferowanie wyszukiwarek internetowych jako narzędzi 
poszukiwania informacji. W stosunkudouczniówszkółpodstawowych wyłoniono mniej 
licznągrupę, bo liczącątylko 36,9%, natomiast wśród gimnazjalistów i uczniów szkół śred
nich wyniki były podobne i wnosiły w kolejności 53,2% oraz 54,8%.

Gdy z wymienionych powyżej zmiennych oraz z kolejnych opisujących prefero
wanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, preferowanie gromadze
nia dokumentów elektronicznych, podejmowanie decyzj i o lekturze na podstawie za
interesowania dołączonymi do publikacji materiałami na CD lub przechowywanie 
informacji w formie plików komputerowych, utworzono iloczyn logiczny, to grupa 
respondentów spełniająca powyższe kryteria wzrosła do 56,1 %, a wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych do 64,1 %. Natomiast wśród szóstoklasistów utrzymywała 
się na zbliżonym jak poprzednio poziomie i osiągnęła 39,8%.

Doceniając przydatność technologii informacyjnej w pracy z informacjąw celu 
realizacji różnorodnych zadań szkolnych, młodzież nie dostrzegała związku, jaki istnieje 
pomiędzy uznaniem skomputeryzowanej biblioteki wyposażonej w nowoczesne sta
nowiska multimedialne z dostępem do Intemetu, jako szczególnie pożądanej przez nich 
pracowni, z potrzebą kontaktu w niej z bibliotekarzem o wysokich kompetencjach 
w zakresie TIK. Wyłoniono zaledwie 9,5% respondentów, którzy w swoich wybo
rach podkreślali znaczenie obu zmiennych, rozkład procentowy odnoszący się do 
uczniów z poszczególnych typów szkół przedstawiał się następująco: 5,4%, 9,8% 
i 10,7%. Nie jest to tylko przejaw braku wyobraźni, ale też motywacji do pracy intelek
tualnej w takim miejscu.

Kolejnym obszarem zainteresowania kultury informacyjnej sąumiejęmości samo
kształceniowe młodzieży. Zmieniająca się rzeczywistość zmusza do nieustannego



Zachowania informacyjne uczniów związane z preferowaniem technologii informacyjnej w życiu. 
Rozkład procentowy

Zachowania uczniów związane z preferowaniem technologu 
informacyjnej w życiu

Preferowanie gromadzenia plików komputerowych (MP3, gry, filmy, 
dane tekstowe, graficzne, zdjęcia cyfrowe itp.)

Preferowanie wyszukiwarek internetowych jako narzędzia poszukiwania 
informacji

49,8 65,7 62,1 61,9

Preferowanie Internetu jako miejsca poszukiwania informacji 56,1 69,9 60,3

Preferowanie gromadzenia muzyki na nośnikach elektronicznych i ma
gnetycznych

36,2 52,2 52,7

Preferowanie gromadzenia filmów na nośnikach elektronicznych 
i magnetycznych

54,1 58,7 52,6

Preferowanie multimedialnych wydawnictw encyklopedycznych jako 
źródła poszukiwania informacji

44,2

Uznawanie umiejętności korzystania z komputera, Internetu, mediów 
jako najprzydatniejszych w życiu

37,5 40,7

Wybór zadań szkolnych wymagających korzystania z komputera i Inter
netu jako formy sprzyjającej rozwojowi umiejętności samokształcenio
wych

34,8 38,9 40,1 38,7

Preferowanie przechowywania informacji w pamięci komputera 20,4 30,5 35,9 31,1

Dopuszczenie możliwości eliminacji życia w realnym świecie przez 
funkcjonowanie w świecie wirtualnym

22,0 19,0 22,4

Preferowanie mediów jako źródła informacji o istnieniu poszukiwanych 
informacji

Preferowanie bibliotekarza jako pracownika pełniącego rolę eksperta od 
stosowania TI

20,4 22,6 20,4 21,4

Dopuszczenie możliwości eliminacji życia w realnym świecie przez 
funkcjonowanie w świecie filmu i TV

16,1 18,0

14 Kierowanie się przy wyborze lektury dołączonymi do niej materiałami na 
CD i innych nośnikach elektronicznych

7,7

Źródło własne.

uczenia się przez całe życie, a od posiadania kompetencji w zakresie information li
teracy 2а\ету nie tylko poziom wykształcenia młodzieży, ale też umiejętności przysto- 
sowj^ania się do ciągłych zmian. Nowa epoka żąda także coraz większej mobilności 
od uczących i nauczanych. Niestety, ,^mienność” i mobilność jako wartości zostały 
wyeksponowane zaledwie przez 6,2% uczniów.

Związek kompetencji informacyjnych z podstawowymi założeniami koncepcji 
uczenia się przez całe życie opisała w swej książce Barbara Kędzierska. W śród pod
stawowych zadań kształcenia ustawicznego wymieniła między innymi zapewnienie 
dostępu do Internetu, promowanie aktywnych postaw, poradnictwo, poprawianie 
poziomu osiągnięć, zdolność uczenia się, aktualizowanie programów nauczania, za
pewnienie jakości kształcenia’’. We wszystkich tych zadaniach aktywnie powinna 
uczestniczyć biblioteka, ponieważ przygotowanie uczniów do funkcjonowania w spo
łeczeństwie informacyjnym wymaga nauczenia ich mądrego i efektywnego korzysta
nia z tecłinologii informacyjnej, z nowoczesnych środków dydaktycznych jakimi są 
zasoby sieciowe i systemy multimedialne, upowszechniania kultury informacyjnej



w szkolnych centrach informacji lub MCI. Szkolne centra informacji, jako najważniej
sze pracownie samokształceniowe, muszą być zatem odpowiedzialne także za jakość 
samokształcenia informacyjnego młodzieży. Tym bardziej że, jak zauważa Kazimierz 
Wenta, w procesie samouctwa informacyjnego coraz bardziej widoczna jest domina
cja komputera i sieci informacyjnych. Różnorodność form aktywności intelektualnej 
młodzieży w samouctwie informacyjnym powinna być ściśle związana z ofertą usług 
biblioteki szkolnej. Do form tych TadeuszAleksander zalicza czytelnictwo literatury, 
słuchanie wykładów i prelekcji, dyskutowanie, wykonywanie różnych opracowań, 
obserwacje i badania własne, zwiedzanie muzeów i wystaw, czeфanie wiedzy ze 
środków masowego przekazu (film, audycje radiowe i telewizyjne), Intemetu, kaset 
z nagraniami, także przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, pracy zawodo
wej, wynalazczości i ruchu racjonalizatorskim, rozmyślania własne, wymianę doświad
czeń zawodowych i życiowych z innymi ludźmi, a także kolekcjonerstwo, podróże, 
zabawę i rozrywkę oraz inne’*. Są to formy aktywności, o które w badaniach pytano 
uczniów.

Ważne jest zatem wyeksponowanie stosunku ucznia do procesu samokształcenia. 
Nie wszystkie zachowania związane z procesem uczenia się sprzyjająrozwojowi 
kultury informacyjnej. Zostały one przedstawione w tab. 48.

Zdolność uczenia się zależy w dużym stopniu od umiejętności zarządzania infor
macją. Odejście w edukacji od metody przekazywania wiedzy nauczyciela i przejście 
do paradygmatu konstruowania własnej w ied^ przez ucznia wymaga zmiany w or
ganizacji pracy szkoły. Wiedza nie może być, jak podkreśla Marek Gawrysiak, prze
kazywana przez instrukcje, ale musi być wiązana przez ucznia z jego modelami men- 
talnymi i konstruktami rzeczywistości’ .̂ Proponuje zatem traktować ucznia 
w procesie edukacji jako samooiganizujący się procesor, o cechach zarazem obiekty- 
wistycznych jak i konstruktywistycznycłi. Konieczność rezygnacji z encyklopedycz
nego sposobu przyswajania wiedzy znalazła poparcie zdecydowanej większości re
spondentów. Zaledwie 18,7% preferowała nadal pamięciowe metody uczenia się. Na 
drugim biegunie metod dydaktycznych usytuowano pracę z uczniami sposobami ak
tywizującymi. Sąto głównie formy pracy zespołowej mające między innymi zachęcać 
do twórczych poszukiwań podczas rozwiązywania problemów, uczenia się od siebie 
nawzajem, rozwijania umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzial
ności. Jednąz nich jest praca metodąprojektu, określana też „metodą dojrzewania 
uczniów”*”. Wymaga ona prowadzenia samodzielnego poszukiwania informacji, bez 
względu, czy jest realizowany projekt badawczy polegający na zebraniu i usystema
tyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach, czy projekt działania lokalnego zwią
zany z wykonaniem jakiegoś działania w środowisku lokalnym i wymagający w koń
cowej fazie przedstawienia sprawozdania ze zrealizowanego przedsięwzięcia. Jest to 
forma dydaktyczna, która znalazła aprobatę u 31,5% respondentów, którzy traktowali 
jąjako pozytywnie oddziałującą na rozwój własnych umiejętności samokształcenio
wych. Natomiast dla 16,1 % uczniów zajęcia prowadzone tąmetodąstanowiły stratę 
czasu. Liczba niezadowolonych była jednak zdecydowanie mniejsza, gdyż tylko 4,5% 
biorących udział w badaniach, wybierając projekt jako sprzyjający autoedukacji, rów
nocześnie uważała, że praca nad nim w grupie jest n ieefek^^a . Były to najprawdo
podobniej osoby, któiym źle układała się praca z zespołem.



Tabela 48
Zachowania uczniów związane z procesem uczenia się niesprzyjające rozwojowi kultury 

informacyjnej. Rozkład procentowy

Zachowania uczniów związane z procesem  uczenia się nie
sprzyjające rozwojowi kultury informacyjnej

Nieuznawanie lekcji w bibliotece jako  m ogących rozwijać 
kompetencje informacyjne

Pomijanie krytycyzmu jako  wartości preferowanej przez 
ucznia

93,9 86,5 84,3 87,8

Niezaliczanie umiejętności oceny wyszukanych informacji do 
grupy najprzydatniejszych w  życiu

86,0 78,5 66,9 75,0

Pomijanie twórczości jako  wartości preferowanej przez ucznia 71,7 61,0 58,0 61,4

Niełączenie niepowodzeń w  nauce szkolnej z  brakiem  kom
petencji informacyjnych

63,4 53,1 55,5 55,6

Niepreferowanie umiejętności samokształceniowych w  swoim 
indywidualnym rozwoju

58,4 53,6 42,9 50,0

Nieuznawanie umiejętności analizy, syntezy i oceny wyszuka
nych informacji i jako  najważniejszych w procesie uczenia się

54,1 45,2 30,4 40,6

Nieuznawanie wartości informacyjnej własnych notatek 42,3 41,8 34,3 38,8

Preferowanie przepisywania wyszukanych fragmentów tek
stów „słowo w słowo”

18,3 28,8 32,7 28,8

Preferowanie pamięciowej metody uczenia się 28,3 21,4 12,1 18,7

Traktowanie pracy m etodą projektu jako  straty czasu 10,8 17,3 16,9 16,1

Preferowanie dysputy jako  formy zajęć sprzyjających rozwo
jow i umiejętności samokształceniowych połączone z prefero
waniem „krytycyzmu” jako  wartości

2,9 4,6 7,8 5,6

Preferowanie projektu jako  formy zajęć sprzyjających rozwo
jow i umiejętności samokształceniowych połączone z uzna
niem pracy nad projektem z innymi uczniami jako  „straty

3,2 5,5 3,9 4,5

Źródło własne.

Kolejnąmetodąstymulującąpotrzeby rozwoju umiejętności samokształceniowych 
jest dyskusja dydaktyczna. 29,2% uczniów przypisywała dyspucie taką właśnie funk
cję. Uczy ona bowiem krytycznego spojrzenia na własne poglądy i zmusza do ich 
weryfikacji, ćwic2y  zwięzłe i precyzyjne wypowiadanie się, rozwija umiejętności no
towania istotnych faktów. Niestety, młodzież nie łączyła dysputy jako formy spr2yja- 
jącej rozwojowi umiejętności samokształceniowych z preferowaniem „kiytycyzmu” 
jako kategorii aksjologicznej. Koniunkcja obu zmiennych wskazywała cechy charak- 
teiyzujące zaledwie 5,6% respondentów.

W planowaniu działań edukacyjnych konieczne jest uwzględnianie preferencji 
uczniów w zakresie zajęć szkolnych mających według nich największy wpływ na 
rozwój umiejętności samokształceniowych. Szczególnie nisko oceniane lekcje biblio
teczne powinny zostać poddane wnikliwej kiytyce, tym bardziej że im starszy uczeń, 
tym jego negatywna ocena potęgowała się. Niewątpliwie należy zwrócić uwagę także 
na formę wycieczki edukacyjnej, której wartość w kontekście rozwoju umiejętności 
informacyjnych ceniło sobie aż 43% uczniów szkół średnich. Przemyślany program



takiej wycieczki może być także doskonałym sposobem na rozwijanie kultuiy infomia- 
cyjnej. Szczegółowe dane zamieszczono w tab. 49.

Tabela 49
Preferencje uczniów w zakresie formy zajęć szkolnych mających największy wpływ na rozwój 

umiejętności samokształceniowych. RozWad procentowy

Lp
Forma zajęć szkolnych oddziałująca 
pozytywnie na rozwój umiejętności 

samokształceniowych ucznia

Uczniowie szkół

SPg łącznie

W ypracowanie domowe, referat 40,5 43,7 48,6 45,2

Zadanie wym agające korzystania z  TIK 34,8 38,9 40,1

W ycieczka edukacyjna 26,5 38,5 38,5

Praca konkursowa 37,3 32,7 29,4

Projekt 32,8 32,1 31,5

Dysputa 24,4 24,4 36,4 29,2

Lekcja w bibliotece 14,0 11,7 7,7 10,4

Źródło własne.

Bez względu na zastosowaną metodę uczeń efektywnie zdobywa wiedzę w zależ
ności od przyjętych stylów uczenia się. Ate zależą od interakcji między cechami oso
bowymi ucznia a sytuacją w jakiej się znajduje. Jan Vermunt wprowadził do nauki 
koncepcję czterech stylów uczenia się®'. Styl ukierunkowany naznaczenie charakte- 
lyzujący się silnąmotywacjąuczącego się, styl ukierunkowany na zastosowanie, na
stępny na reprodukcję oraz styl nieukierunkowany*^. Dwa ostatnie są wciąż jeszcze 
zbyt często obecne w praktyce szkolnej i stanowią istotną barierę motywacyjną dla 
rozwoju kultury informacyjnej młodzieży. Przykładem może być nieuznawanie przez 
40,6% respondentów umiejętności analizy, syntezy i oceny wyszukanych informacji 
jako bardzo istotnych w procesie uczenia się. Konsekwencją takiego stanowiska było 
między innymi nieuznawanie przez 38,8% badanych wartości informacyjnej własnych 
notatek (bo najprawdopodobniej towarzyszył temu brak umiejętności ich sporządza
nia, analitycznego przetworzenia i syntetycznego grupowania informacji, a także brak 
świadomości potrzeby tworzenia własnego warsztatu pracy intelektualnej). Zamiast 
sporządzania notatek w formie konspektów lub wyciągów z najważniejszych treści, 
28,8% uczniów preferowała dosłowne przepisywanie wyszukanych fragmentów tek
stów. Były to najczęściej teksty pobrane z Internetu, w których nie dokonywali żad
nych zmian inteфretacyjnych, a także często rezygnowali z podstawowych czynności 
formatowania w celu usunięcia, np. linków do innych dokumentów, podkreśleń, skró
tów, ikon sygnalizujących możliwość wydruku tekstu i innych elementów architektury 
informacji typowych dla danego serwisu intemetowego*^. Katarzyna Materska przy
wołuje teorie potwierdzające, że styl poznawczy kształtowany jest we wczesnych 
latach szkolnych na skutek doświadczania określonych wzorów nauczania pocho^ą- 
cych z danej kultury* .̂ Naglącym zadaniem jest więc kształtowanie dojrzałych zacho
wań informacyjnych i przeciwdziałanie negatywnym postawom wot>ec informacji już 
na poziomie szkoły podstawowej. Złych postaw nie da się usunąć, wprowadzając 
do procesu kształcenia treści z edukacji informacyjnej dopiero w klasach gimnazjal-



nych. Jeżeli uczeń łączy swój rozwój intelektualny z procesem samokształcenia, po
winien dążyć do konfrontacji informacji pochodzących z różnych źródeł. Na obie 
zmienne równocześnie zwróciło uwagę tylko 33,1% uczniów. Młody człowiek dekla
rujący znaczenie samodzielnego budowania i poszerzania wiedzy to osoba, która po
szukując informacji na dany temat powinna dążyć do jego dogłębnego zrozumienia. 
Wtedy jest w stanie w wyczeфujący sposób przedstawić procedurę poszukiwania 
informacji i wyrazić ją  w odpowiednim języku informacyjnym. Koniunkcja zmiennych 
opisujących uczniów, którzy łąc^li swój rozwój intelektualny z procesem samokształ
cenia i z umiejętnościami skonstruowania rozbudowanego wyrażenia wyszukiwaw
czego dla zadanego tematu, pozwoliła wyłonić spośród respondentów zaledwie grupę 
liczącą 22,7%.

Zachowaniom niesprzyjającym rozwojowi umiejętności samokształceniowych 
towarzyszy brak motywacji do ich wykorzystywania i doskonalenia. Niewątpliwie 
jednym z istotnych było pomijanie przez 61,4% uczniów „twórczości ’’jako wartości 
preferowanej. Konsekwencjątakiej postawy stało się łączenie zaledwie przez 19,9% 
uczniów preferencji w zakresie umiejętności czytania z wyborem „twórczości” jako 
kategorii aksjologicznej. Oczytanie sprzyja różnym twórczym koncepcjom. Przewod
nikiem po inspirującej lekturze dla takich uczniów powinien być bibliotekarz. Ale tylko 
22,7% biorących udział w badaniach dokonało wyboru „twórczości” jako pożądanej 
cechy i uznania ważności kompetencji bibliotekarza w kształtowaniu postawy kre
atywnej czytelnika. Potrzeba twórczego spełnienia się, wyrażenia swojej osobowości 
stymuluje mocno potrzebę samorozwoju i autoedukacji. Niestety, należy zaznaczyć, że 
aż 50% uczniów nie zaliczyła umiejętności samokształceniowych do grupy najprzydat
niejszych w życiu, a 49,5% nie łączyła ich z własnym rozwojem intelektualnym (tab. 
45). Ponadto zaledwie 29,1 % optowało za łączeniem rozwoju intelektualnego z proce
sem samokształcenia i preferowaniem umiejętności samokształceniowych. Aktyw
ność w życiu kulturalnym środowiska lokalnego stymuluje też procesy samodoskona
lenia, ale aż 39,0% uczniów przejawiała brak tej aktywności.

Tabela 50
Wybory uczniów wynikające z braku motywacji do samorozwoju niesprzyjające rozwojowi 

kultury informacyjnej. Rozkład procentowy

Lp Wybory uczniów wynikające z braku motywacji do samorozwoju 
niesprzyjające rozwojowi KI

Uczniowie szkół

SP G SPg łącznie

1 Niełączenie rozwoju intelektualnego z procesem samokształcenia 70,3 52.4 38,5 49,5

2 Brak aktywności w życiu kulturalnym środowiska 41,6 33,7 43,9 39,0

3 Niedostrzeganie działań szkoły sprzyjających rozwojowi umiejętności 
informacji

25,1 38,2 40,1 37,0

4 Neutralna ocena biblioteki szkolnej 26,5 24,4 23,1 24,2

5 Niebranie odpowiedzialności za swoje wykształcenie 39,1 28,4 12,3 23,5

Źródło własne.

Szkoła podejmuje wiele działań, aby tę aktywność wzmacniać, ale 37,0% respon
dentów stwierdziło, że nie dostrzega z jej strony przedsięwzięć sprzyjających rozwo



jowi umiejętności informacyjnych, a 24,2% wystawiało bibliotece szkolnej neutralną 
ocenę, nie chwaląc ani nie ganiąc jej form pracy, ale też nie widząc w niej inspiracji do 
podejmowania twórczych wysiłków*’.

W aspekcie tych rozważań należy zwrócić szczególnąuwagę na deklarowane przez 
55,6% młodzieży nielączenie niepowodzeń w nauce sdcolnej z brakiem kompetencj i infor
macyjnych. Im niższy poziom kształcenia, tym to niekorzystne zjawisko potęgowało się 
i wśród uczniów szk^ podstawowych osiągnęło 63,4% zwolenników. Zaobserwowano 
też, że 39,1 % respondentów łączyła wprawdzie swój rozwój intelektualny z procesem lub 
umiejętnościami samokształcenia, ale deklarowała równocześnie niedostrzeganie przy
czyn kłopotów edukacyjnych w braku sprawności informacyjnych. Kolejna koniunkcja 
zmiennych wskazała, że na poziomie 40,9% utrzymywały się deklaracje uczniowskie do
tyczące utożsamiania drogi rozwoju intelektualnego z samokształceniem i przejmowaniem 
odpowiedzialności za własne wykształcenie, a na poziomie 46,1 % z preferowaniem do
datkowo umiejętności samokształceniowych jako najprzydatniejszych w życiu (tab. 17). 
W kontekście powyższych danych 23,5% respondentów, którzy zrezygnowali z przejęcia 
odpowiedzialności za swojąedukację, nie stanowiło specjalnie zatrważającej liczby, tym 
bardziej że częstość takiego zachowania malała wraz z rozwojem wiekowym ucznia 
iobejmowałanapoziomie szkoły średniejtylko 12,3% młodzieży.

Badania ilościowe wykazały, że świadomość tej zależności była o wiele wyższa 
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Można zatem twierdzić, że w miarę po
bierania nauki na wyższym poziomie kształcenia zmieniał się sposób pracy z infor
macją, któremu towarzyszyły bardziej dojrzałe zachowania informacyjne. Wobec 
tego, jeżeli umiejętności samokształceniowe okazały się bardzo cenne dla uczniów, 
gdyż od nich zależy poziom wykształcenia a rozwój intelektualny nie może odbywać 
się z pominięciem procesu autoedukacji, to świadomość występowania niepowodzeń 
w nauce wynikających z braku kompetencji informacyjnych winna być oczywista. 
Niestety, tak nie jest, w dużym stopniu z powodu marginalizowania posiadania tych 
kompetencji w szkolnym systemie gratyfikacyjnym.

Podsumowując, należy powtórzyć, że umiejętności informacyjne, to nie tylko spraw
ność posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi i nie można utożsamiać ich 
z kompetencjami informatycznymi^. Sąto sprawności, które można opisać w formie 
standardów i ocenić za pomocą wskaźników osiągnięć. Przedstawione w tej części 
pracy wyniki badań odnosząsię głównie do standardu oznaczonego numerem II, okre
ślanego jako „efektywne po^skiwanie potrzebnej informacji”, zgodnie z dokumentem 
opracowanym przez Komitet ds. Standardów ACRL (Association of College and Re
search Libraries) w USA. Mogą być one oceniane pod kątem umiejętności wybierania 
optymalnych metod dostępu do pożądanych informacji, konstruowania oraz implemen
towania odpowiednich strategii wyszukiwania, lokalizowania informacji za pomocąróż- 
norodnych metod zarówno elektronicznych, jak i bezpośrednich, dokonywania szcze
gółowej analizy strategii wyszukiwania, pozyskiwania i zachowania informacji oraz 
efektywnego zarządzania nią i źródłami. Ale także zgodnie ze standardem numer I i III 
mogą być oceniane pod kątem identyfikowania poszczególnych typów i formatów po
tencjalnych źródeł informacj i, identyfikowania głównych myśli i wątków z pozyskiwanej 
informacji, formułowania kiyteriów dla ewaluacji informacji i jej źródeł, logicznego 
analizowania głównych wątków w celu konstruowania nowych koncepcji*’.



Koniunkcja pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi stosunek ucznia 
do procesu samokształcenia. Rozkład procentowy

Zmienne charakteryzujące stosunek ucznia do procesu 
samokształcenia

Rezygnacja z usług biblioteki szkolnej i pozaszkolnej połączona 
z przejawianiem aktywności w życiu kulturalnym środowiska

50,9 59,8 47,6 53,6

Łączenie rozwoju intelektualnego z procesem  samokształcenia 
lub preferowanie umiejętności samokształceniowycli połączone 
z nieutożsarnianiem niepowodzeń w  nauce z brakiem umiejęt
ności informacyjnych

35,8 34,8 39,1

Łączenie rozwoju intelektualnego z procesem  samokształcenia 
i potrzeba porównania tej samej informacji pochodzącej z róż
nych źródeł

19,0 28,8 43,2 33,1

Łączenie rozwoju intelektualnego z  procesem samokształcenia 
i preferowanie umiejętności samokształceniowych

30,1 28,2 29,8 29,1

Łączenie rozwoju intelektualnego z  procesem samokształcenia 
i ustalanie procedury poszukiwania informacyjnej polegającej 
na rozbudowaniu pytania informacyjnego poprzez wprowadze
nie nowych wyrażeń wyszukiwawczycłi

15,1 21,0 27,5 22,7

Źródło własne.

Oceniając uczniów uczestniczących w badaniach, można stwierdzić, że general
nie charakteiyzująsię niedojrzałościązachowań informacyjnych. Wynika to między 
innymi z koncentrowania uwagi decydentów na sprawach technicznych procesu edu
kacji, np. na wyposażaniu wszystkich szkół w pracownie MCI jako miejsca dostępu do 
Internetu. Ale sam sprzęt nie rozwiązuje braków w zakresie information literacy. 
Rozumieniu tej przeszkody towarzyszy przekonanie, że wszystkie istotne informacje 
są dostępne w Internecie. Decydenci marginalizująfakt, że sam dostęp do informacji 
nie musi być gwarantem sprawnego rozwiązania zadania informacyjnego, gdyż jest 
ono w większym stopniu uzależnione od wiedzy ucznia na temat istoty informacji i od 
sprawności jej wykorzystania w konkretnym celu. Towarzyszy temu stanowisku prze
świadczenie, że zapewnienie uczniowi dostępu do sieci spowoduje przejęcie przez 
niego inicjatywy w wyszukiwaniu informacji i tworzeniu własnego zbioru informacyj
nego z pominięciem konieczności korzystania z tradycyjnych usług biblioteki szkolnej 
i funkcji mediacyjnej bibliotekarza. Ajak wskazuje praktyka pedagogiczna, młodzież 
nie radzi sobie ze zjawiskiem „zalewu informacyjnego”, nie potrafi selekcjonować 
źródeł i docierać do wartościowej informacji. W związku z tym nie można doskonale
nia się w zakresie sprawności informacyjnych pozostawić samemu uczniowi i pozba
wić go pośredników w komunikowaniu się ze źródłami na rzecz najsprawniejszych 
nawet systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Kwestia ta przypomina dyskusję 
na temat edukacj i wspieranej komputerowo. Po burzliwej polemice środowisko pedago
gów doszło do wniosku, że komputer nie jest w stanie zastąpić nauczyciela. Podobnie 
swobodny dostęp do Internetu niejest w stanie zastąpić uczniowi bibliotekarza-pośred- 
nika i przewodnika po zasobach w sieci.

Kolejnąprzeszkodąw rozwoju kultuiy informacyjnej młodzieży jest przeświadcze
nie, że całe zło na nich czyhające ukryte jest w sieci. W kulturze dostępu i konwergen



cji mediów nie ma znaczenia, czy zagrożenie ze strony publikowanych treści dotrze do 
ucznia w formie satanicznej książki, japońskiej mangi, pornograficznego czasopisma, 
pogwałcających wszelkie normy etyczne filmów, które można zdjąć z półki dowolnej 
wypożyczalni VIDEO lub oglądnąć w sieci telewizji kablowej. Nie ma też znaczenia, 
czy dotrze do tekstu poprzez sieć lub za pośrednictwem biblioteki, czy zdobędzie go na 
Allegro lub na bazarze, czy kupi w księgami, sieci Kolporter, kiosku, EMPIKU, czy 
w sklepie intemetowym. Jeżeli nawet będzie kiedyś dostępna usługa typu „filtruj za
soby informacyjne z możliwością wyboru rodzaju i zakresu selekcji”, nie uchroni ona 
młodzieży od zagrożeń wynikających ze swobodnego dostępu do informacji, bez 
względu, czy będzie korzystać z najnowszych technologii informacyjno-komunikacyj- 
nych, czy z tradycyjnych narzędzi informacyjnych, takich jak katalogi, kartoteki, biblio
grafie. Bezpieczeństwo młodzieży w tej kwestii zależy nie tylko od posiadanych przez 
niąkompetencji informacyjnych®*, dlatego należy rozpatrywać je w szerszym wymia
rze, w wymiarze kultury informacyjnej. Kompetencje dotyczące pozyskiwania, prze
twarzania, opracowania, zarządzania informacjąprzy pomocy znanych człowiekowi 
od dawna środków charakteryzujących jego kulturę czytelniczą i biblioteczno-infor- 
macyjnąmajązastosowanie także w rozwiązywaniu problemów edukacji wspieranej 
komputerowo i nie są domeną tylko środowiska informatycznego.

Kształcenie kompetentnych nauczycieli potrafiących integrować technologię in- 
formacyjnąz prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi jest przedmiotem troski głów
nie MEN i organizacji rządowych odpowiedzialnych za budowanie społeczeństwa 
informacyjnego. Ten nowy nauczyciel musi sprostać wszelkim wyzwaniom cywilizacji 
medialnej i technologicznej, dlatego „bardziej od przekaziciela informacji i wiedzy, 
potrzebny jest nauczyciel przewodnik i doradca, który zachęci, pokaże, nauczy, jak 
wykorzystywać mądrze nowe narzędzia i wszechobecną informację”. Takim nauczy
cielem od zawsze był bibliotekarz-mediator, pośrednik między światem informacji 
atraktowanym podmiotowo użytkownikiem informacji, doradca, moderator procesu 
uczenia się, specjalista od pracy umysłowej {mediaspecjalisf). Te wszystkie cechy, 
funkcje przypisane są od stuleci profesji bibliotekarza i pracownika informacji.

3 .2 .4 .  O t o c z e n ie  t r u d n o ś c i  w  r o z w ija n iu  

KULTURY in f o r m a c y jn e j

w  grupie czwartej (otoczenie trudności) pytania odzwierciedlającel badawczy, 
jakim jest ustalenie poglądów uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i nauczycieli 
bibliotekarzy na temat biblioteki szkolnej i jej znaczenia w krzewieniu kultury informa
cyjnej. Oczekuje się znalezienia odpowiedzi na pytania o czynniki pomagające lub 
przeszkadzające w próbach usunięcia trudności związanych z rozwojem kultuiy infor
macyjnej, np.: czy stereotypowe postrzeganie biblioteki przez uczniów i ich rodziców 
oraz kadrę pedagogicznąma wpływ na hamowanie lub rozwój prawidłowych postaw 
wobec informacji,jakajest wizja nowoczesnej biblioteki szkolnej i czyjej optyka na
wiązuje do szkolnego (lokalnego) centrum informacji i kultury informacyjnej, jakie



czynniki wpływająna rozwój lub stagnację biblioteki szkolnej, jak uczniowie i ich ro
dzice postrzegająbibliotekę szkolną, jaki jest wpływ mitów związanych z rozumieniem 
kultury informacyjnej na jej rozwój, jaki jest wpłjw mitów o zawodzie bibliotekarza na 
rozwój kultury informacyjnej, jakie postawy nauczycieli nie sprzyjająrozwojowi kul
tury informacyjnej. Cenne byłoby też znalezienie odpowiedzi na pytanie o motywy 
rozwijania przez uczniów umiejętności informacyjnych, tworzenie przez szkołę syste
mu motywacyjnego oddziałującego na rozwój kultury informacyjnej ucznia, przeszko
dy uniemożliwiające podejmowanie przez szkołę inicjatyw zwią^nych z tworzeniem 
MCI, wady przyjętej przez szkołę polityki bibliotecznej.

3 .2 .4 .1 . S tereotypow e  postrzeganie biblioteki ha m ujące  ro zw ój 
KULTURY info rm a c y jn ej

Pojęcie otoczenia ucznia traktować można w dużym uproszczeniu jako zbiór ze
wnętrznych cenników, z którymi jest on realnie lub potencjalnie związany. W prowa
dzonych badaniach ograniczono się do czynników osobowych, tj. do wybranych grup 
wpływających na kształtowanie jego kultury informacyjnej. Środowisko wychowaw
cze najsilniej oddziałujące na ucznia tworząjego rówieśnicy, rodzina oraz nauczyciele. 
Preferencje tych trzech populacji w zakresie czynników kształtujących kulturę infor
macyjną są różne i wymagająkomentarza. Łączy je brak zrozumienia roli biblioteki 
szkolnej w rozwoju kompetencji informacyjnych, a także powielanie stereotypowych 
opinii na jej temat i na temat osób zawodowo z niązwiązanych. Rozwijanie kultury 
informacyjnej uczniów bez aktywnego uczestnictwa w tym procesie biblioteki szkolnej 
jest w praktyce pedagogicznej poważnym błędem. Wynika z nieznajomości zadań 
jakie winna pełnić oraz zastępowania merytorycznej wiedzy stereotypowymi wyobra
żeniami. Odzwierciedleniem takich nauczycielskich mitów dotyczących funkcji biblio
teki szkolnej były następujące zdania: biblioteka szkolna służy realizacji procesu samo
kształcenia i samodoskonalenia (96,2%), biblioteka szkolna jest dodatkiem do 
dydaktyki szkolnej (90,4%), pracownia MCI służy wyrównywaniu szans edukacyj
nych młodzieży (79,9%), biblioteka szkolna to „świątynia wiedzy” (73,4%), biblioteka 
szkolna to ,^ezerwuar lektur” (71,1%).

Ponieważ zdecydowana większość nauczycieli łączyła flinkcje biblioteki szkolnej 
i MCI ze stymulowaniem potrzeb samokształceniowych młodzieży i likwidowaniem 
braków w zakresie edukacyjnego wykorzystywania technologii informacyjnej, to nie- 
konsekwencjąbyło przypisywanie jej przez 71 % badanych roli magazynu i wypoży
czalni lektur oraz traktowanie jako dodatior do dydaktyki szkolnej. Stwierdzenie to staje 
się zatem sloganem w ustach nauczycieli, niepopartym w praktyce pedagogicznej 
zaangażowaniem wtworzenie dydaktycznych centrów informacji oraz z gratyfikacją 
uczniów wyróżniających się kulturąbiblioteczną, czytelnicząi informacyjną. Oddzie
lanie procesu nauczania uczniów w systemie klasowym od procesu samodzielnego 
uczenia się młodzieży w bibliotece szkolnej wspieranego przez bibliotekarza znalazło 
odbicie między innymi w niełączeniu przez nauczycieli (48,2%, a wraz z nauczyciela^:.



niemającymi zdania na ten temat aż 69,1 %) wysokich ocen U2ysiciwanych przez ich 
wychowanków z kompetencjami informacyjnymi. Jest to działanie charakterystyczne 
nie tylko dla polskich pedagogów*®. Również kojarzenie biblioteki szkolnej przez prze
ważająca liczbę pedagogów ze „świątyniąwiedzy”, gdy w rzeczywistości bardziej 
przypomina przydrożną kapliczkę, stoi w wyraźnej sprzeczności z bardziej realną 
wizjąskarbnicy lektur. W świadomości omawianej grupy respondentów tak głęboko 
zakorzeniło się postrzeganie jej w kategorii sacrum, że ubóstwo jej zbiorów i wyposa
żenia, ciasnota, tradycyjność usług nie mająwpływu na zmianę postrzegania jej w in
nych kategoriach. Biblioteka pozostaje świątyniąi w związku z tym nie może zastąpić 
jej żadna „cyfrowa nicość”. Nauczycielskie mity o funkcji biblioteki szkolnej przedsta
wiono w tab. 52.

Tabela 52
N auczycielskie mity o funkcji biblioteki szkolnej. Rozkład procentowy

Lp N auczycielskie m ity o  funkcji biblioteki szkolnej

Stanowisko nauczycieli szkół powiatu 
suskiego

rae mam 
zdania

B iblioteka szkolna służy realizacji procesu sam okształcenia 
i sam odoskonalenia

96,2 1,0

B iblioteka szkolna je s t dodatkiem  do dydaktyki szkolnej 90,4 7,3 2,3

Pracow nia M CI służy w yrów nyw aniu szans edukacyjnych 
m łodzieży

79,9 7,8 12.3

B iblioteka szkolna to  św iątynia w iedzy 73,4 17,3 9,3

B iblioteka szkolna to  „rezerw uar lektur” 71,1 22,9 6,0

Źródło własne.

Jak wynika z badań, 88,2% nauczycieli nie zgadzało się z opinią jakoby zasoby 
Internetu zastąpiły tradycyjne zbiory biblioteczne, 84,6% nie dopuszczało myśli, aby 
książka drukowana została wyparta pizez media elektroniczne, a 67,4% nie przypusz
czało, aby biblioteka szkolna przekształciła się kiedykolwiek w książnicę wirtualną. 
Sami bibliotekarze w 75,4% odrzucali możliwość łączenia przyszłości swojego miejsca 
pracy z przeobrażeniem go w organizację sieciową. Rodzicom też nie była bliska wi
zja Multimedialnego Centrum Informacji, bo aż 75,9% z nich nie popierało takiego 
kierunku przeobrażeń, chociaż generalnie opowiadali się za jej unowocześnieniem.

W przeciwieństwie do stanowiska nauczycieli, którzy tylko w 27,1 % uznawali 
bibliotekę za najważniejsząpracownię dydaktyczną rodzice uczniów, którzy brali 
udział w badaniach, byli skłonni w 69,2% traktować jąjako podstawowy komponent 
jakości pracy szkoły i w 83,4% zgłaszali swojągotowość do egzekwowania od władz 
lokalnych działań na rzecz rozwoju biblioteki szkolnej. Znalazło to swoje odzwiercie
dlenie w docenianiu korzyści, jakie czeфiąich dzieci z usług biblioteki i w przypisywa
niu jej niewielu opinii negatywnych (tab. 53).



Grupy opinii wystawionych bibliotece szkolnej przez rodziców uczniów na podstawie analizy 
odpowiedzi na pytanie: Jakie korzyści z usług biblioteki szkolnej ma moje dziecko? oraz:

Z czym kojarzy się Pani/Panu biblioteka szkolna z lat własnej nauki? Rozkład procentowy

Lp
Charakter opinii w ystaw ionych b ibliotece 

szkolnej przez rodziców  uczniów

Rodzice oceniający 
bibliotekę szkolną 

sw oich dzieci

Rodzice oceniający 
bibliotekę szk o ln ą ja k ą  

zapam iętali z  lat 
w łasnej nauki

Opinie o charakterze pozytyw nym 43,2 33,8

Opinie o charakterze neutralnym* 40,2 31,6

Brak opinii 11,3 23,3

Opinie o charakterze negatyw nym 5,3 11,3

Źródło własne.
♦ bez elementów wartościujących

Użyte przez rodziców określenia charakteryzujące bibliotekę szkolną można 
wykorzystać do zinteфretowania sposobu postrzegania tej placówki przez badanych. 
Najczęściej określenia dotyczyły takich obszarów jak; świadczenie usług przez biblio
tekę (26,3%), księgozbiór (15,8%), cechy i atmosfera panująca w bibliotece (15,8%), 
w ied^ i wy^ztałcenie (7,9%), czytelnictwo (7,1%), lokal (1,9%), personel bibliotecz
ny (1,9%). Przeważały opinie stereotypowe traktujące bibliotekę jako „świątynię wie
dzy” lub „rezerwuar lektur”. W tab. 54 i 55 zgrupowano opinie rodziców o bibliotece 
zapamiętanej z okresu własnej edukacji oraz o bibliotece, z której aktualnie korzystają 
ich dzieci.

Tabela 54
Wykaz określeń pozytywnycłi, negatywnycli i neutralnycłi przypisyw anych 

przez rodziców bibliotece szkolnej z okresu ich edukacji szkolnej na podstawie analizy 
odpowiedzi na pytanie: Z czym kojarzy się Pani/ Panu biblioteka szkolna?

L p
G ru p y

te m aty cz n e
o k reśleń

W y k az  o k reś leń  p o z y ty w n y c h  p rzy p is an y c h  
p rze z  ro d z ic ó w  b ib lio te c e

W y k az  o k reś leń  
n e g a ty w n y c h

W y k a z  o k re ś le ń  
n e u tra ln y c h

1 w ie d za  i  w y 
ksz ta łce n ie
{1.9%)

Z  p o g łę b ian iem  (cz e rp an iem , u z u p e łn ia 
n ie m , z d o b y w a n ie m ) w ie d zy , z  p o sz e 
rza n iem  w ia d o m o śc i; z  w ie d zą ; z  d o s tę p e m  
d o  w ie d zy ; z  w y k sz ta łc o n ą  o so b ą ; z  ro z 
w o je m  m o je j o so b o w o śc i; z  n a u k ą ; ze  
sk a rb n ic ą  (ź ró d łe m , p u n k te m , w ie lk im  p o 
m ie sz cz en ie m ) w ie d zy ; z  w ie d z ą  o  o ta cz a 
ją c y m  św ie c ie

b ra k  o k reś leń b ra k  o k reś leń

2 k s ię g o zb ió r

(1 5 ,8% )

z  d o b ry m  ( jed y n y m ) ź ró d łe m  in fo rm ac ji; 
z  in fo rm ac jam i; z  c e n tru m  in fo rm ac ji; z  d u 
ży m  w y b o re m  k s ią że k ; z  m ie jsc em  w sze l
k ic h  in fo rm ac ji; z  d o b rz e  z ao p a trz o n ą  b i 
b lio tek ą ; d u ż o  in fo rm ac ji, d u ż y  zak res

z  p o ta rg a n y m i k s ią żk a 
m i; z  b ra k ie m  k s ią że k ; 
ze  s ta ry m i k s ią żk a m i 
i le k tu ram i; n ie d o b o 
re m  le k tu r; m a ły m  k s ię 
g o z b io re m

z  le k tu ram i; z  d u ż y m  
z b io re m  k s ią że k ; 
z  k s ią żk a m i i  p ra są ; 
z  k s ię g a rn ią



lokal biblioteki 
(1.9%)

nic się nie zmieniła, ko
jarzy się z ciemnym, 
mdym pomieszcze
niem pełnym ciszy; ma
le ciasne pomieszcze
nie, w którym można 
było tylko i wyłącznie 
wypożyczyć książkę; 
z zakurzonym miej
scem, gdzie zgroma
dzono dużo przestarza- 
łycli książek w szai^ch 
papierowycłi obwołu- 
tacłi, z  pomieszcze
niem pełnym regałów 
i uczniów wypożyczają
cych książki

usługi
biblioteczne
(26,3%)

z dużą pomocą dydaktyczną; z pomocą 
w nauce uczniom; z bajkami wystawianymi 
przez uczniów; z wypożyczaniem dużej ilo
ści książek na długi okres czasu; z  miejscem 
spotkań z ciekatyymi ludźmi; z  doradztwem 
w wyborze literatury; poradnictwem w za
kresie czytelnictwa; z motywowaniem (za
chęcaniem) do czytania; z  organizacją klu
bów czytelniczych; z rozwijaniem zaintere
sowań uczniów; z miejscem spotkań z ró
wieśnikami i pracy grupowej, zespołowej; 
z punktem rozrywki

trudno było dostać kon
kretną książę , ciągłym 
brakiem książek, z ciszą 
i pożyczaniem książek, 
z ciągle zamkniętymi 
drzwiami, z  pracą na 
rzecz biblioteki (opra
wianie i klejenie ksią
żek), z  marnymi usługa
mi dla dzieci i doro
słych

z wypożyczalnią, z wy
pożyczaniem lektur 
szkolnych, wyłącznie 
z wypożyczaniem, 
z dostępem do lektur, 
z możliwością korzy
stania z książek w każ
dym czasie i bez ko
nieczności wyjazdu do 
biblioteki w innej miej
scowości; z możliwoś
cią korzystania z czy
telni

personel
biblioteki
(1,9%)

z bardzo miłą panią, z  miłym biblioteka
rzem; z miłąrozmowązbibliotekarzem

z niesympatyczną bi
bliotekarką

brak określeń

cechy i atmo
sfera panująca 
w bibliotece 
(15,8%)

z ciekawym miejscem; miejscem, gdzie 
można było ciekawie (mile, najlepiej) spę
dzić czas; lubiłam tam przebywać; z miłymi 
i dobiymi wspomnieniami; z ciszą dla do
brej książki; z cichym, spokojnym miej
scem; z miejscem dobrej zabawy i rozrywki, 
z  przygodą; z relaksem; ze spokojem, milą 
atmosferą i chwilami wytchnienia; z miej
scem odpoc2ynku umyshi; z zaciszem; 
z miejscem o d p o c^ k u ; z  najbardziej ulu
bionym miejscem w szkole; z czymś do
brym, korzystnym

z terrorem, z czymś 
strasznym, coś okrop
nego; z miejscem, które 
jest omijane przez ucz
niów szerokim lukiem; 
z niczym przyjemnym; 
z obowiązkiem czytania 
lektur; była podobna do 
dzisiejszych; trudno 
określić; z niczym; 
właściwie nie było jej, 
bardzo skromna, mało 
rozwinięta; nie 
pamiętam

z czymś dołwym

czytelnictwo
(7,1%)

z czytelnictwem; z czymś duchowym -  
przyjemność czytania; z  zachęcaniem do 
czytania; z możliwością przeczytania ksią
żek nieosiągalnych na rynku; z czytaniem 
książek i wzbogacaniem słownictwa; 
z przyjemnością c^ tan ia w ciszy; podobnie 
jak teraz -  lubię CĄlać książki, moje dzieci 
też!!!”; bardzo lubiłam bibliotekę i dużo 

niej przeczytałam

brak określeń z czytaniem ksią^k na 
miejscu; z czytaniem 
lektur; z czytelnią 
z czytaniem; z miej
scem, gdzie można by
ło znaleźć coś ciekawe
go do czytania

Źródło własne.



Tabela 55
Wykaz użytych przez rodziców określeń biblioteki szkolnej, przedstawiony w trzech grupach 
wartościujących, na podstawie analizy odpowiedzi na pytanie: Jakie korzyści z usług biblioteki 

szkolnej m a moje dziecko?

Lp

Grupy określeń 
wartościujących 
usługi biblioteki 

szkolnej

W ykaz użytych przez rodziców określeń do scharakteryzowania biblioteki 
szkolnej, z  której korzystają ich dzieci

Grupa I: 
określenia 
o charakterze 
pozytywnym 
(43,2%)

Zapewnia dostęp do wiedzy; poszerzanie (rozwijanie, zdobywanie, pogłębianie) 
wiedzy;
Szeroki, szybki dostęp do informacji; poszukiwanie informacji w  różnych źró
dłach; pozyskiwanie informacji na każdy temat; dostęp do informacji, które 
z  różnych względów są  dla ucznia nieosiągalne w  domu;
Rozwija myślenie; rozwija zasób słów i umiejętności intelektualne; rozwija 
zainteresowania ucznia, zapewnia prawidłowy rozwój intelektualny, rozwój inte
ligencji i wrażliwości dziecka; je s t źródłem literatury, k tórą każdy inteligentny 
człowiek powinien osobiście poznać;
Zapewnia rozwój umiejętności czytania; rozwój słownictwa poprzez czytanie; 
daje przyjemność czytania; mobilizuje do czytania; rozwija zainteresowania 
czytaniem; rozwój fantazji poprzez czytelnictwo; zapewnia naukę czytania; bliski 
kontakt z  książką; dzięki bibliotece dziecko lubi czytać książki, dobrze czyta; 
Rozwija umiejętności samokształcenia, samorozwój, dokształcanie się, rozwój 
indywidualny, samokształcenie;
Korzyści edukacyjne; osiąga dobre w yniki w  nauce; pom aga w  edukacji ogólnej 
dziecka; zapewnia rozwój edukacyjny i intelektualny;
Uczy wyszukiwania informacji; pomoc w  zdobywaniu informacji; uczy poszuki
wania informacji i korzystania z  książki; uczy streszczania w ażnych informacji; 
pom aga w  rozwiązywaniu zadań domowych; uczy poprzez udział dziecka w  lek
cjach bibliotecznych;
Zapewnia relaks, odpoczynek; jes t m iejscem  spotkań z rówieśnikami; spędzania 
wolnego czasu (przed i po lekcjach);
Zapewnia dostęp do Internetu, komputera, encyklopedii multimedialnych; 
Biblioteka daje mojem u dziecku zadowolenie; często z  niej korzysta; w idzę duże 
korzyści; zachęca do działania

Grupa II: 
określenia 
o charakterze 
negatywnym 
(5,3%)

Korzyści z  biblioteki niewielkie, gdyż duża ilość uczniów, a  biblioteka za mała 
i z nieliczną obsługą; korzyści żadne, bo dziecko mi się nie zwierza, więc nic 
zapewne się w niej nie dzieje; jedyną korzyścią z  biblioteki są  lektury; korzyści 
niewielkie ograniczające się do wypożyczania lektur, czekam na unowocześnie
nie biblioteki; korzyści niewielkie ze w zględu na czas świadczonych przez 
bibliotekę usług; nie m a żadnych korzyści

Grupa III: 
określenia 
o charakterze 
neutralnym, (bez 
elementów warto
ściujących) (40,2%)

Wypożyczanie książek, lektur, podręczników i pom ocy do lekcji; zapewnienie 
dostępu do książek, lektur i innych pom ocy dydaktycznych; korzystanie z  pod
ręczników, literatury, zbioru podręcznego, kaset, literatury fachowej, różnych 
źródeł pisanych

Źródło własne.

Opinie uczniów na temat biblioteki szkolnej miały o(imienne zabarwienie. Aby je 
poznać, zaproponowano młodym respondentom podanie określenia, które kojarzyłoby 
się im z tąplacówką. Zadano pytanie otwarte, z możliwościąpodania tylko jednego 
sformułowania. W sumie uczniowie użyli do opisu biblioteki 1843 terminów, z których 
81,8% można było zakwalifikować do jednej z trzech kategorii, tj. określeń pozytyw
nych, neutralnych (bez cech wartościujących) oraz negatywnych. Na każdym z trzech



poziomów kształcenia liczba niesklasyfiicowanych terminów’® szacowana była na 
zbliżonym poziomie (15,4%, 18,3%, 19,2%). Przeważały określenia pozytywne 
(44,7%), następnie neutralne (29,6%). Negatywne skojarzenia zarejestrowano 
u 25,7% uczniów. Zwrócono także uwagę na rozkład tych opinii u uczniów na różnych 
poziomach kształcenia. W szkole podstawowej wyraźnie dominowały określenia po
zytywne (55,9%), co stanowiło dużą dysproporcję w stosunku do określeń negatyw
nych (zaledwie 12,7%). Na poziomie gimnazjum i szkoły średniej różnica ta nie była 
już tak wyraźna, co przedstawiono w tab. 56.

Tabela 56
Kategorie pozytywnych, neutralnych i negatywnych określeń biblioteki szkolnej sformułowanych 

przez uczniów biorących udział w badaniach. Rozkład procentowy

Lp K ategorie określeń biblioteki 
szkolnej

Określenia podane przez uczniów

SPg łącznie

Kategoria określeń pozytywnych 41,5 43,7 44,7

Kategoria określeń neutralnych 31,4 29,9 28,6 29,6

Kategoria określeń negatywnych 12,7 28,6 27,7 25,7

Ź ró d ło  w łasne .

W każdej z kategorii wyodrębniono grupy określeń, za pomocąktóiych uczniowie 
opisywali bibliotekę szkolną. Grupy te zawierały określenia dotyczące personelu biblio
tecznego, księgozbioru, cech biblioteki i atmosfery w niej panującej, odnosiły się do 
ciszy będącej jej nierozerwalnym atrybutem, opisywały poczucie zagubienia lub ogra
niczenia swolx)dy ucznia, porównywały bibliotekę z instytucjami użyteczności publicz
nej, odzwierciedlały analogię do księgami, „wielkiej księgi wiedzy”, ale też domu, 
nawiązywały do powierzcłini lokalu, zastosowań technologii informacyjnej oraz do 
wszystkich wymienionych zagadnień, obrazując je za pomocąporównań i przenośni, 
często o charakterze literackim.

W kategorii określeń pozytywnych przypisywano bibliotece szkolnej epitety typo
we dla miejsca dostępu do wiedzy i szerzenia wiedzy, takie jak mała uczelnia, drzwi 
do świata nauki, drugi mózg, skarbiec cennych rzeczy, niezgłębiona skarbnica, świą
tynia, sanktuarium wiedzy, miejsce emanujące wiedzą. Te kategorie wyraźnie prefe
rowali uczniowie szkół podstawowych.

W kategorii określeń neutralnych dominowały porównania wykorzystujące typo
wy dla uczniów sposób postrzegania biblioteki, np. pokój z telewizorem, klasa lekcyjną, 
szkolny kącik, wypożyczalnia, zwykły pokój, jak miejsce na korytarzu, świetlica, zwy
kła biblioteka, jak każda biblioteka itp. W ten sposób postrzegali bibliotekę głównie 
uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich. Określenia te w opinii uczniów są nor
malne i mają neutralny wydźwięk. Nie sąjednak bez znaczenia, gdyż sygnalizują nie
pokojące zjawisko przenoszenia wyobrażenia o niedoskonałej bibliotece szkolnej na 
wszystkie inne biblioteki i sąpotwierdzeniem nieznajomości przez uczniów dobiych, 
wzorcowych bibliotek i ich bogatej oferty. Wynikajązatem z luki edukacyjnej w tym 
zakresie.

W kategorii określeń negatywnych dominowały porównania odzwierciedlające 
cechy biblioteki oraz atmosferę w niej panującą. Na to zjawisko zwracali uwagę głów



nie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do określeń wtej grupie zaliczono m.in. na
stępujące: malutka uliczka, do której trudno trafić, jak lato bez słońca- beznadzieja!, 
jak autobus -  mała i zatłoczona, bardzo konserwatywna, nieprzyjazna uczniom, zaw
sze zamknięta, piąte koło u wozu, izba przyjęć itp.

Tabela 57 zawiera rozkład procentowy określeń występującycłi w wybranych 
grupacłi tematycznycłi przyporządkowanycłi do kategorii oló-eśleń pozytywnych lub 
neutralnych lub negatywnych w stosunku do wszystkich sklasyfikowanych określeń 
biblioteki szkolnej użytych przez uczniów biorących udział w badaniach.

Tabela 57
Preferowane przez uczniów grupy określeń biblioteki szkolnej. Rozkład procentowy

L p
Preferowane przez uczniów grupy określeń biblioteki 

szkolnej
Uczniowie szkół

SPg łącznie

W  kategorii określeń pozytywnych:
Biblioteka jako  m iejsce dostępu do wiedzy, szerzące wiedzę

11,8 6,9 8,5 8,3

W  kategorii określeń neutralnycli; Określenia wynikające 
z typowych cech biblioteki

5,7 7,5 7,3 7,2

3 W  kategorii określeń negatywnych: Cechy biblioteki oraz 
atmosfera w niej panująca

2,5 8,1 9,6 7,9

Źródło własne.

Zwrócono uwagę, że w kategoriach określeń wartościujących preferowana była 
grupa wyrazów nawiązujących znaczeniem do atmosfery panującej w bibliotece. Dla 
uczniów szkół podstawowych była ona szczególnie ważna, o czym świadczy wystę
pujące tylko u nich porównanie biblioteki z ciepłym, rodzinnym, własnym domem, do 
którego zawsze można wracać. Zespół tych określeń występował tak często, że po
stanowiono go wyodrębnić w tab. 58. W sumie 11,1% uczniów szkół podstawowych 
stosowało określenia charakteryzujące atmosferę panującąw bibliotece i sytuowało 
je w kategorii określeń pozytywnych. W kategorii określeń neutralnych ta grupa tema
tyczna nie znalazła odbicia poza 1 % uczniów, którzy ciszę w niej panującąutożsamiali 
z nastrojem zacisznego miejsca. W kategorii określeń negatywnych powracał temat 
nastroju i atmosfery, ale w kontekście żalu i krytyki, że biblioteka nie jest miejscem, 
gdzie mogliby się dobrze czuć. Sygnalizowali to głównie uczniowie szkół ponadgimna
zjalnych, z których 9,6% w charakterystyce biblioteki skupiło się na odczuciach z nią 
związanych, porównując, np. do ciągle zatłoczonej poczekalni, nieprzyjemnej pustki, 
czegoś ob)cego i wymienionych już powyżej określeń.

W tab. 58,60 i 62 przypisano do poszczególnych grup 1507 określeń biblioteki 
szkolnej’’, które zostały wymienione przez uczniów w kwestionariuszach. Stanowią 
one potwierdzenie problemów z jakimi zmaga się bibliotekarstwo szkolne, a także zna
czących braków w edukacji informacyjno-bibliotecznej młodzieży oraz stereotypo
wego postrzegania tej placówki także przez najmłodszągrupę respondentów. W ko
lejności przedstawiono wykazy określeń pozytywnych, neutralnych i negatywnych 
oraz rozkłady procentowe obrazujące stosunek liczby określeń w danej grupie tema
tycznej do liczby wszystkich określeń podanych przez uczniów danego typu szkoły 
i uczniów wszystkich szkół łącznie.



Grupy określeń biblioteki szkolnej o charakterze pozytywnym sformułowanych przez uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z listą określeń przypisanych 

do każdej z grup

Lp

N a z w a  g ru p y  
o k re ś le ń  b ib lio tek i 
sz k o ln ej o  c h a ra k 
te rz e  p o z y ty w n y m

L is ta  o k re ś le ń  p o d a 
n y c h  p rz e z  u c zn ió w  
sz k ó ł p o d s ta w o w y c h

L is ta  o k re ś le ń  p o d a n y ch  
p rz e z  u c zn ió w  sz k ó ł g im n a 

z ja ln y c h

L is ta  o k reś leń  p o d a n y ch  p rze z  
u c zn ió w  sz k ó ł ś redn ich

P o ró w n a n ie  b ib lio te 
k i z  d o m e m

M ó j w ła sn y  po k ó j, 
m ó j d ru g i d o m ; d o m , 
w ła sn y  do m

D o m ; d ru g i (d ro g i, p rz y tu l
n y , p raw d z iw y , c iep ły )  d o m , 
d o m  ro d z in n y , d o m o w e  z a c i
sz e , m ó j pok ó j

D om , d ru g i d o m , m ó j do m o w y  po 
k ó j, ja k  d ru g i d o m  i m a m a, m o ja  
ro d z in a , d o m , d o  k tó reg o  z aw sze  
m o g ę  w racać

C e c h y  b ib lio tek i < 
a tm o sfe ra  w  n ie j \ 
n u ją ca

P o m o cn a , p rzy ja c ie l; 
p o sp rz ą ta n e  m ie sz 
k a n ie , p o rzą d ek  
w  m o im  d o m u , c zy 
s ta  i p e łn a  k siążek ; 
s z y b k o  i b e z  c ze k a 
n ia  -  c z y li p ie k a rn ia ; 

M iła , fa jn a , d o b ra , 
sp o k o jn a , p rzy tu ln a , 
p rzy je m n a , św ie tn a , 
su p e r, u lu b io n e  m ie j
sc e ; d o b rz e  z o rg a n i
z o w a n a ; ja k  d y sk o te 
k a  - j e s t  fa jn a ; 
d o b rz e  z n an a

B e zp iec zn a , p rzy ja zn a , p rzy 
je m n a , w  p o rz ą d k u , p e łn a  
d o b ro c i, to w a rz y sk a , m iła . 
b a rd z o  j ą  lub ię , su p e r, su p e r-  
fa jn a , fa jn a , su p e ro w sk a ; 
p rz y d a tn a , p o m o c n a , p o 
trze b n a , w y s ta rc za ją ca , sz y b 
k a , w aż n a , b a rd z o  d o b ra , d u 
ż a , z ad b a n a , w sp an ia ła , 
p rzy tu ln a , z ac za ro w an a , c ie 
k a w a

F a jn a , d o b ra , su p e r, O K , coo l, 
sp o k o , g it, j e s t  j a k  trze b a , p iz y -  
je m n a , sy m p a ty c zn a , c o ś  m iłego , 
p rzy tu ln e  m ie jsc e  p rac y , p rzy tu ln y  
p ok ó j (p o m ie szc ze n ie ), m iła  p ra 
c o w n ia  (m ie jsce , k la sa , o to czen ie), 
m iła  a tm o sfe ra ; d o b re , c iep łe  m ie j
s c e , c ie p ła  a tm o sfe ra  -  sz k o d a, że  
je s t  m a ła ; k la sa , k tó ra  p rzy c iąg a  
u c zn ió w , n ie  o d stra sza ; d o b rze  
u lo k o w a n a , fu n k c jo n a ln a , d ob rze  
p ro w a d zo n a , d o b rze  z o rg a n izo 
w an a . no w o cz esn a , p o m o c n a , p o 
trze b n a , c iek a w e  m ie jsc e , oaza , 
a zy l, ła d n a  j a k  z  b a jk i

P o ró w n a n ie  b ib lio 
te k i z  o s o b ą  b ib lio 
te k a rz a

M iła , u p rz e jm a , p ra 
c o w ita , u m ie  d o g a d ać  
s ię  z  lu d ź m i

M iła  b ib lio tek a rk a ; z aw sze  
p o m o c n a

B ib lio te k a rk a  je s t  m iłą  o sobą , 

n a jlep sza  p o d  w zg lęd e m  obsług i

B ib lio te k a  ja k o  m ie j
s c e  d o s tę p u  d o  w ie 
d z y , s z e rzą ce  w ie d zę

D o b re  ź ró d ło  w ie d zy , 
sk a rb iec  (z b ió r , sk a r
b n ic a . d o m ) w ie d zy , 
n a u k a , d u ż a  k sięg a  
w ie d zy , sk rzy n ia  
w ie d zy ; w ie d za , 
w szy s tk ie  ro zu m y  
św ia ta , w ie d z a  z  c a 
łe g o  św ia ta , z b ió r  
w ie d zy  św ia to w e j, 
m ó z g

O g ro m n a , p o trze b n a  w ie d za , 
og ro m  (d aw k a , d o p e łn ien ie )  
w ie d zy ; w ie d za  o  n a u ce , 
o  św ie c ie , d o s tę p  d o  nauk , 
n a u k a , m a ła  u c ze ln ia , d rzw i 
d o  św ia ta  n a u k i, g ło w a  p e łn a  
w ie d z y , m ó z g , m ó z g  E in - 
s te in n a ; św ia t (św ią ty n ia , 
sk a rb iec , sk a rb n ica , ź ró d ło , 
z b ió r)  w ie d zy ; k sią żk a , 
w ie lk a  k s ię g a  w ie d z y , k s ię g a  
m ą d ro śc i; p o m ie sz cz en ie  
p e łn e  w ie d zy , po k ó j w ie d zy , 
ro z u m u , p o k ó j z  w ie d z ą

M ó j d ru g i m ó z g . je d e n  w ie lk i 
m ó z g , so w a  -  m ą d ra  g ło w a , n ie 
zg łęb io n a  sk a rb n ica  (św ią tyn ia , 
sa n k tu a r iu m , ja sk in ia , kopa ln ia , 
s tu d n ia )  w ie d zy ; pok ó j z  w ied zą , 
sk a rb iec , sk a rb iec  p e łe n  c en n y c h  
rze cz y , w ia d o m o śc i i w ie d zy ; 
k s ię g a  w ie d zy , k s ią żk a  p e łn a  w ie 
dz y , d u ż y  z b ió r  w ie d zy , zasó b  
w ie d zy  n t. l ite ra tu iy , w iedza , n ie - 
w y cz eф a 1 n e  (dołw e, n a jw ięk sz e , 
c en n e )  ź ró d ło  w ie d zy , w ie lk i z b ió r  
do ro b k u  ku ltu ra ln o n au k o w e g o ; 
m ie jsc e  p e łn e  w ie d zy , m ie jsce , 
g d z ie  m o g ę  po c zu ć  w ie d zę  i spo- 
kój

B ib lio te k a  ja k o  m ie j
sc e  d o s tę p u  d o  in fo r
m a c ji , u d o s tę p n ia jąc e  
in fo rm ac je

N a jle p sz e , d o b re  ź ró 
d ło  in fo rm ac ji (n ie 
z b ęd n y c h ), m a łe  ź ró 
d ło  in fo rm ac ji; m o ż 
n a  w  n ie j z n a le źć  
ró ż n e  in fo rm ac je , d u 
ż o  le k tu r, d o b ry  k s ię 
g o z b ió r, po k ó j z  p o 
trz e b n y m i in fo rm a 
c jam i

Ź ró d ło , z b ió r  in fo rm ac ji, in 
f o rm ac je : w ie lk a  s a la  in fo r
m a c ji , m ie jsc e  w aż n y ch  in 
fo rm ac ji, p o k ó j, w  k tó iy m  
z n a jd ę  to , c z e g o  sz u k am , 
z b ió r  in fo rm ac ji u m o ż liw ia 
ją c y c h  m ó j ro zw ó j n a u k o 
w y ; b a n k  n a jp o trze b n ie j
s z y ch  rz e c z y  i in fo rm ac ji; 
d o b rz e  w y p o saż o n e  m ie jsc e , 
w  k tó ry m  z n a jd ę  to , c ze g o  
sz u k am ; p o k ó j, g d z ie  m ogę  
z n a le źć  w sz y s tk o  (p o trze b n ą  
k s ią żk ę )

D o b re  (d o d a tk o w e )  ź ró d ło  in fo r
m a c ji, m a g az y n  in fo rm ac ji, d ob ra  
in fo rm ac ja , in fo rm ato r, z b ió r  p rzy 
d a tn y c h  in fo rm ac ji (w iadom ości) , 
m ie jsc e  z a w ie ra jąc e  d u ż o  in fo rm a
c ji (g d z ie  s ą  z aw ar te  w szy s tk ie  in 
fo rm ac je ). T a m  z n a jd ę  w szy s tk o , 
b iu ro  in fo rm ac y jn e , d o b rze  w y p o 
sa żo n a , su p e rm ark e t -  w szy s tk o  
w  n ie j j e s t



Określenia biblioteki 
wynikające z jej 
Hinkcji

wybiera
niu książek, pomoc 
w nauce, najlepsza 
pomoc; miejsce wy
ciszeń; łubiane czy
telnictwo; dom, gdzie 
można się dużo 
nauczyć; zbiór 
ws^stkich potrzeb
nych rzeczy i ksią^k

Miejsce do nauki, w którym 
można poczytać, do poroz
mawiania, dzielenia się wra
żeniami, spotkań uczniów, 
schadzek; klub, pub, kawiar
nia, kącik przyjaciół; dobre 
miejsce relaksu, spędzania 
wolnego czasu, żródlo roz
rywki, teatr, p^ac kultury, 
skarbiec rozrywki, kąt do 
o d p o c^ k u , o d p o c ^ e k  dla 
umyshi; burza mózgów, źró
dle pomocy wszelkiej, prze
wodnik, pomoc w nauce, po
moc dla każdego ucznia, 
miejsce odrabiania zadań, 
klucz, pomoc domowa, do
bre archiwum

Miejsce, gdzie mogę wypożyczyć 
książki (mogę korzystać z ksią
żek); ratunek, gdy trzeba sksero- 
wać ściągi, ksero; czytanie lektur, 
pokój do czytania, spotkanie z lek
tury miejsce do nauki (do wku
wania), gdzie można się pouczyć; 
szukanie informacji, miejsce, 
w którym zawsze ktoś mi coś do
radzi, pomoc naukowa, dobra ko
leżanka, która pomaga, dobiy ko
lega, przyjaciel, pomocna dłoń, 
pomoc w nauce, miejsce służące 
pomocą, dobra (dodatkowa, mała) 
pomoc; miejsce wypoczynku, cie
pły odpoczynek, miejsce skupie
nia. miejsce, gdzie mogę się odna
leźć, miejsce spotkań, miejsce, 
gdzie wszyscy przesiadują, porad
nia psychologiczna, pokój zwie
rzeń

Określenia bibłiotełd 
wynikające z zasto
sowania technologii 
informacyjnej

Internet -  wszystko 
można w niem zna
leźć; komputer; sala 
komputerowa, pra
cownia internetowa, 
kafejka internetowa, 
mikroprocesor, wy
szukiwarka interne
towa; zbiór (wyszu
kiwanie) wszystkich 
danych

Komputer, Internet -  bo jest 
w niem wszystko, wyszu- 
IdwaAa internetowa, ency
klopedia multimedi^na, ba
za danych; kafejka (kawia
renka) internetowa, bar 
z komputerami; sala (pra
cownia) komputerowa, pra
cownia informacyjna, infor
matyczna, pokój z kompu
terami; centrum informacji

Internet, dostęp do Internetu, mały 
(za darmo). Internet, kafejka in
ternetowa sala (pracownia) inter
netowa, dobry komputer, informa
tyka, baza danych, TV; Centrum 
informacji, ośrodek informacyjny 
-  na wszystko znajdę odpowiedź

Określenie biblioteki 
poprzez porównania 
i przenośnie

Dobre ciastko, jak 
ptak, ocean -  można 
w nim znaleźć utra
coną i niezgłębioną 
tajemnicę; bezkresna 
jak wszechświat; 
gwiazda na niebie; 
ogród pełen roślin; 
jak kwiat, który kwit
nie; szkoła książek; 
szkoła marzeń; okno 
na świat wyobraźni; 
marzenie -  jest tam 
wszystko o czym 
można zamarzyć; po
wódź -  zalana (obsy
pana) książkami; mo
rze książek; cenna 
jak pieniądz; wiel
błąd -  ponieważ 
przechowuje wiado
mości

Magiczny świat, inny, bajko
wy świat, wielld świat 
z książkami, świat książek; 
niebo pełne książek, raj, nie
bo, jezioro marzeń; rozkwi
tający kwiat, kwiaciarnia, łą
ka pełna kwiatów; morze 
z lybami, las pełen drzew; 
ciepły wiosenny wiatr, ciepła 
letnia rzeka; pomieszczenie 
wolności, źródło prawdy, 
skarb, szczęście szkoły, mój 
spokój wewnętrzny, mały 
domek, w którym można się 
schować, marzenie, muza; 
przyjaciel na całe życie, 
przyjaciółka nauki

Morze -  zawsze coś tajemniczego; 
jezioro pełne ryb, ocean bez dna, 
morze pełne informacji, jak woda 
potrzebna do życia w szkole; łąka 
pełna loviatów, kwiatek, drzewo 
Ilia  dużo gałęzi i jeszcze więcej 
liści, magnes, któiy przyciąga czy
telników, podpora człowieczeń
stwa, marzenie, róg obfitości, 
świat książek, globus

Źródło własne.



Grupy określeń biblioteki szkolnej o charakterze pozytywnym sformułowanych przez uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozkład procentowy (stosunek 
pozytywnych określeń w danej grupie do wszystkich sklasyfikowanych określeń użytych 

przez uczniów na danym poziomie nauczania)

Lp N azw a grupy określeń biblioteki szkolnej o  charakterze 
pozytywnym

Liczba procentowa określeń 
sformułowanych przez uczniów

SP G SPg łącznie

I Biblioteka jako  m iejsce dostępu do wiedzy, szerzące 
wiedzę

11,8 6,9 8,5 8,3

2 Cechy biblioteki oraz atmosfera w niej panująca 10,4 6,1 7,1 7,2

3 Określenia biblioteki wynikające z jej funkcji 3,6 5,3 4,4 4,7

4 Określenia biblioteki wynikające z zastosowania technolo
gii informacyjnej

5,0 4,6 4,7 4,7

5 Określenie biblioteki poprzez porów nania i przenośnie 6,8 4,6 2,3 4,0

6 Porównanie biblioteki z domem 5,0 3,7 3,8 3,9

7 Biblioteka jako  m iejsce dostępu do informacji, udostępnia
jące  informacje

3,9 2,4 4,2 3,4

8 Porównanie biblioteki z  osobą bibliotekarza 0,7 0,2 0,3 0,3

ŁĄCZNIE 47,3 33,9 35,3 36,5

Źródło własne.

Określenia neutralne

Tabela 60
Grupy określeń biblioteki szkolnej o charakterze neutralnym sformułowanych przez uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z listą określeń przypisanych 
do każdej z grup

Lp

Nazwa grupy 
określeń biblio

teki szkolnej 
0  charakterze 
neutralnym

Lista określeń 
podanych pizez 
uczniów szkół 
podstawowych

Lista określeń podanych 
pizez uczniów szkół 

gimnazjalnych

Lista określeń podanych przez 
uczniów szkół średnich

1 Porównanie biblio
teki do księgozbio
ru (zbioru wielu 
książek)

wielki zbiór ksią
żek, wielki księgo
zbiór, książki, zbiór 
wielu (wszystkich) 
książek, duża kupa 
książek, pomiesz
czenie z książkami, 
szafa z książkami

góra, zbiór książek, duży 
księgozbiór, pokój pełen 
książek, z wieloma książ
kami, skład książek, duża 
sterta książek, grom szaf 
z książkami, magazyn ksią
żek, regały z książkami, pół
ka pełna książek, jak każde 
miejsce gdzie jest dużo ksią
żek

dobiy, wspaniały, wielki księgozbiór, 
studnia pełna książek,skarbiec (skar
bnica) książek, zbiór wszystkich 
książek; półka z książkami, szafa 
(duża) z książkami; spiżarnia z rega
łami, skrzynia pełna książek, pudło 
książek, książki, duży księgozbiór, 
miejsce, gdzie jest dużo książek, las, 
w którym pełno książek, pokój 
z książkami

2 Porównanie biblio- 
tekki do księgami 
(miejsca, gdzie jest 
dużo książek)

dobra, duża księ
garnia, księgarnia, 
bo jest dużo ksią
żek, dom z książ
kami; budynek, 
dom (zbudowany) 
z książek

księgarnia, salon książek, 
dom z książkami, bank książ
kowy, sejf z książkami, dom 
pełen książek, księgarnia, 
w której nie płacimy za 
książki

dobrze wyposażona (wielka, darnio
wa, duża, dobra, mała) księgarnia; 
ogromny dom książek



P o ró w n an ie  b ib lio 
te k i d o  je d n e j k s ię 
gi ( e n c y k lo p ed ii z a 
w ie ra jącej w sz e lk ą  
w ied zę )

b a rd z o  g ru b a  
k s ią ż k a , c iek a w a , 
p o trze b n a , d o b ia , 
w ie lk a , d u ż a  
k s i ą ^ a  (k s ię g a ) , 
je d n a  b a rd z o  du ż a  
k się g a , m a ła  e n cy 
k lo p e d ia

k się g a , w ie lk a  k s ię g a , d o b ra , 
c iek a w a , su p e rk siąż k a , 
k s ią żk a  z  k o rn en ta rze m , 
k s ią żk a  p e łn a  in fo rm ac ji, 
d u ż a  k sią żk a , w  k tó re j m o żna  
w szy s tk o  z n a le źć ; w ie lk a , 
n a jlep sza  e n c y k lo p e d ia ; 
k s ią żk a  p rzy g o d o w a

c ie k a w a  ( d u ż a , w ie lk a , d o b ra , o tw a r
ta )  k s ią ż k a , k s ię g a ; k s ią ż k a , w  k tó re j 
w sz y s tk o  s ię  z n a jd u je

O kre śle n ia  w y n ik a 
ją c e  z  typo ivych  
cech  b ib lio tek i

s z k o ła , c zy te ln ia , 
b u d y n e k  (gm ac łi)  
z  o k n a m i; c z y te l
n ia , w  k tó re j w o l
n o  p ły n ie  c za s ; ja k  
(każda, z w y k ła )  
b ib lio tek a , j a k  b i
b lio tek a  sz k o ln a , 
j a k  b ib lio te k a  p u b 
lic zn a  (d la  w szy 
s tk ich )  sk ro m n a

ja k  k a ż d a  b ib lio tek a , n o rm a l
n a , z w y k ła  b ib lio te k a , ja k  
w s ^ s t k i e  in n e  b ib lio tek i , ja k  
k a żd a  b ib lio tek a  b e z  k o m p u 
te ra , n o rm aln a , w ie jsk a  b i
b lio tek a , s ta ra , m o ja  b ib lio 
te k a ; j a k  sz k o ła , d ru g a  sz k o 
ła ,  sz k o ln y  k ą c ik , d u ż a  k la sa , 
p o k ó j n a u cz y c ie lsk i, ja k  k aż 
d e  p o m ie sz cz en ie  s z k o ln e , 
św ie tlic a , p rac o w n ia , w y p o 
ż y cz a ln ia ; ta k a  so b ie , je s t  
d o ść  d o ść , n o rm aln e  p o 
m ie sz cz en ie , z w y k ły  p o k ó j, 
p o  p ro s tu  je s t

z w y k ła  ( n o rm a ln a )  b ib l io te k ą  ja k  
b ib lio te k a  (s z k o ln a , w ię k sz o ść  b i
b lio tek  sz k o ln y c h ) , ja k  w sz y s tk ie  
b ib lio tek i , m o ja  w ła sn a  b ib lio te c z k a , 
d o m o w a  b i b l i o t e k c ^ ;  k a ta lo g , z w y 
c z a jn a  ( s ta ro d a w n a )  c z y te ln ia , w y 
p o ż y cz a ln ia , ł /3  b ib lio tek i p e d a g o 
g ic zn e j; m o ja  b ib lio te k a  p u b lic zn a ; 
j a k  s z k o ła , k la sa  le k cy jn a , p o k ó j z  te 
le w izo rem , ja k  m ie jsc e  n a  k o iy ta -  
rz u ; k o r ^ s t a m  z  n ie j, z ad o w ala ją ca , 
o b sz e rn a , d u ż a , p o k ó j, p o m ie sz cz e 
n ie ,  m ie sz an in a

O k re ś le n ia  n a w ią 
z u jące  d o  p o 
w ie rz ch n i loka lu  
b ib lio tec zn e g o  
(m^a)

n ie w ie lk a , m d a ,  
n ie zb y t w ie lk ie , 
c ia sn e  p o m ie sz 
c ze n ie ; n ra ły  p o k ó j; 

je s t  m a ła , a le  m a  
d u ż o  k siążek

c iasn a ; m a ły  p o k o ik ; m a łe  
p u d e łk o , p u d ło ; m a ła  d z iu ra , 
ce la , m a ła , za  m a ła

d z iu ra , c ia sn a  d z iu ra ; m a ła  k o m ó rk a , 
k o m o ra , k a n c ia p a , k a n to re k , k litk a , 
m a ła  k la tk a , sc lio w ek , iz d eb k a , m a łe  
c ia sn e  p o m ie sz c z o n o , b a rd z o  m a ła , 
m a lu tk i p o k o ik , m a ły , c ia sn y  pok ó j 
(p o m ie sz c z e n ie ), m in ib ib lio tek a , 
m a łe  p u d lo , rm ia  o d d a lo n a  ka n c ia p a  
w  p iw n ic y , m a łe  m ie jsc e  p rac y

O k re ś le n ia  n a w ią- 
zu jjąc e  d o  c i s ^  p a 
n u jące j w  b ib lio te -

c ich y  p o k ó j, pok ó j c iszy , z a 
c isze , m ie jsc e  sp o k o ju , n a j
c ich sz e  p o m ie sz cz en ie  
w  sz k o le , sp o k o jn y  k ącik , 
o a za  sp o k o ju , c isz a  i sp o k ó j, 
sp o k o jn e  m ie jsc e , c isza

c ic h e  i s p o k o jn e  m ie jsc e , o a z a  c iszy , 
g ro b o w ie c  -  ta k  c ic h o , c ic h e  m ie jsc e , 
c ic h y  z a k ą te k , k ą c ik  c is z y , z ac iszn e  
m ie jsc e

Źródło własne.

Tabela 61
Grupy neutralnych określeń biblioteki szkolnej sformułowanych przez uczniów 

szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozkład procentowy 
{stosunek neutralnych określeń w danej grupie do wszystkich sklasyfikowanych określeń użytych 

przez uczniów na danym poziomie nauczania)

L p
N az w a  g ru p y  o k re ś le ń  b ib lio tek i sz k o ln ej 

0 c h a rak te rze  n e u tra ln y m

L ic z b a  p ro ce n to w a  o k re ś le ń  sfo rm u ło w an y c h )rzez  u c zn ió w

S zk ó l
p o d s ta w o w y c h

S z k ó ł
g im n a z ja ln y c h

S z k ó ł
śred n ich

W szy s tk ich  
ty p ó w  sz k ó ł

1 O k re ś le n ia  w y n ik a jąc e  z  ty p o w y c h  c ec h  b ib lio tek i 5 ,7 7 ,5 7 ,3 7,2

3 P o ró w n an ie  b ib lio tek i d o  je d n e j k s ię g i (en c y k lo 
ped ii zaw ie ra jąc e j w sz e lk ą  w ie d zę )

6 ,4 4 ,7 3 ,6 4 ,6

4 P o ró w n an ie  b ib lio tek i d o  k się g o zb io ru  (zb io ru  w ie 
lu  k s i ^ e k )

6 ,4 3,3 4 ,2 4,1

5 P o ró w n an ie  b ib lio tek i d o  k s ię g am i (m ie jsca , g dz ie  
je s t  d u ż o  k sią że k )

5 ,7 4 ,4 2 ,3 3 ,7

2 O k re ś le n ia  n a w iąz u jąc e  d o  p o w ie rz ch n i lo k a lu  
(m ała)

2 ,2 3 ,0 4 ,7 3 ,6

6 O k re ś le n ia  n a w iąz u jąc e  d o  c is z y  p a n u jąc e j 
w  b ib lio tec e

0 ,0 1,5 0 ,9 1,0

Ł Ą C Z N IE 26 ,5 2 4 ,4 23,1 2 4 ,2

Zródlo własne.



Grupy negatywnych określeń biblioteki szkolnej sformułowanych przez uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z listą określeń przypisanych 

do każdej z grup

L p

N a z w a  g ru p y  ok re -  
ś le ń  b ib lio tek i 

s z k o ln e j o  c h a ra k 
te rz e  n e g a ty w n y m

L is ta  o k reś leń  
p o d a n y c h  p rz e z  
u c z n ió w  sz k ó ł 
p o d s ta w o w y c h

L is ta  o k re ś le ń  p o d a n y ch  p rze z  
u c z n ió w  sz k ó ł g im n a z ja ln y c h

L is ta  o k reś leń  p o d a n y ch  przez  
u c zn ió w  sz k ó ł ś redn ich

B ra k i w  k s ię g o 
z b io rz e  i w y p o sa 
ż e n iu  b ib lio tek i 
sz k o ln ej

śm ie tn isk o , p iw n i-c a  
-  g ra c ia m ia , k o sz , 
ru d e ra , m u -ze u m , 
ź le  zao p a -trz o n a , 
b e z  c iek a -w y c h , 
n o w y ch  p o -zy c ji, 
p u d ło  s ta ry ch  
k s ią że k

m a ły  k s ię g o zb ió r; m a łe  z b io 
ry , n ie u z u p e łn io n y  z b ió r  k s ią 
ż e k ; ja k  b ib h o te k a  z  n ie k o m 
p le tn y m  z b io re m  k s ią że k ; 
p o m ie sz c z e n ie , w  k tó ry m  n ic  
n ie  m a ; „n u d n a , m a ła , n ie c ie 
k a w a  z  n ie d o b o re m  k s ią ż k ” ; 
k ro p la  w o d y  w  m o rz u  p o 
trz e b ; s to d o ła  -  n ic  w  n ie j n ie  
m a ; p u s ta  sz a fa , b ie d a , n ic  n ie  
m a ,u b ó s tw o , P o lsk a  p o  R o z 
b io rze : s to s  m a k u la tu ry , kupa  
n ie p o trz e b n e j m a k u la tu ry , s to s  
p a p ie ru , a n ty k w aria t , sam e  
g ra ty , z b ió r  s ta ro c i; s try c h  lub  
p iw n ic a  -  g rac ia r-n ia ; śm ie tn ik  
-  w szy s tk o
w  n ie j z n a jd z ie s z ; w y sy p isk o  
śm ie c i, z ło m ; p u d ło  z e  s ta ry 
m i k s ią żk a m i; n ie u p o rz ąd k o 
w a n a  s te r ta  k s ią że k , to ta ln y  
n ie p o rz ą d e k , c h a o s , n ie p o -  
sp rzą ta n y  p o k ó j, n ie u p o rz ąd 
k o w a n e  p a p ie ry , w ie lk i n ie ład  

„ b rz y d k ie  k a c z ą tk o ”

co fn ię ta  10  la t d o  ty łu ; ź le , słabo , 
m a ło  w y p o saż o n a ; b rak u je  k siążek ; 
s ta re  m ie jsc e  z  m a ły m  z ap a sem  ksią 
ż ek ; p u s ta  p ó łk a ; n ie p e łn y  ska rb iec ; 
ub o g a ; p u s tk a ; p ró żn ia ; b a rd z o  p ł> l- 
k ie  je z io ro , „ b ań k a  m y d la n a ”  -  n ic  
w  n ie j n ie  m a ; św ią ty n ia  p u s tk i -  n ic  
ta m  n ie  m a ; p u s ty n ia  b e z  p ia sku ; z ao 
p a trz o n a  w  m a łą  ilość  k siążek ; p u s ty 
n ia  w ie d zy ; p u s ta  sto d o ła ; b rak  in fo r
m a c ji; e n cy k lo p e d ia  z  b rak a m i; ja k  
m o rze  -  m o ż e  c o ś  je s t .  a  m o ż e  n ie  m a; 
b ib lio tec zk a  b e z  k siążek ; ź le  w y 
p o sa ż o n a  k la tk a , m a ła  i c iasn a : m in i-  
b ib lio te k a  z  m in i w y p o saż en iem ; a r
c h iw u m , m u z eu m , a n ty k w aria t, sa la  
zab y tk ó w , z ab y te k ; re lik t p rzesz ło śc i; 
c iem n a  ja s k in ia  ze  z b io re m  p rze sta 
rz a ły c h  k s ią g ; ta n d e tn y  k ram  n a  ja r 
m a rk u ; s ta ra  k o m o d a  p e łn a  rup iec i; 
s ta ra  s z a fa  z  k s ią żk a m i; n ic  c iek a 
w e g o  w  n ie j n ie  m a ; z b ió r  n udnych  
le k tu r; z b ió r, ku p a  m a k u la tu iy ; z b ió r  
k s ią że k  u  m o je g o  d z iad k a ; s ta re  
k s ią żk i ; z n iszc zo n y  z b ió r  k siążek ; 
g n ia z d o  śm iec i, k o sz  n a  śm iec i, 
śm ie tn ik  s ta ry ch  k s ią że k , p iw n ica , 
ru p iec ia rn ia ; n ie  d o  u ży tku

C e c h y  b ib lio tek i 
s z k o ln e j o ra z  a tm o 
s fe ra  w  n ie j p a n u ją -

n u d n a , z ac o fa n a , 

d u sz n a , c o ś  n u d n e 
g o . S ą  le p sze

m ie jsc e , w  k tó ry m  c zu ję  s ię  
n ie sw o jo , rz a d k o  ta m  c h o d zę  

n ie  lu b ię  d o  n ie j c h o d z ić  

m ie js c e  n ie z b y t sy m p a ty c zn e  
b a rd z o  k o n se rw a ty w n a  
n ie p rz y ja z n a  u c z n io m  z aw sze  
z a m k n ię ta  c z te ry  śc ian y . J a s 
k in ia  n ie p o trze b n a , m a rn y  
f ilm , n ie c ie k aw a , lip a , p ią te  
k o ło  u  w o z u , n ie w y p a ł, n ie -  
o k re ś la ln a , n u d z ia m ia , n u d a , 
n u d n o , b e zn a d z ie ja , b e z n a 
d z ie jn a , b e z  se n su , „ cu d o ” , 
z e ro , g łu p ia ; N a  N IE , ja k  M e
d ia  M a rk t -  p o w in n i te g o  z a 
b ro n ić , k o sz m ar , h o rro r , p ie 
k ło . d z iw n e  m ie jsc e  z  n ie m i
ły m  z ap a c h e m , p la ża  -  c iąg ły  
g w a r . M ó l k s ią ż k o w y  -  ly lk o  
d la  k u jo n ó w

res tau rac ja , b a r, pu b , cen tru m  ha n d 
lo w e . d o m  h a n d lo w y , ta rg , ja rm ark , 
c z a rn y  ry n ek , p o m ie sz cz en ie , w  k tó - 
ly m  n ig d y  n ie  m a  m ie jsc a ; g ło śn a , ul, 
je d e n  w ie lk i h a m iid e r. S e jm  R P , w ie 
c zn a  k o le jk a , p o c ze k a ln ia , c iąg le  za 
tło c zo n a , p rze rw a  m ię d zy  lekcjam i, 
u lic a  M a rsz a łk o w sk a  -  c iąg ły  tło k , ja k  
a u to b u s  -  m a ła  i za tło c zo n a ; izb a  
p rzy ję ć , p o c ze k a ln ia  u  lekarza ; 
s c h ro n , p iw n ic a , c iem n a  ja sk in ia , b a 
ra k , g ro b o w iec , szary  ką t, ja sk in ia  
p o tw o rn o śc i , s ta jn ia  A u g ia sza , s ta j
n ia : d z iw n a , d z iw n e  m ie jsc e , s tra sz 
n a . n ie p rz y je m n a  p u s tk a ; zn iszc zo n a , 
s ta ry  ro z la tu ją cy  s ię  d o m . ja k  z epsu ta  
lo d ó w k a , p o b o jo w isk o , w  d oda tku  
o p u sz cz o n e  i s ta re ; m a lu tk a  u liczka , 
d o  k tó re j tru d n o  trafić  (z ła  lo k a liza 
c ja ) , o d d a lo n a  k a n c ia p a ; Ja k  la to  b ez  
s ło ń c a  -  be zn a d z ie ja  !; n iep rzy jem ne, 
d u sz n e , c ia sn e  po m ie sz cz en ie ; m a łe  
p u d e łk o , w  k tó ry m  ź le  s ię  c zu ję ; n ie  
c h o d zę  ta m ; n ig d y  d o  n ie j n ie  z ag lą 
d a m ; c o ś  c o  m n ie  d o  sie b ie  n ie  p rzy 
c iąg a ; m ie jsc e , g d z ie  n ig d y  n ie  m am  
c za su  p ó jść ; c o ś  o b c eg o , o b c e  d ła  
m n ie  m ie jsc e ; s tra ta  c zasu ; b e z  k o 
m e n ta rz a ; ja k  z n ak  zap y ta n ia ; n ie c ie 
ka w a , m a ło  c iek a w a; bezn a d zie jn a , 
d e n n a , nu d n a , n u d a . m a ło  in te resu 
ją c a ,  z b y t ta n ia , p u ste ln ia , p ustka , 
c y rk , zw ie rzy n ie c .



Porównanie biblio
teki z  osobą biblio
tekarza

niemiła, bo czasa-mi 
krzyczy, choć nic 
nie zrobimy!, pani 
bibliotekarka, 
głupia, brzydka 
i w ogóle, zly,wre- 
dny bibliotekarz, 
bibliotekarka

jaskinia Iwa, jak wredna nau
czycielka, niemiła bibliote
karka, las pełen grzybów, jak 
właściciel, jak pan zarządca

niesympatyczna bibliotekarka, niemi
ła obsługa, jaskinia potworów, ko
mornik, beczka ze zgniłymi ogór
kami i szczurem w wersji pani biblio
tekarki, niemiła jak bibliotekarka

Poczucie zagubie
nia ucznia w biblio
tece

wielki labirynt, 
strach, kręta ścież
ka

labirynt, dżungla, puszcza 
busz, las, park, bagno -  moż
na zginąć, machina, sejm -  
nikt nic nie wie

puszcza, busz, dżungla, w której nic 
nie można znaleźć, nieznana czeluść, 
niedostępna twierdza, kosmos, 
wszechświat

Biblioteka jako pla
cówka ograniczają
ca swobodę ucznia

izolatka, getto, więzienie, 
dyscyplina, dziennik lekcyjny

brak

Porównanie biblio
teki do instytucji 
użyteczności pub
licznej

sklep, biuro, re- kościół, kiosk, sklep, super
market, przedszkole, schro
nisko, poczekalnia, przysta
nek autobusowy

sklep, biuro, jakiś urząd -  wszystko 
jest ogólnie, schronisko

Określenia obelży- 
we i wulgarne

10 określeń

Źródło własne.

Tabela 63
Gnjpy negatywnych określeń biblioteki szkolnej sformułowanych przez uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozkład procentowy (stosunek 

negatywnych określeń w danej grupie do wszystkich sklasyfikowanych określeń użytych 
przez uczniów na danym poziomie nauczania)

Lp
N azwa grupy określeń biblioteki 

szkolnej o cłiarakterze negatywnym
Liczba procentowa określeń sformułowanycłi przez uczniów

SP G SPg łącznie

1 Cechy biblioteki oraz atmosfera 
w niej panująca

2,5 8,1 9,6 7,9

2 Braki w  księgozbiorze i wyposażeniu 
biblioteki

3,2 5,7 8,8 6,6

3 Określenia obelżywe i wulgarne 0,0 3,8 1,1 2,1

4 Poczucie zagubienia ucznia 
w bibliotece

1,8 1,8 0,9 1,5

5 Porównanie biblioteki do instytucji 
użyteczności publicznej

1,4 2,1 0,8 1,5

6 Porównanie biblioteki z  osobą 
bibliotekarza

1.8 0,9 1,2 1,1

7 Biblioteka jako  placówka 
ograniczająca swobodę ucznia

0,0 0,9 0,0 0,4

ŁĄCZNIE 10,8 23,3 22,4 21,1

Zródlo własne.

Analiza danych w powyższych tabelach pozwala stwierdzić, że uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych przypisywali bibliotece szkolnej zdecydowanie czę
ściej określenia zaliczane do grupy pozytywnych (z wyjątkiem określeń odnoszących 
się do biblioteki jako miejsca dostępu do informacji) oraz do grupy określeń neutral
nych (z wyjątkiem określeń odnoszących się do powierzchni lokalu bibliotecznego), 
niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast ci ostatni częściej niż ich młodsi 
koledzy używali do charaktetystyki biblioteki określeń negatywnych odnoszących się



do atmosfery w niej panującej, braków w księgozbiorze i niedostatecznego wyposa
żenia.

A zatem; im wyższy poziom nauczania, tym częściej ocena biblioteki przez uczniów 
zawierała elementy krytyczne i wyrażała niezadowolenie z jakości świadczonych usług. 
Szczególnie odczuwalny był brak przyjaznej atmosfery. Równocześnie uczniowie czę
ściej stosowali określenia neutralne opisujące typowe cechy biblioteki mające na celu 
wyłącznie stwierdzenie jakiegoś faktu. Dystans pomiędzy nimi a biblioteką stawał się 
coraz bardziej widoczny.Aby wykorzystać naturalne zainteresowanie bibliotekąszkolną 
przez młodzież, należy szczególnąuwagę poświęcić rozwojowi bibliotek szkół podstawo
wych i gimnazjalnych oraz rozwijać i pielęgnować kulturę informacyjnąod pierwszych 
lat edukacji szkolnej ucznia. W przeciwnym wypadku klientów tych bibliotek można 
stracić jako dojrzałych użytkowników na wyższych poziomach nauczania.

Przytoczone opinie uczniów i ich rodziców o bibliotece szkolnej uznać można za 
potwierdzenie celowości jej istnienia, a przewaga określeń pozytywnych świadc^, że 
jest to placówka nieodzowna w działalności pedagogiczno-wychowawczej szkoły. 
Wymaga jednak wprowadzenia zmian rozwiązujących zasygnalizowane przez 
wszystkie grupy respondentów problemy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że pedagodzy, nauczyciele bibliotekarze i rodzi
ce uczniów generalnie opowiadali się za koniecznością funkcjonowania biblioteki 
w strukturze organizacyjnej szkoły. Fakt nieistnienia biblioteki dopuszczało 9,8% bi
bliotekarzy a 8,2% nie potrafiło w tej kwestii zająć jednoznacznego stanowiska. Bar
dziej zdecydowani byli pedagodzy, ponieważ 97,7% nie wyobrażało sobie możliwości 
pozbawienia ich korzystania z jej usług. Również 94,8% rodziców biorących udział 
w badaniach stanowczo sprzeciwiało się podejmowaniu decyzji o likwidacji placówki. 
Temu pozytywnemu zjawisku towarzyszyły wątpliwości podczas wydawania opinii 
o możliwości łączenia biblioteki szkolnej z innymi placówkami bibliotecznymi lub za
stępowania jej bibliotekąpubliczną. Aż 40% pedagogów i 8,2% bibliotekarzy popierało 
lub nie sprzeciwiało się takim rozwiązaniom. Natomiast rodzice uczniów w 24,1 % 
dopuszczali jej transformację w kierunku biblioteki publicznej.

Ważne było też stanowisko w sprawie możliwości zastępowania tworzonych 
w szkole multimedialnych centrów informacji innymi pozaszkolnymi placówkami gwa
rantującymi dostęp do Intemetu i sprzętu komputerowego, np. lokalnymi, wiejskimi lub 
gminnymi centrami informacji, telecentrami, punktami informacji, publicznymi punk
tami dostępu do Intemetu, centrami edukacyjnymi, telechatkami, kioskami multime
dialnymi, infomatami itd. Grupa 47,7% pedagogów dopuszczała podejmowanie takich 
działań lub nie potrafiła zająć w tej kwestii konkretnego stanowiska. Poprzez przyjęcie 
biernej postawy zwiększa się szansę uruchomienia mechanizmów zmiany niekorzyst
nych dla procesu edukacji szkolnej. Nie można traktować gminnych centrów czy in
nych punktów informacji funkcjonujących w środowisku lokalnym jako sposobu „na 
zerwanie z bardzo częstym marazmem gminnych bibliotek i [bycid\ dla nich szansą 
[rozwoju lub przetrwania]”̂ . Podobna uwaga dotyczyła także bibliotek szkolnych. 
Nie przeprowadzono jak dotąd szczegółowych badań na temat zagrożeń dla istnienia 
tradycyjnych bibliotek i ośrodków informacji, wynikających z faktu powoływania do 
życia telecentrów czy wiejskich lub gminnych centrów informacji. Wydaje się jednak, 
że tworzenie nowych tworów instytucjonalnych w celu realizacji statutowych zadań



bibliotek gminnych, publicznych czy szkolnych (w tym także MCI), a nie rozbudowa 
i dofinansowanie działalności już istniejących placówek bibliotecznych, nie jest ani 
ekonomiczne ani uzasadnione metytoiycznie.

Niewątpliwie decyzja 77% nauczycieli bibliotekarzy popierających traktowanie 
MCI jako pracowni komputerowej dostępnej także dla środowiska lokalnego jest roz
wiązaniem mogącym pogodzić te dwa stanowiska i zapewnić wymierne korzyści. 
Tym bardziej że 54,1 % z nich utożsamiało swojąpracę z propagowaniem kultury infor
macyjnej wśród społeczności lokalnej. Chcąc rozszerzyć krąg swoich klientów 
i zakres świadczonych usług, jednomyślnie (91,8%) spizeciwiali się łączeniu biblioteki 
szkolnej z innymi bibliotekami lub zastępowaniu jej przez bibliotekę publiczną. Byli 
bowiem świadomi, że głównym celem tego typu działań jest szukanie oszczędności, np. 
poprzez ograniczenie wydatków na utrzymanie personelu i lokalu bibliotecznego. Dla
tego w skrajnych przypadkach efektem takich przeobrażeń staje się likwidacja stano
wisk pracy lub całej biblioteki szkolnej” .

A zatem prawie wszyscy respondenci byli przekonani o konieczności istnienia 
biblioteki w szkole, bez względu na to, czy nazywać się jąbędzie szkolną, publiczno- 
szkolną, publicznąz „udostępnieniem księgozbioru szkole”, gminnąitp. Natomiast nie 
było jednomyślności co do wagi jej miejsca w szkole, funkcji, metod i form pracy. 
Zaledwie dla 27,1 % pedagogów biblioteka winna być najważniejsząpracowniądy- 
daktycznąw szkole, a dla 7,3% z nich stanowiła tylko dodatek do dydaktyki, zamiast 
być z nią ściśle zintegrowana. Stoi to w sprzeczności z poglądem nauczycieli bibliote
karzy, którzy eksponowali aż w 96,7%jejwyjątkowąrolęw realizacji procesu samo
kształcenia i samodoskonalenia młodzieży. Każda szkoła, każdy dyretóor, każde grono 
pedagogiczne, każdy bibliotekarz tworzy własnąwizję biblioteki szkolnej, budując jąna 
osobistych wyobrażeniach, posiadanej wiedzy, zapożyczonych doświadczeniach, wy
tycznych władz lokalnych i organu prowadzącego itp. Istnieje wprawdzie powszechna 
wola reformowania starych instytucji, ale - jak  zaznacza Z^isław  Dobrowolski -  nie 
bardzo wiadomo, jak mają wyglądać nowe. Nie ma standardów, więc wszystkie po
mysły można wdrażać w życie. Ta ogromna dowolność w interpretacj i misj i placówki 
bibliotecznej nie sprzyja wypracowaniu wspólnego modelu, który ułatwiłby planowa
nie rozwoju, realizację podstawowych zadań, dobór kadiy, sprecyzowanie wymagań 
kwalifikacyjnych, opracowanie statutu -  wzorca i narzędzi ewaluacji działalności, 
a przede wszystkim kierunków zmian wynikających z potrzeb otoczenia, w którym 
szkoła funkcjonuje. Powinna ona przystosować się do swego otoczenia, ale jak uczy 
rzeczywistość, tylko nieliczne naciski sąprzez nią uwzględniane. A nacisk ze strony 
otoczenia biblioteki szkolnej jest wyjątkowo słaby. Szkoda, gdyż niektóre propozycje 
środowiska lokalnego warte byłyby rozpatrzenia.

Rodzice uczniów zdecydowanie preferowali rozwój biblioteki zmierzający w kie
runku szkolnej placówki świadczącej usługi dla społeczności lokalnej (71,8%). Jako 
instytucja powszechnie dostępna winna w ich opinii pełnić głównie flinkcję centrum 
rekreacji dla młodzieży (79,3%), ośrodka informacji regionalnej (75,6%), ośrodka 
kultury (70,3%), ośrodka edukacyjnego (47,4%), klubu towarzyskiego (32%), ośrod
ka informacji biznesowej (13,9%). Mniejsze zainteresowanie wykazywali transfor- 
macjąbiblioteki szkolnej w Multimedialne Centrum Informacji lub Internetowe Cen
trum Informacji Multimedialnej (24,1%), a także w placówkę zbliżoną swoimi



funkcjami do biblioteki publicznej (24,1 %). Zdecydowanie opowiadając się za formą 
ośrodka rekreacji dla swoich dzieci i równocześnie optując za rozszerzeniem grona 
użytkowników, 50% rodziców nie łączyła działalności biblioteki z funkcjami klubu to
warzyskiego, czyli z miejscem, w którym mogliby mile i pożytecznie spędzić czas, 
miejscem gdzie chcieliby się spotykać. Kierunki rozwoju biblioteki szkolnej propono
wane przez rodziców uczniów przedstawiono w tab. 64 i 65.

Tabela 64
Kierunki rozwoju biblioteki szkolnej w opinii rodziców uczniów. Rozkład procentowy

Lp Kierunki przeobrażeń biblioteki 
szkolnej

D ecyzja rodziców

Zgoda (1) Sprzeciw (2)
Brak

zdecydowania

(3)

Nie popieranie 
(łącznie 2 i 3)

1 Szkolna placówka służąca społecz
ności lokalnej

71.8 21.8 6.4 28.2

2 M ultim edialne Centrum Informacji lub 
ICIM

24,1 63,5 12,4 75,9

3 Biblioteka publiczna 24,1 64,3 11,6 75,9

4 Likwidacja biblioteki szkolnej 4,1 94,8 1,1 95,9

Źródło własne.

Tabela 65
Funkcje biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym w opinii rodziców uczniów 

Rozkład procentowy

Lp

Funkcje biblioteki szkolnej 
wynikające z nałożonej na 

n ią roli wymienionej 
poniżej placówki

Rodzice popie
rający pełnienie 

tej roli przez 
bibliotekę (1)

Rodzice sprzeci
wiający się peł
nieniu przez bi
bliotekę tej roli 

(2)

Rodzice niezde
cydowani na do
konanie wyboru 

(3)

Łącznie rodzice 
niepopierający 

pełnienie tej roli 
przez bibliotekę 

wybierający 
p u n k t( 2 ) i ( 3)

1 Centrum rekreacji dla mło
dzieży

79,3 12,0 8,7 20,7

2 Ośrodek informacji regio
nalnej

75,6 13,9 10,5 24,4

3 Ośrodek kultuiy 70,3 19,5 10,2 29,7

4 Ośrodek edukacyjny 47,4 36,1 16,5 52,6

5 Klub towarzyski 32,0 50,0 18,0 68,0

6 Ośrodek informacji bizne
sowej

13,9 70,7 15,4 86,1

Źródło własne.

Nauczycielska wizja biblioteki szkolnej była odmienna (tab. 65). Przede wszyst
kim pedagodzy nie brali pod uwagę rozszerzenia jej usług na społeczność lokalną’ .̂ 
Biblioteka to głównie wewnętrzna wypożyczalnia książek i pomocy dydaktycznych, 
i - jak  już powiedziano—postrzeganie jej w kategorii potrzeb społeczeństwa informa
cyjnego nie było domeną aż 67,4% pedagogów. Biblioteka ma być dodatkiem do dy
daktyki. Wstawienie doń komputerów nie zmienia stereotypowego wyobrażenia



о funkcjach tej placówki, dlatego wprowadzenie nowej nazwy dla biblioteki było przez 
35,1% nauczycieli traktowane jako chwyt reklamowy, a kolejnych 25,4% badanych 
nie potrafiło zająć w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Zatem niespełna 40% pe
dagogów dostrzegło, że dokonała się jakaś istotna zmiana w dotychczasowym wize
runku biblioteki szkolnej’’.

Tabela 66
Opinie nauczycieli na temat przeobrażeń biblioteki szkolnej. Rozkład procentowy

Lp Nauczycielskie opinie na tem at biblioteki szkolnej

Stanowisko nauczycieli szkół powiatu 
suskiego

zgadzam
się zgadzam

się

m e mam 
zdania

Biblioteka szkolna jes t dodatkiem do dydaktyki szkolnej 7,3 2,3

Zmiana nazwy biblioteki szkolnej na centrum informacji jest 
zabiegiem reklamowym

35,1 39,5 25,4

W  skomputeryzowanej bibliotece szkolnej może pracować 
każdy nauczyciel po odbyciu kursu dla opiekunów MCI

34,7 33,7 31,6

26,9W yposażenie biblioteki szkolnej w sprzęt komputerowy 
automatycznie przekształcają w centrum informacji lub MCI

23,4 49,7

Biblioteka jest najważniejszą pracow nią dydaktyczną 
w szkole

63,1 9,8

Biblioteka wirtualna zastąpi tradycyjny model biblioteki 
szkolnej

15,8 67,4 16,8

Biblioteka budzi w czytelniku lęk przed korzystaniem  z jej 
usług

5,3 5,0

Źródło własne.

Towarzyszyło temu zjawisku konstruowanie przez nauczycieli bibliotekarzy wspa
niałych wizji swoich bibliotek mających odbicie w statutach lub w szczegółowych 
opisach misji tych placówek. Eksponowana jest w tych dokumentach konieczność 
podmiotowego traktowania czytelnika, ale nie zawsze ich autorzy mają świadomość 
opinii uczniów na temat realizacj i tego zapisu w praktyce bibliotecznej. Toteż skonstru
owane założenia często nie znajdująurzeczywistnienia.

Natomiast uczniowie coraz częściej zgłaszali uwagi pod adresem biblioteki, po
strzegając jąjako miejsce, w któiym czująsię źle, jako osoby zbyteczne (62,8%) lub 
nieswojo, bojąc się, jak zostaną potraktowani po zwróceniu się do bibliotekarza 
z problemem lub zapytaniem informacyjnym (19,5%). Ponadto koniunkcja zmien
nych pozwoliła zaobserwować zbliżony procent uczniów szkół podstawowych, gim
nazjalnych i średnich, którym towarzyszył stres w sytuacjach komunikacyjnych 
z bibliotekarzem i równocześnie czujących się w bibliotece źle. Wynosił on w kolej
ności 14%, 14,5%, 14,7%, a w przypadku rozpatrywania tylko odczucia dyskomfor
tu w komunikacj i z bibliotekarzem współczynnik ten nieznacznie malał wraz z prze
chodzeniem ucznia do kolejnej szkoły (21,1%, 20%, 18,4%). Chociaż nie jest to 
tendencja narastająca, bibliotekarze nie powinni bagatelizować tych sygnałów. Tym 
bardziej że zaledwie 5,3% nauczycieli miała świadomość istnienia wśród młodzieży



zjawiska library anxiety, które skutecznie hamuje rozwój kultuiy informacyjnej nie 
tylko w okresie szkolnym, ale też w późniejszym, dorosłym życiu. Jak zatem realizo
wać będą wychowanie informacyjne młodzieży, skoro sami pedagodzy w 82,2% po
czuwali się odpowiedzialni za to wychowanie.

Analiza danych wykazała, że uczniowska ocena jakości usług świadczonych 
przez bibliotekę szkolńąstaje się bardziej krytyczna wraz z przechodzeniem młodzieży 
na wyższy poziom edukacji. Pozytywną ocenę atmosfery panującej w bibliotece 
wyeksponowało zaledwie 36,5% uczniów biorących udział w badaniach, a 37,2% 
zadowolenie to łączyło z poczuciem podmiotowego traktowania przez bibliotekarza. 
Powyższe przykłady oceny biblioteki jako miejsca przyjaznego dla użytkowników 
podkreślali częściej uczniowie szkół podstawowych.

Uzasadnienie potrzeby funkcjonowania biblioteki szkolnej związane było nie tyl
ko z traktowaniem jej jako miejsca przyjaznego dla użytkowników i czytelników 
(tab. 67), ale głównie jako miejsca dostępu do potrzebnych źródeł informacji 
i wiedzy. A to związane było m.in. z preferowaniem poszukiwania informacji przez 
uczniów w tej właśnie placówce (33,8%), z korzystaniem z propozycj i lekturowych 
zasugerowanych przez bibliotekarza (23%), uznawaniem lekcji bibliotecznych jako 
motywujących do samokształcenia (10,4%). Ostatnia z wymienionych usług bardziej 
doceniana była przez uczniów szkół podstawowych.

Tabela 67
Uczniowska ocena traktowania biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego dla użytkowników in

formacji i czytelników. Rozkład procentowy

Lp B iblioteka szkolna jako  m iejsce przyjazne dla ucznia
Uczniowie szkół

SP G SPg łącznie

1 O czekiw anie od bibliotekarza um iejętności rozw iązania problem u 
ucznia, kw erendy

53,0 61,7 71,9 64,5

2 Chęć zw racania się do bibliotekarza o  pom oc w  wyszukiw aniu 
inform acji

63,4 57,8 59,5 59,4

3 Uznanie kom petentnego nauczyciela bibliotekarza jak o  najw aż
n iejszego elem entu biblioteki

41,2 50,7 56,7 51,7

4 U tożsam ianie ideału bibliotekarza z osobą będącą przyjacielem  
i pow iernikiem  problem ów  ucznia

35,8 43,1 39,0 40,4

5 Zadow olenie ucznia z  atm osfery panującej w  b ibliotece połączone 
z jeg o  podm iotow ym  traktow aniem  przez bibliotekarza

39,4 38,4 35,0 37,2

6 Pozytyw na ocena biblioteki przez ucznia odnosząca się do panują
cej w  niej atm osfery

47,3 33,9 35,3 36,5

7 Preferow anie poszukiw ania inform acji w  bibliotece szkolnej 37,3 31,5 35,1 33,8

8 K orzystanie z  propozycji lekturow ych zasugerow anych przez 
bibliotekarza

25,8 22,4 22,7 23,0

9 U znaw anie lekcji w  bibliotece jak o  m otyw ujących ucznia do 
sam okształcenia

14,0 11,7 7,7 10,4

Ź ró d ło  w łasne .

Negatywne relacje pomiędzy biblioteką szkolną, jej personelem a uczniami odbi- 
jająsię niekorzystnie na stosunku młodych ludzi do procesu uczenia się i nauczania



(tab. 68). Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem było uczniowskie odczucie przed
miotowego traktowania przez bibliotekarza sygnalizowane przez 62,8% responden
tów (zbliżone na wszystkich trzech poziomach kształcenia -  60,6%, 61,6%, 65%). 
Koniunkcja zmiennych wskazała jednak, że to odczucie połączone ze stresem w sy
tuacjach komunikacyjnych z bibliotekarzem było domenąjuż tylko 14,5% uczniów.

Negatywny stosunek ucznia do korzystania z  usług biblioteki szkolnej
Tabela 68 

Rozkład procentowy

Lp
Negatywny stosunek ucznia do korzystania z  usług biblioteki 

szkolnej

Uczniowie szkół

SPg łącznie

N iemotywujący do sam okształcenia sposób prow adzenia lekcji 
w bibliotece

86,0 88,3 92,3 89.6

O dczucie przedm iotow ego traktow ania przez bibliotekarza 60,6 61,6 65,0 62,8

Negatywna ocena relacji kom unikacyjnych z bibliotekarzem 36,6 42,2 40,5 40,6

Stawianie komputera w  hierarchii artefaktów bibliotecznych 
ponad osobą bibliotekarza

10,0 25,9 30,2 25,2

Negatyw na ocena relacji komunikacyjnych z bibliotekarzem  połą
czona z niekorzystaniem  przez ucznia z  katalogów  bibliotecznych

16,8 26,1 27,1 25,1

Negatywna ocena biblioteki szkolnej zaw arta w  uczniowskiej 
charakterystyce

10,8 23,3 22,4 21,1

Stres jako  reakcja ucznia występująca podczas realizacji kweren
dy przez bibliotekarza

21,1 20,0 18,4 19,5

N iechęć do podejm ow ania dyskusji z  bibliotekarzem  na tem at 
zapytania informacyjnego

25,1 19,2 14,2 18,1

Stres w sytuacjach kom unikacyjnych z bibliotekarzem  połączony 
z uczniowskim  odczuciem  przedm iotow ego traktowania

14,0 14,5 14,7 14,5

Źród ło  w łasne.

Przedstawione w tab. 67 i 68 wskaźniki procentowe powinny zmusić środowisko 
bibliotekarzy do rewizji swoich poglądów i odczuć na ten temat.

3 .2 .4 .2 . M i ty  o  z a w o d z ie  b ib l io t e k a r z a  a  ro z w ó j k u l t u r y
INFORMACYJNEJ

O kulturze informacyjnej ucznia świadczy nie tylko jego stosunek do biblioteki 
szkolnej i innych placówek tego typu, ale w znacznym stopniu także stosunek do pra
cowników tych instytucji. Niewą^liwie wynika on z kultuiy osobistej młodego człowie
ka, ale nie tylko. Łączy się z szacunkiem dla profesji i jego rangąw hierarchii współ
czesnych zawodów. Na temat ten istnieje bogata literatura, a dyskusja o zmierzchu lub 
transformacji profesji bibliotekarza i pracownika informacji nie traci na aktualności. 
Nie miejsce tu na te dywagacje.

Próbując odpowiedzieć napytanie: jaki jest wpływ stereotypowych wyobrażeń 
o zawodzie nauczyciela bibliotekarza na rozwój kultury informacyjnej i jakie postawy 
bibliotekarzy nie sprzyjająrozwojowi tej kultuiy, skoncentrowano uwagę na nauczy-



cielskich mitach związanych z tąprofesją. Szczególnie dwa z nich ściśle ze sobą 
współgrają. Praca bibliotekarza szkolnego uznawanajest nadal jako cicha, łatwa 
i spokojna (sprzeciwiało się temu stanowisku tylko 39,9% pedagogów). W związku 
z tym, nawet gdy biblioteka zostanie skomputeryzowana, kojarzona jest wciąż z wy- 
pożyczalniąi miejscem dostępu do Internetu. Z tego powodu nie łączy się zakresu, po
ziomu i różnorodności oferty usług, które mogłyby być świadczone przez pracowni
ków takiej biblioteki, z ich kompetencjami pedagogicznymi, informacyjnymi 
i bibliotekoznawczymi. Zakłada się, że może w niej być zatrudniony każdy nauczyciel, 
któiy ukończy kurs dla opiekunów MCI (sprzeciwiało się takiemu stanowisku zaled
wie 33,7% ankietowanych pedagogów).

Kolejne dwa mity odnoszą się do dydaktycznych kompetencji nauczycieli biblio
tekarzy. 65,6% pedagogów zgadzało się z twierdzeniem, że bibliotekarz w szkole musi 
być dydaktykiem, chociaż jego działalność dydaktycznąsprowadzali głównie do podej
mowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenia kilku tematów z tzw. 
przysposobienia bibliotecznego i realizacji ścieżki z edukacji czytelniczej i medial
nej, jeżeli takowa była realizowana w szkolê ®. Zaledwie 44,7% pedagogów utożsa
miało ich pracę dydaktycznąz wychowaniem informacyjnym uczniów. Zatem trakto
wano ich jako dydaktyków siedzących na „ławce rezerwowych”, a nie pedagogów, 
którzy oceniając umiejętności informacyjne uczniów, mieliby wpływ na wysokość uzy
skiwanych przez młodzież ocen i posiadaliby instrumenty pozwalające na gratyfikację 
ich dojrzałych informacyjnie zachowań. Byli niestety wśród nich i tacy, którzy chętnie 
rezygnowali z obowiązków dydaktycznych, przekładając pracę cichą łatwąi spokojną 
nad przywilej bycia „przedmiotowcem”. Praktyka pedagogiczna wskazuje jednak, że 
ze względu na zakres przydziału czynności bibliotekarze szkolni nie mająwiele spo
sobności do prowadzenia systematycznej pracy dydaktycznej nawet z indywidualnymi 
użytkownikami lub małymi zespołami czytelników.

Kolejny mit, który powstał prawdopodobnie po to, aby usprawiedliwić to „odsunię
cie” bibliotekarzy od dydaktyki, łączy się z oceną ich osoby jako spokojnej, pokornej, 
biernej, nieporadnej, nienad^jącej za tempem życia, uciekającej od zgiełku, czującej 
się lepiej w zaciszu regałów niż w klasie pośród trudnej do opanowania młodzieży. 
Takiemu oglądowi nauczyciela bibliotekarza nie sprzeciwiało się nadal aż 43,2% pe
dagogów.

Ostatni mit, według którego nauczyciel bibliotekarz jest postrzegany jako animator 
życia kulturalnego, nie ma także pełnego pokiycia w praktyce. Tak być powinno, ale 
oferta przedsięwzięć kulturalnych biblioteki szkolnej bywa najczęściej uboga i mało 
atrakcyjna dla młodzieży. Niemniej 74,6% pedagogów ceniło te formy działalności ze 
względu na wspieranie realizowanych przez nich programów nauczania, a 77,4% na
uczycieli bibliotekarzy potwierdzało, że winni pełnić funkcję lidera, działacza, społecz
nika, opiekuna, specjalisty i koordynatora do spraw kultuiy. Należy przypomnieć, że 
także 70,3% rodziców optowało zatransformacjąbiblioteki szkolnej w kierunku lokal
nego ośrodka kultury. Nauczycielskie mity na temat zawodu bibliotekarza prezentuje 
tab. 69.

Nie potwierdzajątego stanowiska wybory uczniów, wśród których zaledwie 
10,5% utożsamiało pracownika biblioteki z menedżerem życia kulturalnego szkoły, 
a 6,2% uczniów łączyło jego kompetencje w zakresie organizacji życia kulturalnego



Nauczycielskie mity na temat zawodu bibliotekarza. Rozkład procentowy

Lp Nauczycielskie mity na temat zawodu bibliotekarza

Stanowisko nauczycieli szkół powiatu 
suskiego

zgadzam
się

m e mam 
zdania

Nauczyciel bibliotekarz jes t animatorem życia kulturalnego 74,6 13,3 12,1

Bibliotekarz w szkole musi być dydaktykiem 65,6 22,6

Praca w bibliotece jes t cicha, łatwa, spokojna, bezstresowa 45,5 39,9

11,8
14,6

Wychowanie informacyjne uczniów jes t obowiązkiem 
nauczyciela bibliotekarza

44,2 11,1

W skomputeryzowanej bibliotece szkolnej może pracować 
każdy nauczyciel po odbyciu kursu dla opiekunów MCI

34,7 33,7 31,6

Bibliotekarz to osoba spokojna, pokorna, bierna, zachowaw
cza

26,4 56,8 16,8

Źródło własne.

Z uznaniem jego osoby za podstawę sprawnego i profesjonalnego funkcjonowania bi
blioteki. Może dlatego aż 61 % badanej młodzieży deklarowało uczestnictwo w róż 
nych imprezach kulturalnych organizowanych poza szkołą. Najprawdopodobnie 
oferta biblioteczna nie przystawała do ich potrzeb. Tak więc oczekiwania najważniej 
szej grupy użytkowników biblioteki szkolnej sąw wyraźnej sprzeczności z oczekiwa
niami stawianymi jej przez nauczycieli i rodziców oraz z deklarowanymi przez biblio
tekarzy formami usług.

A zatem jak bibliotekarza postrzega uczeń i jak odnosi się do jego kompetencj i, czy 
jego postawa i zaangażowanie sprzyja kształtowaniu się dojrzałych zachowań infor
macyjnych ucznia, czy jest motorem propagowania kultuiy informacyjnej wśród mło
dzieży?

Ustalmy najpierw jaki, jest uczniowski ideał nauczyciela bibliotekarza? Zdecydo
wanie preferowany jest specjalista w zakresie literaturoznawstwa. Jednak należy 
zwrócić uwagę, że żaden z wymienionych w tab. 70 typów pracowników biblioteki nie 
zadowolił zdecydowanej większości uczniów.

Tabela 70
Uczniowski ideał bibliotekarza. Rozkład procentowy

Lp Uczniowski ideał bibliotekarza
Uczniowie szkół

SP G SPg łącznie

1 Znawca literatury 41,9 45,1 62,1 51,4

2 Specjalista od spraw bibliotecznych 43,0 44,2 50,9 46,7

3 Przyjaciel i powiernik problemów 35,8 43,1 39,0 40,4

4 Ekspert od technologii informacyjnej 20,4 22,6 20,4 21,4

5 Menedżer życia kulturalnego szkoły 6,5 10,9 11,5 10,5

Źródło własne.



Wybór bibliotekarza jako znawcy literatuiy rzutuje na preferencje uczniów w za
kresie świadczonych przez bibliotekę usług. Można pr^puszczać, że młodzież będzie 
najwyższą wartość przypisywać bogatemu, aktualnemu i atrakcyjnemu księgozbioro
wi spełniającemu jej różnorodne oczekiwania. Z tego też względu wyrażali potrzebę 
kontaktu ze specjalistą, mediatorem pośredniczącym między nimi a literaturąi innymi 
zbiorami bibliotecznymi, pomagającym w doborze źródeł, wyrażającym opinie na te
mat konkretnych pozycji lekturowych, wskazującym metody opracowania informacji 
itp. Prawdopodobnie bardziej zadowoleni byliby z biblioteki zapewniającej kontakt 
z książkąw dobrze zaaranżowanej przestrzeni i przyjaznej atmosferze stworzonej 
przez personel, niż z wypełnionej sprzętem komputerowym pracownio-czytelni.

Zaledwie 25-30% uczniów przypisywała bibliotekarzowi profesjonaliście najważ
niejszą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu biblioteki szkolnej, równocześnie łącząc 
jązjego kompetencjami komunikacyjnymi, literaturoznawczymi lub bibliotekoznaw- 
czymi. Wraz z przechodzeniem uczniów na wyższy poziom kształcenia, wzrastało 
także ich uznanie dla tych kompetencji. Szczególnie młodzież szkół średnich ceniła 
sobie wiedzę bibliotekarza w zakresie literatuiy. Niewątpliwie przyczyna tego zainte
resowania związana była z przygotowywaniem się do egzaminów maturalnych i za
wodowych.

Natomiast optowanie za kompetencjami bibliotekarza w zakresie technologii in
formacyjnej było domenązaledwie 11,4% badanej młodzieży. To niewielkie zaintere
sowanie mogło mieć różne źródła i wynikać, np. z braku komputerów w bibliotece 
szkolnej (tylko 22,9% bibliotekarzy utożsamiało swoje miejsce pracy z MCI), z niewy
starczających kwalifikacji bibliotekarza w zakresie TIK, z braku bibliotecznej oferty 
wykorzystania komputerów w przedsięwzięciach edukacyjnych, intelektualnych, 
rekreacyjnych i w samorealizacj i, z postrzeganiem przez bibliotekarzy MCI wyłącznie 
jako punktu dostępu do Internetu.

Wyborem nauczyciela bibliotekarza, któiy byłby przyjacielem i powiernikiem pro
blemów, nie było zainteresowanych 59,6% młodzieży. Nie mniej uczniowie cenili sobie 
bardzo jego kompetencje komunikacyjne.

Nie bez znaczenia dla ponad 50% młodzieży biorącej udział w badaniach były tak
że kompetencje bibliotekarskie tej grupy zawodowej, bo to od nich zależy jakość 
świadczonych usług i zrozumienie potrzeby edukacj i użytkowników w zakresie infor
mation literacy. Koniunkcja zmiennych pozwalająca opisać bibliotekarzy jako na
uczycieli szerzących kulturę informacyjnąw szkole wskazywała, że w całej próbce 
badawczej uczniów zaledwie 0,7% z nich deklarowało równocześnie aprobatę dla do- 
biych relacj i komunikacyjnych z bibliotekarzem, podmiotowego ich traktowania przez 
bibliotekarza, wyboru źródeł informacji wynikającego z oferty biblioteki, dostrzegania 
w szkole mechanizmów motywujących do rozwijania umiejętności informacyjnych, 
korzystania z katalogów bibliotecznych, korzystania z usług biblioteki szkolnej lub 
pozaszkolnej lub rozwijania kompetencji bibliotecznych i informacyjnych podczas 
pracy nad projektem oraz dla lekcji bibliotecznych motywujących do rozwoju umiejęt
ności informacyjnych.

Prawidłowe zachowania informacyjne można by zatem przedstawić jako ciąg 
kroków w algoiytmie opisującym dojrzałego informacyjnie użytkownika. Uczeń ko- 
r^ s taz  katalogów bibliotecznych, ponieważ bibliotekarz go do tego zachęca, uczy, jak



korzystać, i wymaga, obliguje do korzystania’ ;̂ uczeń uczestniczy w procesie infor
macyjnym, bo go do tego zaciięca szkoła i kadra pedagogiczna na czele z biblioteka
rzem; uczeń lubi zwracać się do niego o pomoc, bo bibliotekarz jest osobą komunika- 
tywnąi przyjaźnie nastawionądo ucznia, chętnie świadczącąpomoc; uczeń czuje się 
w bibliotece dobrze, bo bibliotekarz traktuje go podmiotowo; uczeń dostaje różne pro
pozycje lekturowe i szeroki wachlarz oferty usługowej od bibliotekarza i korzysta 
z nich w procesie uczenia się; uczeń szuka potrzebnych mu do kształcenia dokumen
tów w bibliotece szkolnej lub w innych bibliotekach, np. podczas pracy nad projektem 
edukacyjnym, bo został dobrze przygotowany do korzystania z tych instytucji we wła
snej szkole i nie czuje lęku przed biblioteką; ucznia do samokształcenia motywują lek
cje biblioteczne. Zatem egzekwowanie przez pedagogów umiejętności informacyj
nych od swoich wychowanków i gratyfikowanie dojrzałych zachowań informacyjnych 
jest jednym z decydujących czynników efektywnego wykorzystywania szkolnych cen
trów multimedialnych i internetowych.

Wszystkie te kroki zostały opisane językiem zmiennych i występowały w formie 
pytań umieszczonych w kwestionariuszu skierowanym do uczniów. Wyboiy uczniów 
wskazywały jednak, że przedstawiony zestaw poprawnych zachowań informacyj
nych był domenązaledwie jednostek.

Tab. 68 przedstawia natomiast przykłady pejoratywnego stosunku uczniów do ko
rzystania z usług biblioteki szkolnej. Jak zatem wynika z zestawionych danych, nega
tywny stosunek młodzieży do korzystania z jej usług łączył się głównie z odczuciem 
przedmiotowego traktowania jej przez bibliotekarza -  62,8% i z trudnościami w na
wiązywaniu zadowalających obie strony relacji komunikacyjnych. 40,6% młodzieży 
niezadowolonej z kompetencji komunikacyjnych pracowników biblioteki korespondo
wało z 40,4% uczniów utożsamiających swój ideał bibliotekarza z osobąbędącąprzy- 
jacielem i powiernikiem problemów.

Podmiotowe podejście bibliotekarza do ucznia połączone z wzajemnąpozytywną 
komunikacjąi postrzeganiem go wkategoriach doradcy życiowego, mentora deklaro
wało już tylko 10,9% ogółu uczniów, a jak wcześniej wspomniano 24,4% łączyło jego 
kompetencje komunikacyjne z uznaniem dla wiedzy i umiejętności zawodowych. Gdy 
jednak to uznanie dla profesjonalizmu bibliotekarza zostało połączone nie tylko z umie
jętnościami komunikacyjnymi, ale także z podmiotowym traktowaniem ucznia i by
ciem dla niego przyjacielem i doradcąw rozwiązywaniu problemów, to liczba biorą
cych w badaniach uczniów, spełniająca te warunki, spadła do 4,2%. Wynika z tego, że 
preferowanie kompetentnego bibliotekarza, mającego dobre kontakty z uczniem nie 
zawsze szło w parze z postrzeganiem go jako doradcy życiowego bądź nauczyciela, dla 
którego podmiotowość w edukacji ma podstawowe znaczenie.

Brak kadry bibliotecznej o tego typu kompetencjach był więc odczuwalny przez 
duży odsetek respondentów. Fakt ten winien być brany pod uwagę przez kadrę kie- 
rownicząodpowiedzialnąza dobór pracowników. Nie każdy zatem nauczyciel, nawet 
dysponujący umiejętnościami i wiedzą fachową, nadaje się do pracy w bibliotece 
szkolnej®*.

Kolejne zagadnienie dotyczyło relacji między bibliotekąa kształceniem ustawicz
nym. Niewątpliwie znaczenie biblioteki jako pracowni służącej autoedukacji i samo
doskonaleniu młodzieży wzrasta wraz z pozytywnym nastawieniem jej użytkowników



do procesu uczenia się. Analiza danych wyicazala, że 50,5% uczniów deklarowało 
łączenie swojego rozwoju intelektualnego z procesem samokształcenia, a aż 76,5% 
z nich była sWonna odpowiedzialność za swojąedukację wziąć we własne ręce, nie 
przerzucając jej na rodziców, nauczycieli, szkołę, władze oświatowe, lokalne, rządo
we, instytucje pozarządowe itd. Skoro tak, to zbliżony odsetek respondentów powi
nien dostrzegać te związki. W prowadzonych badaniach zwrócono zatem uwagę na 
porównywalną liczebność uczniów, którzy zdawali sobie sprawę z wagi jaką w pro
cesie ich edukacji odgrywająumiejętności samokształceniowe i uznawali je za najprzy
datniejsze w życiu (50%) z liczebnością uczniów, któiym zależało, aby w bibliotece 
był zatrudniony kompetentny bibliotekarz (51,7%). Koniunkcja pomiędzy tymi zmien
nymi ukazała, że już tylko 26,7% uczniów równocześnie zwróciła uwagę na te dwa 
aspekty zagadnienia.

Decyzja ucznia o wyborze bibliotekarza profesjonalisty nie tylko może łączyć się 
z preferowaniem samokształceniajako metody własnego rozwoju intelektualnego. 
Dlatego wzięto pod uwagę współwystępowanie tej pierwszej zmiennej z innymi wy
borami uczniów, także w zakresie uznawanych wartości. Ustalono, że 34,8% uczniów, 
którzy przedkładali nad inne takie wartości jak „odpowiedzialność” lub „wiarygod
ność” lub ,^godność z prawdą”, optowało równocześnie za zatrudnieniem w bibliote
ce szkolnej wykwalifikowanego bibliotekarza, któiy dysponowałby głównie kompe
tencjami w zakresie TI i bibliotekarstwa. Wymienione wartości sąnie do pominięcia 
w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec informacj i i nieodzowne w pracy z in
formacją. Od nich zależy w dużym stopniu rozwój kultury informacyjnej, szczególnie 
jej aspekt kulturowo-etyczny, więc umacnianie ich powinno należeć do obowiązków 
nauczycieli bibliotekarzy.

Tabela 71
Koniunkcja pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi postawy ucznia względem biblioteki
szkolnej i je j pracowników oraz jego stosunek do procesu kształcenia. Rozkład procentowy
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K o n iu n k c ja  p o m ię d z y  z m ie n n y m i  c h a r a k t e iy z u ją c y m i  p o s ta w y  

u c z n ia  w z g l ę d e m  b ib l i o t e k i  s z k o ln e j  i j e j  p r a c o w n i k ó w  o r a z  j e g o  
s to s u n e k  d o  p r o c e s u  k s z ta ł c e n ia

U c z n io w ie  s z k ó ł

S P G S P g łą c z n ie

1 P r e f e r o w a n ie  t a k i c h  w a r to ś c i  j a k  o d p o w ie d z ia ln o ś ć  l u b  w ia r y g o d 
n o ś ć  lu b  z g o d n o ś ć  z  p r a w d ą  p o łą c z o n e  z  w y m a g a ją c ą  p o s t a w ą  w o 
b e c  k o m p e te n c j i  b ib l i o te k a r z a  s z c z e g ó ln i e  w  z a k r e s i e  ti  i b ib l i o t e k a r 
s tw a

2 6 .5 3 1 ,5 4 1 ,7 3 4 ,8

2 N e g a ty w n e  r e la c j e  k o m u n ik a c y j n e  z  b ib l i o te k a r z e m  p o łą c z o n e  z  n ie -  
k o r z y s t a n ie m  z  k a t a lo g ó w  b ib l i o te c z n y c ł i  i u s łu g  b ib l i o te k i  s z k o ln e j  
lu b  in n y c ł i  b ib l i o te k

1 8 ,6 3 0 ,1 3 1 ,2 2 8 ,8

3 P r e f e r o w a n ie  u m ie ję tn o ś c i  s a m o k s z ta łc e n i o w y c h  p o łą c z o n e  z  w y b o 
r e m  b ib l i o t e k a r z a  o  w y s o k ic h  k w a l i f i k a c ja c h  p e łn ią c e g o  r o l ę  e k s p e r 
ta  t i  L U B  l i t e r a t u r o z n a w c y  L U B  b ib l i o te k o z n a w c y

1 8 ,3 2 3 ,1 3 3 ,9 2 6 ,7

Ź ró d ło  w łasne .

W rozkładzie procentowym uczniów, którzy deklarowali uznanie bibliotekarza za 
najważniejszy element w strukturze biblioteki i preferowali równocześnie określone 
wartości, przeważała młodzież ceniąca „własne zdanie” (37,2%), „zgodność 
z prawdą” (31,6%), „wiarygodność” (30,9%), „odpowiedzialność” (28,4%), „twór
czość” (22,7%), „spontaniczność” (17,4%), „przywiązanie do tradycji” (11,4%) i „kiy-



tycyzm” (8,4%). Wskaźnik procentowy obrazujący koniunkcję pomiędzy tymi zmien
nymi wzrastał wraz z przechodzeniem ucznia na wyższy szczebel drabiny edukacyj
nej . Przyrost ten wahał się w granicach od 4 do 9%. Jedyn ie młodzież szkół podstawo
wych, gimnazjalnych i średnich ceniąca najwyżej przywiązanie do tradycji, stanowiła 
porównywalne procentowo grupy respondentów (w kolejności 10,8%, 11,3%, 11,9%). 
Hierarchia wymienionych kategorii aksjologicznych połączonych ze zmienną, jakąjest 
uznanie dobrego bibliotekarza za cenniejszy nabytek dla biblioteki niż dobiy księgo
zbiór lub dobiy sprzęt komputerowy, zgodna była z hierarchiąpowyżej wymienionych 
wartości preferowanych przez uczniów’’.

Eksponowanie takich wartości jak „własne zdanie”, ,^godność z prawdą”, „wiary
godność” i „odpowiedzialność” wywiera znaczący wpływ na kontakt młodzieży z biblio
tekarzem. Liczenie się z opiniączytelników, odpowiedzialność za podejmowane działa
nia wychowawczo-dydaktyczne, zachowanie szczerości w relacjach nauczyciel -  
uczeń, bycie wiarygodnym sprzyja nawiązywaniu trwałych kontaktów z młodzieżą.

Jeżeli jednak uczeń miał negatywne relacje komunikacyjne z bibliotekarzem, nie lubił 
prosić go o pomoc a przy tym nie korzystał z katalogów, czuł się w bibliotece nieswój o, 
gdyż spodziewał się niemiłego potraktowania, a także rezygnował z poszukiwania infor
macji w bibliotece szkolnej lub jakiejkolwiek innej, to trudno mówić o pełnieniu przez 
bibliotekę funkcji samokształceniowej. Badania ujawniły 28,8% respondentów, których 
cechował taki stosunek do pracowników biblioteki i świadczonych przez nich usług™.

Na zakończenie warto zastanowić się, czy na uczniowski wybór predyspozycj i za
wodowych bibliotekarza może mieć wpljw wybór stylu życia młodego człowieka. Za
stanawiano się, czy jeżeli młodzież zafascynowana jest życiem w świecie mediów 
i dopuszcza możliwość rezygnacji z życia w realnym świecie na rzecz świata fikcji, to 
czy dla tej grupy młodzieży bibliotekarz jako doradca, przewodnik i mediator pośredni
czący między mediami a nimi, winien charakteryzować się szczególnymi kompetencja
mi, np. w zakresie technologii medialnych i komunikacyjnych. Wybór 13,7% badanych 
wskazywał na kompetencje bibliotekoznawcze, zawodowe, a zaledwie 8% upatrywało 
w nim eksperta od TI. Fascynacja światem multimediów nie była więc podzielana z bi
bliotekarzem- ekspertem od TI ani w sferze emocjonalnej, ani w sferze wspólnego 
rozwiązywania problemów technologicznych. Natomiast młodzież preferująca życie 
w realnym świecie doceniała głównie jego kompetencje literaturoznawcze (38,9%), 
awpopulacjiuczniówszkółponadgimnazjalnychażw49,3%. Wtej ostatniej grupie tak
że 38,2% opowiadało się za wiedzą fachowąbibliotekarską,a29,3%zajego umiejętno
ściami bycia przyjacielem i powiernikiem.

W przeprowadzonej analizie danych, zgodnie z postawionymi pytaniami badaw
czymi, starano się ustalić, jakie poglądy i opinie środowiska wychowawczego ucznia 
i rówieśnicy, rodzina, nauczyciele) wph^ająna kształtowanie jego kultury informacyj- 
■lej. Jakjuż zaznaczono, preferencje tych trzech populacji w zakresie czynników 
icształtujących kulturę informacyjnąbyły odmienne i niestety łączyła je marginalizacja 
znaczenia biblioteki szkolnej w rozwoju kompetencji informacyjnych oraz funkcjono
wanie obiegowych wyobrażeń na jej temat. Stereotypowe postrzeganie biblioteki 
szkolnej przez kadrę pedagogiczną, a także przez uczniów i ich rodziców hamowało 
także prawidłowy rozwój postaw młodzieży wobec informacji. Uczniowie nie dostrze
gali roli, jakąw ich rozwoju powinna pełnić biblioteka. Podrzędne traktowanie jej przez



otoczenie i pozostawienie w tle działań edukacyjnych, wychowawczych i oświatowych 
ugnintowuje przeiconanie uczniów ojej niższym statusie w hierarchii instytucj i, od któ
rych zależy awans społeczny i osiągnięcie sukcesu. Ten niekorzystny dla edukacji pro
ces wzmacniał brak przekazywanych młodemu pokoleniu wzorów nowoczesnych biblio
tek pełniących funkcje centrów samokształcenia i doskonalenia. Niedocenianie ich roli 
jako ośrodków kształcenia równoległego wspomagającego środowisko wychowawcze 
ucznia i oddziałującego edukacyjnie na społeczność lokalną nie sprzyjało niwelowaniu 
trudności związanych z propagowaniem alfabetyzacji informacyjnej.

Luka edukacyjna w tym zakresie musi zostać wypełniona poprzez innowacyjne 
rozwiązanie problemu i zmianę polityki w zakresie bibliotekarstwa szkolnego uprawia
nej przez władze oświatowe, organy prowadzące i kierownictwo szkół. Wadąprzyję- 
tej polityki bibliotecznej jest nietraktowanie biblioteki jako komponentu świadczącego
0 jakości procesu nauczania i pracy szkoły, nierozumienie istoty SCI i brak wypraco
wanych standardów działalności takiej placówki, nieuwzględnianie potrzeb środowi
ska lokalnego podczas przekształcania biblioteki szkolnej w centrum informacji, nega
tywny nabór kandydatów do pracy w bibliotece połączony z nieuwzględnianiem ich 
kompetencji komunikacyjnych jako równie istotnych, brak wypracowanych narzędzi
1 metod ewaluacji pracy MCI lub SCI powstałego z przeobrażenia biblioteki szkolnej, 
brak planów rozwoju biblioteki szkolnej w tym kierunku, brak inicjatywy i umiejętności 
menedżerskich.

Wyraźny nacisk należy położyć na tworzenie systemu motywacyjnego, bez które
go propagowanie kultury informacyjnej staje się procesem mało efektywnym. Wymaga 
to ścisłej integracji pomiędzy dydaktykąuprawianąprzez szkołę a działalnościąeduka- 
cyjnąbiblioteki, a także gratyfikowania dojrzałych zachowań informacyjnych uczniów.

Znaczącąprzeszkodę w usuwaniu tmdności związanych z rozwojem kultuiy infor
macyjnej dostrzeżono także w świadomości informacyjnej środowiska edukacyjnego 
ucznia. Kolejnąprzeszkodę stanowiąopory w dokonywaniu zmiany mentalności 
w kierunku preferowania w edukacji samokształcenia jako podstawy uczenia się 
przez całe życie. Tradycyjne podejście do procesu kształcenia, preferowanie metod 
pamięciowych i odtwórczych form zdobywania wiedzy, a także nieumiejętne stoso
wanie metod aktywizujących, (np. pracy z projektem) zamiast nauki kiytyki, oceny, 
inteфretacji, twórczości itp. nie sprzyja zdobywaniu ani umiejętności ani sprawności 
informacyjnych.

Podsumowując, można odpowiedzieć na postawione pytania o czynniki przeszka
dzające w próbach usunięcia trudności związanych z rozwojem kuItuiy informacyj
nej. Jednym z nich jest brak wizji nowoczesnej biblioteki szkolnej, która nawiązywałaby 
do szkolnego centrum informacji i kultuiy informacyjnej. Różnorodność inteфretacyj- 
na jej misj i nie sprzyja wypracowaniu wspólnego modelu placówki odpowiedzialnej za 
wychowanie informacyjne młodzieży. Postrzegana jest najczęściej j ^ o  miejsce udo
stępniania bardzo bogatego i wartościowego księgozbioru oraz punkt dostępu do In
ternetu. Czynnikami wpływającymi na stagnację biblioteki szkolnej jest traktowanie jej 
przez nauczycieli jako placówki wewnątrzszkolnej oferującej od lat te same usługi, 
brak mechanizmów motywacyjnych do kształcenia umiejętności informacyjnych i nie
uwzględnianie roli gratyfikacji w rozwoju KI, niezabieganie o najmłodszego czytelnika 
i powiększanie dystansu między nim a bibliotekąw kolejnych latach nauki szkolnej.



Wpływ mitów związanych z rozumieniem kultury informacyjnej także nie sprzyja jej 
rozwojowi. Szczególnie utożsamianie jej z kulturą informatyczną, potęgujące prze
świadczenie, że zadaniem biblioteki jest wyłącznie rozwój kultury czytelniczej ucznia. 
Oddzielanie edukacji czytelniczej od medialnej i łączenie edukacj i medialnej z edukacją 
informatycznąpotęguje rozumienie kultury informacyjnej w izolacji od jej kontekstu 
kulturowego. Równocześnie traktowanie dostępu do Internetu w bibliotece jako pa
naceum na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w zakresie TI bez wyraź
nego programu wykorzystania sprzętu komputerowego przez bibliotekarza w alfabe- 
tyzacji informacyjnej uczniów hamuje prawidłowy rozwój kultury informacyjnej. 
Nakłada się na to stereotypowe postrzeganie pracy bibliotekarza jako nudnej i prymi
tywnej , a w związku z tym odległej od młodzieżowych fascynacj i. Brak wiedzy w śro
dowisku wychowawczym ucznia na temat dokonujących się przeobrażeń tej profesji 
nie pozwala zrozumieć jej w kontekście pracy informatyka i ekonomisty i łączyć z bie- 
głościąposługiwania się narzędziami elektronicznymi oraz z marketingowym spojrze
niem na bibliotekę i rynek jej usług'”'. Stąd prosta droga do uznania, że aby pracować 
w bibliotece, nie potrzeba mieć specjalnych kwalifikacj i ani ich rozwijać. Tym bardziej 
że towarzyszy takiemu stanowisku ogląd bibliotekarza jako osoby statycznej i niepo
radnej życiowo. Zatem biblioteka traktowana jest przez większość pedagogów zale
dwie jako dodatek do uprawianej przez nich dydaktyki. Z drugiej strony, jako mecha
nizm obronny, funkcjonująprzekonania bibliotekarzy o wyjątkowej roli biblioteki 
w realizacj i procesu samokształcenia i w rozwoju intelektualnym ucznia. Postawę taką 
wzmacniająstosowane przez uczniów i nauczycieli określenia biblioteki porównujące 
jądo świątyni wiedzy. A ponieważ rewalotyzacja zabytków jest przedsięwzięciem 
kosztownym i trzeba się na tym znać, więc wszystko zostaje po staremu. Bibliotekarze 
sąprzekonani o pełnieniu dziejowej misj i, roli tej nie dostrzega otoczenie, więc biblio
tekarze sąsfhjstrowani, a otoczenie czeka na wprowadzenie zmiany, której zazwyczaj 
nie wspiera znaczniejszymi działaniami. Natomiast kadra biblioteki bardziej obawia się 
przedsięwzięć innowacyjnych, niż opinii otoczenia o skostniałej kulturze organizacyjnej 
placówki, w której jest zatrudniona.

Nazakończenie warto odwołać się do konstatacji autorki esejówetnopedagogicznych, 
w których szkoła jawi się jako ,^nilyczne miejsce wszechstronnego rozwoju ucznia doko
nującego się za sprawą nauczycieli kreowanych przez magiczne zaklęcia strategów 
z MEN na wielkich czarowników wychowawców”'®. Rozważania te znajdująodbicie 
wzeszycie ,3iblioteczki Reformy” o bibliotekach wydanym rok później w tej samej serii. 
Jako mit uznać możnamiędzy innymi stwierdzenie, że przeobrażenie biblioteki wnowocze- 
sne centrum informacyjne jest zadaniem osób w niej pracujących'^. Sąto mity oparte na 
tzw. złudzeniu demiurga i „poczuciu nadsprawstwa”, o których pisze Maria Dudzikową że 
każąwier^ć, że wszystko, w każdych okolicznościach i z niczego możnazrobić'“ .

Mitemjest także traktowanie biblioteki szkolnej jako podstawowej pracowni dydak
tycznej w szkole, jako centrum edukacji samokształceniowej lub miejsca wyrównywa
nia szans edukacyjnych młodzieży, czy też jako centrum informacji multimedialnej i in
ternetowej. Mitten wyraża brak wiedzy, któraw sposób adekwatny odzwierciedlałaby 
rzeczywistą rangę biblioteki szkolnej w kulturze organizacyjnej szkoły i jej faktyczne 
miejsce w realizacji procesu dydaktycznego, a przede ws^stkim jej znaczenie w budo
waniu szkoły jakości.



Mitem jest też uznawanie, że ważnym celem wychowania młodzieży jest przygo
towanie jej do rozumienia współczesnego świata i do życia w nim oraz że największe 
znaczenie dla wychowania ma ścieżka edukacyjna, szczególnie w kontekście elimina- 
cj i z podstaw programowych edukacj i czytelniczej i medialnej i pominięcia w nich roli 
biblioteki szkolnej w procesie wychowania'"\

Mitem funkcjonującym w środowisku szkolnym jest również przekonanie, że bi
bliotekarz to nie taki sam nauczyciel w szkole jak pozostali przedstawiciele kadry 
pedagogicznej. Maria Dudzikowa dostrzega w strukturach szkolnych podział nauczy
cieli na tych, którzy określają siebie „my” (prawdziwi nauczyciele wychowawcy) i „ci 
inni”, czyli nauczyciele języka angielskiego i informatyki, na których jest duże zapo
trzebowanie, którzy zawsze dostanąpracę, nie grozi im redukcja etatów, są lepiej wy
nagradzani, nie zwraca się uwagi na ich rozwój zawodowy'®*. Ale jest też trzecia gru
pa „spoza strefy” skupiająca nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców świetlicy. 
Rywalizacja pomiędzy tymi grupami przypomina Marii Dudzikowej rodzaj zapasów, 
w których wartość rynkowa uczestników została określona w kulturze organizacyjnej 
szkoły jako wysoka, pożądana, średnia lub niska. Dlatego mitem w środowisku na
uczycieli bibliotekarzy jest przekonanie o wyjątkowej roli bibliotekarza w procesie dy
daktyczno-wychowawczym szkoły, o jego wszechstronnym wykształceniu i kompe
tencjach szerszych niż nauczycieli z grupy „my” i ich niedocenianiu przez pozostałych. 
Maria Dudzikowa powołuje się na opinię Krzysztofa Kicińskiego, który dopatruje się 
u nauczycieli tzw. kompleksu liliputa „wyrażającego się w przeświadczeniu, iż wszel
kie istotne wydarzenia tocząsię wysoko ponad głowązwykłego obywatela, który jest 
wobec nich mały i bezradny” '®’. Ten kompleks odnieść można do grupy nauczycieli 
bibliotekarzy, którzy twoiząw szkole trzeciągrupę i nie zaliczająsię ani do „my” ani do 
„ci inni” lecz do grupy „spoza strefy” i często uważają, że „nic nie mogą”. Walka 
z mitami i stereotypami jest więc wielkim wyzwaniem dla całego środowiska szkolnego 
i nie można jej odkładać do kolejnej reformy oświaty.

3.3. KULTURA INFORMACYJNA W SRODOWISKU 
SZKOLNYM I LOKALNYM. PROPOZYCJA TERAPII

Kultura informacyjna, jak już wielokrotnie powtarzano, ukazuje sposób postępo
wania i życia w społeczeństwie zdominowanym przez informację i wymagającym 
umiejętności sprawnego zarządzania wiedzą. Równocześnie przyczynia się do pielę
gnowania i rozwijania społecznie akceptowanych postaw. Bariery utrudniające jej 
upowszechnianie potęgująróżne patologie typowe dla cywilizacji technologiczno- 
-medialnej. Dlatego terapia kultury informacyjnej musi być terapią, w której główny 
akcent położony jest na użytkownika i rozwój jego świadomości informacyjnej. Wy
maga to podjęcia takich działań oraz zastosowania metod i technik, które przywraca
łyby i utrwalały wartości wspierające potrzebę alfabetyzacji informacyjnej i kształto



wałyby dojrzałe informacyjnie zachowania. Pozytywny charakter kultury informacyj
nej wpływa na rozwój osobowości człowieka. Stwarza ona możliwości do poznania 
samego siebie, do odkrywania prawdy o sobie i uświadomienia, jakie faktycznie war
tości są ważne w jego życiu. Można zatem powiedzieć, że kultura informacyjna pełni 
funkcję terapeutyczną. Pomaga zminimalizować bądź likwidować problemy natury 
społecznej (naruszanie prawa własności, celowe wprowadzanie do obiegu błędnych 
i szkodliwych informacji, uzależnienia od mediów, alienację, funkcjonowanie w świa
tach wirtualnych i^.). Jeżeli uczeń nie potrafi umiejętnie i we właściwym momencie 
ich rozwiązać, wówczas nawarstwiająsię, stawiając młodego człowieka przed coraz 
większymi trudnościami. Powszechnym problemem jest niewątpliwie nieradzenie 
sobie z nadmiarem informacji. Uczeń mający kłopoty z ich inteфгetacjąoraz krytyką 
i oceną staje się przedmiotem manipulacji, nieświadomie przejmuje narzucane mu 
z zewnątrz wartości, normy, poglądy, często uznając je za własne. W takiej sytuacji 
kultura informacyjna pełni podwójną furikcję. Z jednej strony ułatwia człowiekowi 
zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz wyposaża w narzędzia umożliwia
jące zachowanie własnej tożsamości. Z drugiej zaś staje się gwarantem etycznych 
zachowań w procesie komunikacji i środkiem zapewniającym poprawne relacje 
z innymi użytkownikami w lokalnej i globalnej przestrzeni informacyjnej.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę kultury informacyjnej w szkołach pań
stwowych powiatu suskiego i zaobserwowane deficyty zaproponowano sposób tera
pii niekorzystnych zjawisk w tym obszarze. Założono, że opierać się będzie ona na 
kształtowaniu świadomości informacyjnej środowiska edukacyjnego i wychowawcze
go ucznia kreowanej przez wzorcowe multimedialne centrum biblioteczno-informa- 
cyjne. Stworzenie modelowych planów pracy takiego ośrodka i programów wycho
wawczych szkoły uwzględniających priorytetowe znaczenie działalności centrum 
w tej terapii, przyjęto za punkt wyjściowy działań naprawczych. Terapeutyczna rola 
placówki polegać będzie na kształtowaniu w środowisku pozytywnych postaw wobec 
informacji i dojrzałych zachowań informacyjnych, czyli na niwelowaniu braków 
w zakresie information literacy, usprawnianiu niewykształconych kompetencji in
formacyjnych, ukazywaniu znaczenia aspektu aksjologicznego w pracy z informacją. 
Zestaw działań mających na celu likwidację trudności związanych z wychowaniem 
informacyjnym młodzieży przedstawiono w tab. 69. Są to długoterminowe działa
nia, które -  aby przyniosły zamierzony efekt terapeutyczny -  powinny być realizowa
ne w sposób ciągły. Właściwie sąprocesem nigdy niekończącym się, gdyż ustawicz
nie wymagająaktualizowania wiedzy, doskonalenia sprawności i umacniania systemu 
wartości. Osiągnięcie wysokiego poziomu kultury informacyjnej młodzieży wymaga 
zatem systematycznych zabiegów ze strony społeczeństwa i nieoczekiwania na
tychmiastowego sukcesu. Skoro kulturę informacyjnąucznia kształtują wzorce funk
cjonujące w jego otoczeniu, więc równolegle należy edukować członków tego oto
czenia.

Wymienione działania naprawcze dotyczą w znacznym stopniu środowiska edu
kacyjnego młodzieży powiatu suskiego.

Ftaedstawione działania terapeutyczne wynikająz wprowadzania zmiany do pro
cesu edukacji. Wiążąsię one z kreowaniem nowej wizji i programu pracy biblioteki 
szkolnej, usprawnieniami do jej funkcjonowania, nowelizacjązasobów, unowocześnia-



Tabela 72
Działania w zakresie terapii kultury informacyjnej w środowisku edukacyjnym ucznia

L p T e ra p ia  k u ltu ry  in fo n n a c y jn e j -  z ak res D z ia ła n ia  u z u p eh iia ją ce

U tw o rz en ie  w z o rc o w e g o  m u lt im e d ia ln eg o  c e n 
tru m  b ib lio tec zn o - in fo rm ac y jn e g o  w  je d n e j  ze  
sz k ó ł g m in y , p o w ia tu

U sta len ie  lo k a liz ac ji, śro d k ó w  f in an so w a n ia  in w e sty cji, a ra n ża cji 
w n ę trz a , d o b o ru  m a te r ia łó w  i ic h  p rez en ta c ji, w y p o saż en ia  te c h 
n ic zn e g o , o rg an iz ac ji p ra c y , k o o rd y n a to ra  r e a liz ac ji p ro jek tu  itd .

U tw o rz e n ie  o g ó ln o p o ls k ic h  s ta n d ard ó w  tw o rz e 
n ia  i  fu n k c jo n o w a n ia  m u lt im e d ia ln eg o  c en tru m  
b ib lio te c z n o - in fo rm a c y jn e g o  w  sz k o le

W y zn a cz en ie  z esp o łu  e k sp e r tó w , k tó ry ch  p ra c a  b ę d z ie  m ia ła  n a  
c e lu  p rze łam an ie  s te reo ty p o w e g o  p o s trz eg a n ia  b ib lio tek i ja k o  in 
sty tu c ji k o n se rw a ty w n e j

O p ra c o w a n ie  w z o rc o w e g o  p la n u  p ra c y  m u lt im e 
d ia ln e g o  c e n tru m  b ib lio tec zn o - in fo rm ac y jn e g o  
z g o d n e g o  z  p la n e m  p ra c y  sz k o ły

W sp ó łp rac a  z esp o łu  e k sp e r tó w  z  r a d ą  p e d a g o g ic z n ą  sz k o ły  i  u 
n ia m i ja k o  g łó w n y m i k rea to ram i u s łu g  c en tru m , ro zsz erza n ie  
o fe r ty  o  u s łu g i n ie s ta n d ard o w e

P rz y g o to w a n ie  n a rz ęd z i e w a lu a c ji p ra c y  m u lt i
m e d ia ln e g o  c e n tru m  b ib lio tec zn o - in fo rm ac y j
n e g o

W y zn a cz en ie  z esp o łu  e k sp e r tó w  i  a k ce p tac ja  o p rac o w a n y ch  na
rz ę d z i p rz e z  n a d z ó r  p e d a g o g ic zn y , p rze s trze g an ie  u sta lonych

Z re d a g o w a n ie  w z o rc o w e g o  p ro g ra m u  w y c h o 
w a w c z e g o  sz k o ły , w  k tó iy m  n a c isk  z o s ta n ie  p o 
ło ż o n y  n a  ro zw ó j K I m ło d z ie ży

W sp ó łp rac a  r a d y  p e d a g o g ic zn e j z  z esp o łe m  e k sp e r tó w , k a d rą  
n a u cz y c ie lsk ą , lo k a ln y m i in s ty tu c jam i o św ia to w y m i; uz n an ie  
k o m p e ten c ji in fo rm ac y jn y ch  u c zn ió w  z a  p o d s ta w o w y  e lem e n t 
p o lity k i c en tru m  b ib lio tec zn o - in fo rm ac y jn e g o

U za le żn ie n ie  a k re d y tac ji  s z k o ły  o d  a k re d y tac ji 
m u lt im e d ia ln e g o  c e n tru m  b ib lio tec zn o - in fo rm a-  
c y jn eg o

W y m o g i s ta w ia n e  s z k o le  p rze z  o rg an  p ro w a d zą cy , w iz y ta to ró w  
K O , sa m o rz ą d  lo k a ln y , ra d ę  ro d zic ó w . W y m o g i sta w ian e  p rze z  
d y rek c ję  s z k o ły  p rac o w n ik o m  c en tru m , sta ły  p o m ia r  dyd a k ty cz n y  
o s ią g n ię ć  p la có w k i, u z n a n ie  c e n tru m  z a  e lem e n t p ro m o cji szko ły

S tw o rz e n ie  sy s te m u  m o ty w a cy jn e g o  i g ra ty f ik a -  
c y jn e g o  w  sz k o le  sp rz y ja ją c e g o  p o d n o sz en iu  
k o m p e te n c ji in fo rm a c y jn y c h  u c zn ió w

P ro w ad z en ie  le k c ji m e to d ą  p ro jek tu , g ra ty f ik a c ja  do jrza ły c h  in
fo rm ac y jn ie  z ac h o w a ń  u c zn ió w  w  p ro ce s ie  e d u k ac ji, w p ro w a 
d z en ie  g e n e ra ty w n e j m e to d y  n a u cz an ia , p o d n o sz en ie  kw alifikac ji 
z aw o d o w y ch  k a d ry  c en tru m  i je j  s ta tu su  w  szko le

U z n a n ie  K I z a  s fe rę  d z ia ła ln o śc i e d u k ac y jn e j łą 
czą ce j z a g a d n ie n ia  k u ltu ry  in fo rm aty c zn e j, m e 
d ia ln e j , c zy te ln ic ze j, k o m u n ik a cy jn e j

W p ro w ad z en ie  d o  p la n u  n a u cz an ia  z a ję ć  z  e d u k ac ji czy te ln icze j 
i m e d ia ln e j o ra z  k sz ta łce n ie  K I w  je j  ram a ch , in te g rac ja  ed ukac ji 
c z y te ln ic ze j, m e d ia ln e j i te ch n o lo g ii in fo rm ac y jn e j, u k ie ru n k o 
w a n ie  p ra c y  c e n tru m  n a  k lie n ta , u z n an ie  c e n tru m  z a  o ś ro d ek  e d u 
k a c ji sp o łe c z e ń s tw a  in fo rm ac y jn eg o

R o z w ó j św ia d o m o śc i in fo rm ac y jn e j w  ś ro d o w i
sk u  w y c h o w a w c z y m  u c z n ia

D z ia ła n ia  e d u k ac y jn e  sz k o ły  w  ś ro d o w isk u  loka lnym : k o n feren 
c je , w a rsz ta ty , p re le k c je , k o n su ltac je , z jaz d y , sz ko len ia , lekcje  o t
w a r te , w y s ta w y , k o n k u rsy , d z ia ła ln o ść  w y d aw n ic za , im p re zy  lo 
k a ln e  s z e rzą ce  K I, w sp ó łp ra c a  z  m e d iam i lok a ln y m i, tw o rze n ie  
lo k a ln y c h  g ru p  E k sp e rtó w  K u ltu ry  in fo rm ac y jn ej p o p u la ry z u ją 
c y c h  K I  w  ś ro d o w isk u

P rz e k sz ta łc a n ie  b ib lio te k  sz k o ln y ch  i p rac o w n i 
M C I w  lo k a ln e  m u lt im e d ia ln e  c e n tra  b ib lio tec z -  
n o - in fo rm a c y jn e  lu b  lo k a ln e  c e n tra  k u ltu ry  in fo r
m a cy jn e j

W y p ra co w an ie  m o d e lu  c en tru m , k tó reg o  sp o só b  d z ia ła n ia  sk ie ro 
w a n y  b ę d z ie  n a  s łu ż en ie  lo k a ln e j spo łe cz n o śc i, a  p ro fi l d o s to so 
w a n y  d o  d o k ła d n ie  sp rec y zo w a n e j g ru p y  d o c e lo w e j, stw o rze n ie  
sp raw n ie  d z ia ła ją ce g o  s y s te m u  b ib lio tek  z g o d n ie  z  z a łożen iam i 
m a rk e tin g o w y m i, u g ru n to w a n ie  w śró d  m ie sz k ań c ó w  i decyden t-  
tó w  p ro fi lu , o fe r ty , u s łu g  i w iz e ru n k u  c en tru m

W sp ó łp ra c a  s z k o ły  z  sa m o rz ą d e m  i w ła d za m i 
o św ia to w y m i n a d  w y p ra c o w a n ie m  m o d e lu  k u ltu 
ry  in fo rm ac y jn e j sp o łe cz n o śc i loka lnej

T w o rz e n ie  s ie c i b ib lio te k  p rze k sz ta łc an y c h  w  c en tru m , tw orzen ie  
p o lity k i lo k a ln e j sp rzy ja ją ce j ro zw o jo w i K I, zg o d n ej z e  s tra teg ią  
ro z w o ju  m ie jsc o w o śc i, p o z y sk iw an ie  sp o n so ró w , w sp arc ie  sam o
rz ą d u , e g ze k w o w a n ie  k o m p e ten c ji m e n ed ż ersk ic h  dy rek to ra  
sz k o ły

W spiM praca  s z k o ły  z  w y ż s z ą  u c z e ln ią  ( IIN iB  
U n iw e rsy te tu  P e d a g o g ic z n e g o  w  K ra k o w ie )  n a d  
w y p ra c o w a n ie m  w sp ó ln e g o  p la n u  u s ta w icz n eg o  
ro z w ija n ia  k o m p e ten c ji in fo rm ac y jn y ch

O p ra co w a n ie  r am o w e g o  p ro g ra m u  k sz ta łce n ia  u m ie ję tn o śc i p o 
słu g iw a n ia  s ię  in fo rm a c ją  p rz e z  u c z n ió w  d la  r ea liz ac ji w spó lnych  
p o trz e b  s z k o ły  ś red n ie j i w y ższ e j w  ty m  zak res ie , o p raco w an ie  
p ro je k tu  in te g rac ji k sz ta łce n ia  w  z ak res ie  K I  n a  ty c h  d w ó ch  p o 
z io m a c h  k sz ta łce n ia

Źródło własne.

niem technologii, a nade wszystko ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu szkoły. Te 
ostatnie Maja Wojciechowska dzieli na psychologiczne, społeczne, kulturalne, poli
tyczne, ekonomiczne i techniczne'*®. Otoczenie to, zawężając do środowiska wycho
wawczego ucznia, winno pod wpływem oddziaływania edukacyjnego szkoły i centrum 
porzucić stereotypowe myślenie o bibliotece i postrzegać jąw  kategorii inslytucj i speł-



niającej aspiracje środowiska lokalnego i równocześnie odpowiedzialnej za ksztaho- 
wanie jego świadomości informacyjnej. Akceptacja norm społecznych wynikających 
z etycznego korzystania z informacji i technologii informacyjnej wymaga dokonania 
zmian o charakterze społecznym. Zmiany kulturowe sąkonsekwencjąpowszechnego 
dostępu do informacji, możliwego dzięki nowoczesnym technologiom informatyczno- 
-komunikacyjnym i łącząsię ze zmianami technicznymi w realizacji procesów infor
macyjnych. Zaproponowana terapia kultury informacyjnej wymaga także zmian
0 charatóerze politycznym i ekonomicznym łączo n y ch  z koniecznościąokreślenia 
polityki państwa w stosunku do bibliotek szkolnych, a także z prowadzeniem przez sa
morządy lokalne działań sprzyjających ich rozwojowi, w tym ustalenia stałych środ
ków na wdrażanie innowacji w tych placówkach.

3 3 .1 .  S z k o l n e  CENTRUM ESTORMAcn (m e d ia te k a )  

w  ZS EM. W a l e r e g o  G o e t l a  w  S u c h e j  B e s k t o z k ie j  -

REALEACIA PROJEKTU

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę kultury informacyjnej w szkołach powiatu 
suskiego i zlokalizowanie deficytów w tym zakresie zaproponowano sposób terapii 
niekorzystnych zjawisk w tym obszarze. Polega on na utworzeniu wzorcowego mul
timedialnego centrum biblioteczno-informacyjnego w ZS im. Walerego Goetla 
w Suchej Beskidzkiej, centrum powiatu suskiego. Podstawy do realizacji idei tego 
centrum zaistniały w maju 2004 r . B u d o w a  nowego lokalu mediateki o powierzchni 
ok. 350 m ,̂ a nie adaptacja wygospodarowanych pomieszczeń, pozwoliła na urzeczy
wistnienie jej nowej w iz j i 'Ten  nowoczesny obiekt biblioteczny służyć będzie nie 
tylko uczniom, ale tworzony jest z myśląo sensownym kształtowaniu czasu wolnego 
młodzieży i edukacji społeczności lokalnej. Wyjście z propozycją organizacji koncer
tów, projekcji wartościowych filmów, uczestnictwa w konferencjach, sympozjach 
naukowych, wspólnym tworzeniu zasobu mediateki, twórczości indywidualnej
1 zbiorowej, skumulowaniu w mediatece wszystkich informacj i na temat oferty kultu
ralnej adresowanej do uczniów i osób reprezentujących otoczenie wychowawcze 
młodzieży, zaproponowaniu form pracy, w tzw. pubie intelektualnym itp. mediateka to 
także biuro doradztwa zawodowego oraz punkt informacyjny o możliwościach 
i wyborze właściwego kierunku dalszego kształcenia i doskonalenia. Ta forma usług 
nie będzie novum, gdyż od czterech lat działa w ZS im. W. Goetla Centrum Kariery 
i Doradztwa Zawodowego a po otwarciu mediateki tworzyć z nim będzie integralną 
całość. Nowa inwestycja, to także punkt konsolidacji rozproszonego w powiecie śro
dowiska nauczycieli bibliotekarzy, a zarazem centrum integracyjne i miejsce organi- 
zacj i szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy"'.

Do pracy nad projektem mediateki w Suchej Beskidzkiej zaproszono w 2004 r. 
także krakowskich studentów z kół naukowych Instytutu Informacji Naukowej i Bi
bliotekoznawstwa ówczesnej Akademii Pedagogicznej, Wydziału Architektury 
WnętrzAkademii Sztuk Pięknych, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Aka
demii Gómiczo-Hutniczej. Studenci przedstawili własne propozycje rozwiązania funk
cjonalnego centrum, opracowali projekt aranżacji plastycznej i wyposażenia sal oraz



projekt adaptacji akustycznej pomieszczeń"^. Nie wszystkie pomysły młodych pro
jektantów mogfy zostać wykorzystane, ze względu na nie do końca poprawnie zinter
pretowane przepisy prawa budowlanego, BHP czy faktyczne możliwości finansowe 
szkoły. Dyrektor szkoły wprowadził szereg zmian, aby w obecnej formie centrum 
mogło zostać przyjęte przez nadzór jako kompleks edukacyjno-oświatowy dla środo
wiska szkolnego i społeczności lokalnej.

Objęcie patronatu nad suskąmediatekąprzez Pracownię Informacji Naukowej i 
Dokumentacji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Pedagogicznego w ICrakowie jest przykładem powiązania kształcenia umiejętności 
posługiwania się informacjąmiędzy szkolnictwem wyższym i średnim i uczynienia 
tego zadania kluczowym dla wypracowania wspólnej strategii kształcenia kompeten
cji informacyjnycłi. Opracowanie takiej strategii dla szkół ponadgimnazjalnycłi pozwoli 
z jednej strony na lepsze przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie infor
macyjnym absolwentów, którzy nie podejmą dalszego kształcenia. Z drugiej strony 
ułatwi abiturientom kontynuującym naukę na wyższych uczelniach zrozumienie wy
mogów stawianych przez uczelnie w zakresie kompetencji informacyjnych i uznania 
ich za kluczowe w kontekście rozwoju indywidualnego oraz rozwoju społecznego, go
spodarczego i kulturalnego środowiska lokalnego, narodu, ludzkości. Efektem tej 
współpracy będzie opracowanie projektu zintegrowanego kształcenia kompetencj i in
formacyjnych i kultuty informacyjnej skierowanego do środowiska szkół ponadgim- 
nazjalnycli i szkół wyższych kształcących nauczycieli i bibliotekarzy. Idealnym roz
wiązaniem promującym KI w innych regionach Polski byłoby objęcie podobnym 
patronatem wzorcowych szkolnych centrów biblioteczno-informacyjnych prze? 
ośrodki akademickie, a głównie instytuty informacj i naukowej, bibliologiczne, bibliote- 
koznawcze, medioznawcze itp. oraz wypracowanie wspólnej strategii rozwoju kultui  ̂
informacyjnej uczniów, przyszłych słuchaczy różnych kierunków studiów.

3 .3 .2 .  P r o m o c j a  p r o j e k t u  w  ś r o d o w is k u  l o k a l n y m

Droga od pomysłu do jego realizacj i prowadziła poprzez różne inicjatywy w środo
wisku lokalnym mające na celu rozpropagowanie idei szkolnych centrów informacji 
wspierane przez burmistrza miasta oraz starostę powiatu"^. Temu zadaniu służyć 
miały między innymi organizowane w stolicy powiatu ogólnopolskie i lokalne konfe
rencje naukowe, warsztaty, sympozja następnie współpraca z lokalnymi mediami 
(prasa i lokalne miesięczniki: „Biuletyn Podbabiogórski” -  organ Starostwa Powiatu 
Suskiego oraz Miesięcznik Samorządowy ,^iemia Suska”) 'a n a l iz a  projektu przed
stawiana w referatach i artykułach publikowanych w materiałach z ogólnopolskich 
konferencji naukowych' tworzenie szkół policealnych o profilu informatyczno-me- 
dialnym i informacyjnym' utworzenie Niepublicznego Beskidzkiego Centrum Do
skonalenia Nauczycieli"*; organizowanie sżkoleń dla nauczycieli z zakresu edukacji 
informacyjnej, medialnej i informatycznej oraz technologii informacyjnej; realizacja 
grantów kuratoiyjnych z zakresu technologii informacyjnej i medialnej' '®; stała wsp^- 
praca z Instytutem Informacj i Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Peda
gogicznego w Krakowie. Współorganizacja z tym Instytutem ogólnopolskich konfe



rencji przyczyniła się do promocji Suchej Beskidzkiej w środowiskach akademickich 
naszego kraju i nawiązania współpracy z koordynatorami programu Interkl@sa. 
W ten sposób pozyskano zainteresowanie przedstawicieli MENiS a potem MEN, 
organizacją w tej miejscowości punktu konsultacyjnego ETB (European Treasury 
Browser), a przedstawicieli środowiska oświatowego -  włączeniem lokalnych biblio
tek do działań Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotek.

3 .3 .3 .  O c z e k iw a n e  e f e k t y  w d r o ż e n ia  INNOWACл

Zasadność zaproponowanej terapii kultuiy informacyjnej w środowisku edukacyj
nym powiatu suskiego potwierdzić może dopiero analiza badań oceniających. Powin
na ona dostarczyć wiedzy o następstwach wynikających z przyjętego sposobu dzia
łania innowacyjnego, czyli odnieść się do realizacji projektu tworzonego w ZS im. 
Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Szkolnego Multimedialnego Centrum Infor
macji. Wybór badania indywidualizującego do opisu przebiegu wprowadzania przed
sięwzięcia w życie wydaje się najlepszym rozwiązaniem, dzięki któremu znalezione 
zostaną odpowiedzi na pytanie: jakie przyniesie ono skutki? (oczekiwane i nie
oczekiwane) oraz pozwoli na podjęcie decyzji, czy kontynuować, zmodyfikować, 
ewentualnie porzucić wprowadzanie tej innowacji. Zastosowanie schematu studium 
ptzypadku do opisu drogi przeobrażeń biblioteki szkolnej w szkolne centrum informa
cji, umożliwi stworzenie jednostkowej teorii zjawiska ogólnego. Pomijając zarzut, że 
działania podjęte przez dyrekcję szkoty, w której opisywano wybrany przypadek, nie 
mają wielkiego z w ią ^  z działaniami i ich motywami podejmowanymi w skali ogólnej, 
założono, że specyficzny charakter tego przypadku powinien być źródłem wartościo
wych inspiracji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dla dyrektorów innych 
szkół. Badania takie mogą być jednak przeprowadzone dopiero po co najmniej rocz
nym okresie, jaki upłynie od oddania beskidzkiego centrum multimedialnego w użytko
wanie uczniom oraz społeczności lokalnej. Zebrany materiał zostanie zanalizowany 
i opublikowany w kolejnej pracy autorki'^®. Na wyniki ewaluacji działalności centrum 
trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, życząc twórcom i wykonawcom tego projektu 
powodzenia, a użytkownikom satysfakcji z możliwości rozwoju intelektualnego i oso
bowego w takim miejscu.

Już teraz można założyć, że skuteczność funkcjonowania suskiej mediateki w ZS 
im. W. Goetla zależeć będzie z jednej strony od czynników, które Maja Wojciechowska 
wyraziła w ośmiu punktach. Zalicza do nich: wiedzę i umiejętności bibliotekarzy wraz 
z systemem szkoleń, dokształcaniem i samokształceniem; metody, sposoby i narzędzia 
działania, w tym stosowane metody i techniki zarządzania, style kierowania biblioteką, 
zbiory biblioteki, bazę lokalową, wyposażenie w sprzęt techniczny i meble; kulturę 
organizacyjnąbiblioteki i współpracę z otoczeniem. Z drugiej strony od ciągłej umie
jętności przystosowywania się do zmian, polegającej na umiejętności identyfikowania 
nowych potrzeb użytkowników; dostosowywaniu do nich oferty usług i sposobów 
funkcjonowania; umiejętności pozyskiwania nowych użytkowników; stałej współpra
cy z dostawcami, partnerami, sponsorami, sojusznikami strategicznymi; monitorowa
niu organizacji konkurencyjnych; odpowiedniej reklamie i promocji*^'. Ponieważ



Fot. 1. Sala główna mediateki w ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej przed umieszczeniem 
w niej sprzętu, wyposażenia, zbiorów i elementów dekoracyjnych. Z  prawej strony wejście 

główne. N a filarze osadzona będzie kompozycja wykonana techniką metaloplastyki.
Stan z kwietnia 2008 r. Fot. H. Batorowska

Fot. 2. Sala główna mediateki w ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 
Wejście do magazynu z systemem zwartego przechowywania zbiorów. 

Fot. H. Batorowska



Fot. 3. Sala główna mediateki w ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 
Wejście do sali kinowej. Fot. H. Batorowska

Fot. 4. Sala główna mediateki w ZS im. Walerego Goetla w  Suchej Beskidzkiej. Sufit podwieszany. 
Fot. H. Batorowska



Fot. 5. Lokal mediateki w  ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
Fot. H. Batorowska

wszystkie wymienione czynniki są brane pod uwagę przez dyrekcję szkoły, a więk
szość z nich ma swoje potwierdzenie w praktyce, zatem suska inwestycja oświatowa 
ma szansę na odniesienie sukcesu, przyczyniając się do podniesienia jakości naucza
nia i poziomu kultury informacyjnej w środowisku lokalnym. Opierając się na Przepi
sie na mediateką opracowanym przez wrocławskich „młodych klientów” przygoto
wano w Suchej Beskidzkiej jej bardziej pikantną wersję:

,3ibliotekę bardzo starannie wypielęgnowanąsadzimy w strategicznym miejscu Su
chej Beskidzkiej, między kościołem. Starostwem Powiatowym, sgjitalem i cmentarzem'^1 
Po wyrośnięciu, przyprawiamy saląkoncertową, której akustyka j^owoli najwybredniej
sze ucho. Dla r z ^ y c h  wrażeń konsumentów dodajemy salę kinowąz pracowniąobficie 
przybranąmultimediami. Dlauduchowionych dodajemy spacer wzdłuż holu obsypanego 
dziełami twórców wszelakiej maści. Dla spragnionych odpoczynku proponujemy zatopie
nie się w osobliv^m wystroju wnętiza pod rozislozonym sklepieniem sali głównej. Tak 
pr^gotowane miejsce kultury zalewamy przemiłąobsługążeiiską. Dobrane w odpowied
nich proporcjach składniki dokładnie mieszamy, p^ączam y ogrzewanie podłogowe, ter- 
moobieg, klimatyzację. Internet i degustujemy kulturę do woli”'̂ .̂



Przypisy
' Wybrano badania praktyczne o charakterze rozpoznawczym i na ich podstawie zdecydowano 

się na uogólnienie wniosków. Oparto się na opracowanym przez K. Konarzewskiego schemacie ty
pów badań naukowych, w którym zastosowano podział na badania teoretyczne (dzielące się na eks
ploracyjne i weiyfikacyjne) i praktyczne (dzielące się na rozpoznawcze i oceniające) i w  którym każdy 
z tych podtypów może być badaniem uogólniającym lub badaniem indywidualizującym . KONA
RZEWSKI, K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, s. 13.

 ̂Bezpośrednie zainteresow anie wynikami badań zgłosili w izytatorzy K uratorium Oświaty 
w Krakowie, wizytatorzy Delegatury KO w Wadowicach oraz wizytatorzy, w gestii których pozo- 
stająszkoły powiatu suskiego. Wykorzystane majązostać do budowania lokalnej polityki oświatowej 
w zakresie tworzenia M ultimedialnych Centrów Informacji -  MCI (lub Internetowych Centrów In
formacji Multimedialnej -  ICIM) w szkołach i tworzenia dla nich standardów.

 ̂Celem każdego badania rozpoznawczego jest rozpoznanie rodzaju, zasięgu, źródeł i otoczenia 
konkretnej trudności praktycznej, np. analiza otoczenia trudności wymaga ustalenia, kto lub co może 
pomagać lub przeszkadzać w próbach usunięcia trudności. KONARZEW SKI, K., Jak uprawiać ba
dania oświatowe. Metodologia praktyczna, s. 89-91.

" Populację generalną stanowili uczniowie szkół państwowych w powiecie suskim (dokładniej: 
uczniowie wszystkich klas VI szkół podstawowych, wszystkich klas szkół gim nazjalnych i ponad- 
gimnazjalnych pobierający naukę w roku szkolnym 2005/2006). Ze szkół podstawowych w bada
niach uczestniczyli tylko uczniowie klas VI. Badania sprawdzające wykazały, że uczniowie niższych 
klas szkoły podstawowej m ieli problemy z interpretacją niektórych pytań i problem y techniczne 
wynikające z niedostatecznego opanowania sztuki czytania. Natomiast uczniowie klas V ISP  byli już 
po egzaminach kompetencyjnych do gimnazjum, na których musieli wykazać się różnymi sprawno
ściami informacyjnymi. Badania w tych klasach przeprowadzono w  maju i czerwcu. Uwzględnienie 
w badaniach prowadzonych w SP wyłącznie uczniów klas VI umożliwiło zastosowanie tego samego 
narzędzia badawczego we wszystkich typach szkół.

’ Tabele 1 -4 zawierają wykazy zmiennych, ich wartości (oznaczających dokonany przez respondenta 
wybór, np. na „tak” lub na „nie”) i wskaźników (rozumianychjako opis sposobu wyboru zmiennej).

‘ Kryterium wyróżniającym te populacje był typ szkoły, do której uczęszczali respondenci. 
Każdą wartość zmiennej odniesiono do jednej realnej populacji.

'  Konkretnie do wszystkich oddziałów w państwowych szkołach gimnazjalnych i ponadgimna- 
zj alnych oraz we wszystkich klasach szóstych szkół podstawowych. Zob. tab. 10-11.

" Zmienna kategoryzacyjna je st zm iennąprzyjmującą wartość O lub 1, ale też O lub 1 lub 2, które 
to wartości m ogą być uporządkowane rosnąco, ale nie muszą. Wartości te nazywa się czynnikami 
kategoryzacyjnymi. Za pom ocą operatorów Boole’a można dokonywać koniunkcji, alternatywy 
i różnicy tych czynników oraz otrzymywać nowe zmienne kategoryzacyjne. DOBOSZ, М., Wspo
magana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, s. 215,364.

’ Starano się uchwycić różnice występujące między wartościami zmiennych występujących tylko 
w obrębie wydzielonych próbek badawczych lub związki pomiędzy zmiennymi w całej konkretnej 
próbce (w SP lub w G lub w SPg) a zmiennymi w całej populacji generalnej (łącznie w SP i G i SPg).

Placówka ta nosi nazwę Delegatura KO w Krakowie w Wadowicach.
' ‘ STANISZ, A., Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATYSTYKA PC  na przykła

dach z  medycyny, s. 224. Test je st metodą, dzięki której m ożna upewnić się, czy dane zawarte w ta
blicy dwudzielczej dostarczają wystarczającego dowodu na związek dwóch zmiennych. Tablica dwu- 
dzielcza zawiera liczebności obserwowalne (empiryczne) pochodzące z analizy wyników badań an
kietowych. Wpisuje się do niej liczebności dwóch porównywanych zmiennych z wyszczególnieniem 
liczebności odpowiedzi na „tak” i na „nie” dla każdej z tych zmiennych. M etoda Testu polega na 
porównywaniu częstości zaobserwowanych (empirycznych) z częstościam i oczekiwanymi (teore
tycznymi) obu badanych zmiennych, przy założeniu hipotezy zerowej (o braku związku pomiędzy 
tymi dwoma zmiennymi). Częstości oczekiwane (teoretyczne) obliczamy, wykorzystując częstości 
marginalne (z tablicy dwudzielczej) według wzoru:

częstość oczekiw ana= (suma rzędu) • (sum a kolumny) 
suma całkowita



Aby ocenić zgodność rozkładu teoretycznego z empirycznym, oblicza się wartość Testu x \  we
dług wzoru:

X̂  = ̂ — Г
Statystyka ta ma znany rozkład dla „k - 1  ” stopni swobody, gdzie: -  to wartość Ctii -  kwadrat; 

к - t o  liczba wartości zmiennej nominalnej; O - to  liczebności obserwowalne (empiryczne); T - t o  li
czebności teoretyczne (oczekiw ane).U zyskane według wzoru wartości Testu y} porównuje się 
z wartościami w Tablicach rozkładu Testu i przystępuje do wnioskowania.

W spółczynnik kontyngencji standaryzowany (skorygowany) bada zarówno, czy istnieje za
leżność pomiędzy zmiennymi oraz określa siłę tej zależności. Jego zaletą w porównaniu ze zwykłą 
wartościąCłii-kwadrat je st prostota interpretacji, ponieważ jego wartość zawsze zawartajest pomię
dzy Oi l ,  gdzie O oznacza niezależność zmiennych. Dlatego im bliższa jest I, tym siła związku pomię
dzy zmiennymi je st większa. Obliczono też współczynnik Yule’a (współczynnik ф), nazywany też 
czasem współczynnikiem skojarzenia Yule’a. Wyraża on miarę stopnia zależności pomiędzy dwoma 
zmiennymi. Może przyjmować wartości z przedziału [-1.1]. Im bliższy je st wartości 1, tym zależ
ność je st silniejsza, gdy je st ujemny, to wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej malejąwartości 
drugiej zmiennej. Oznacza to, że odpowiedziom na „tak” na jedno pytanie odpowiadają odpowiedzi na 
„nie” na pytanie drugie (wtedy współczynnik ф powinien mieć wartość -1).

Czynniki te omówiono w rozdz. 1.2.3.2. Modelowa koncepcja kultury informatycznej i infor
macyjnej, s. 58-59.

Zmienne w tab. 1-4 wyrażają właściwości badanych osób, ustalone na podstawie pytań pocho
dzących z kwestionariuszy badań ankietowych. O pisują w sposób szczegółowy różne odmiany tych 
właściwości. Natomiast zmienne kategoiyzacyjne utworzone zostały na podstawie koniunkcji, alter
natywy lub różnicy wybranych wartości zmiennych i nie były przedmiotem pytań umieszczonych 
w kw estionariuszach. D la odróżnienia jednych od drugich wprowadzono określenie zmiennych 
i zmiennych kategoryzacyjnych. Porównaj: Lista zmiennych niezależnych, szczegółowych, ich katego
rii i wskaźników  w: W AWRZYNIAK-BESZTERDA, R., Doświadczenia komunikacyjne uczniów  
w czasie lekcji. Studium empiryczne, s. 207-208.

Pytania odzwierciedlają szczegółowy cel badawczy oznaczony nr 4 i 5 (rozpoznanie czynników 
hamujących rozwój KI w szkole; wyodrębnienie podstawowych typów użytkowników informacji 
występujących w społeczności uczniowskiej, wynikających z poziomu ich kultury informacyjnej).

Pytania odzw ierciedlają szczegółowy cel badawczy oznaczony nr 3 (rozpoznanie podstawo
wych obszarów deficytów w zakresie rozwoju KI ucznia i istnienia luki w realizacji celów edukacji 
informacyjnej).

Pytania odzwierciedlają szczegółowy cel badawczy oznaczony nr 1 i 2 (zdiagnozowanie wystę
powania czynników w pływających na rozwój kultury informacyjnej ucznia w zakresie: realizacji 
procesu informacyjnego; funkcjonowania w różnych obszarach kultury informacyjnej; kulturowego 
podejścia do procesu alfabetyzacji informacyjnej; ustalenie zależności pomiędzy czynnikami kształ
tującymi kulturę inform acyjną ucznia).

Pytania odzw ierciedlają szczegółowy cel badawczy oznaczony nr 6 (ustalenie poglądów 
uczniów, rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych na temat biblioteki szkolnej jako miejsca 
krzewienia kultury informacyjnej).

Dane te zostały ustalone na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2005/2006 prze
kazanych przez dyrektorów szkół wizytatorom Kuratorium Oświaty w Krakowie -  Delegatura KO 
w W adowicach oraz wizytatorom KO mającym sw oją siedzibę w  Starostwie Powiatowym w Su
chej Beskidzkiej (Wydział Edukacji i Kultury). W szystkie dane dotyczą wyłącznie szkół państv/o- 
wych.

Populacja generalna nauczycieli obejmuje wszystkich zatrudnionych w szkołach powiatu su
skiego nauczycieli, w tym także nauczycieli bibliotekarzy. Tak więc w próbce badawczej nauczycieli 
nie je st wykluczone, że mogli się znaleźć także nauczyciele, którzy równocześnie uzupełniali etat 
w bibliotece. Natomiast próbka badawcza nauczycieli bibliotekarzy obejęła bibliotekarzy zatrudnio
nych we wszystkich szkołach powiatu suskiego i nie była losowana.

Liczba ankietowanych uczniów w klasie oznacza liczbę uczniów, którzy w dniu prowadzenia 
badań byli obecni w szkole i brali w nich udział, a nie całkowitą liczbę uczniów przypisanych do dane
go oddziału.



“  18,2% to procent uczniów obecnych w szkole podczas przeprowadzania badań ankietowych, 
zatem w dniach prowadzenia badań w wylosowanych oddziałach było nieobecnych 6,8%  uczniów 
(przy założeniu, że badanie powinno objąć 25%  populacji generalnej). N ieobecności te dla jakości 
badań nie mająznaczenia, gdyż za operat losowania ustalono oddziały klasowe. D la porównania w SP 
uczestniczyło 24,9%  wszystkich uczniów, w G 21,3%, a w SPg 14,5%.

“  Przy założeniu, że na jednego ucznia przypadajeden opiekun. Czyli teoretycznie powinno być 
zebranych tyle samo ankiet od rodziców, co od uczniów. Ponieważ w powiecie suskim wiele rodzin 
je st wielodzietnych (3-5 dzieci), więc liczba ankiet od rodziców pow inna być niższa od przyjętej 
10116, czyli od liczby wszystkich uczniów uczęszczających do 405 oddziałów w szkołach biorących 
udział w badaniach. Liczby tej jednak nie udało się ustalić.

"  Zdecydowano, aby wylosować do badania 14 oddziałów klasowych (klas VI) w szkołach pod
stawowych (stanowiących 24,1 %  tej populacji), ponieważ 15 oddziałów klasowych powiększyłoby 
tę liczbę do 26% populacji tych uczniów w szkołach podstawowych.

“  Porównaj rozdz. 3, przypis 22.
“ Zob. tab. 42.
”  Próbka losowa była oddzielnie ustalana dla każdej z tych trzech populacji. Natomiast nie prze

prowadzono czwartego losowania o schemacie nieograniczonym dla wszystkich 405 oddziałów szkol
nych we wszystkich typach szkół równocześnie. Dlatego dane w kolumnie IV odnoszą się do uczniów 
wszystkich typów szkół, ale tylko tych, którzy uczęszczali do 101 oddziałów wylosowanych 
w schemacie losowania warstwowego.

“  Dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej mgr E. Kawończyk interesuje się ewaluacją 
pracy bibliotek szkolnych i dysponuje bogatym materiałem informacyjnym (m.in. dzienniki pracy 
szkoły i programy jej rozwoju, statuty, sprawozdania a także różne zarządzenia dyrektora, dokumen
ty prawne). W 2004 r. na konferencj i Centrum Informacyjne przyszłością polskiej szkoły (Warszawa 15 
maja 2004 r , organizator OEIiZK Warszawa i AP Kraków) przedstawiła wyniki badań ankietowych 
prowadzonych na ten temat. KAWOŃCZYK, E., Bariery przy tworzeniu szkolnego centrum informa
cji. Refleksje dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, s. 9-10.

“  Materiały do pracy magisterskiej A. Kawończyk-Pyki pt.: Biblioteki szkół ponadgimnazjalnych 
w dobie reformy oświaty w powiecie suskim  (IINiB AP w Krakowie, promotor dr B. Kamińska-Czuba- 
la) obejmowały dane dotyczące polityki oświatowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, 
problemów organizacji i zarządzania szkołami średnimi w powiecie mającymi wpływ na powstawanie 
MCI oraz stanu faktycznego bibliotek w tych szkołach odnoszącego się do źródeł finansowania, stanu 
księgozbioru, wielkości zbiorów multimedialnych, oprogramowania, lokalu, wyposażenia w sprzęt, 
stopnia komputeryzacji, standardów zatrudnienia bibliotekarzy, ich kwalifikacji, planów pracy biblio
teki, statutów szkoły. Autorka, prowadząc własne badania, uczestniczyła równocześnie w wybranych 
badaniach ankietowych kierowanych przez magistrantkę. M agistrantka nie przystąpiła do obrony 
pracy.

“  Jak wynika z badań E. Kawończyk, do kw ietnia 2006 r. z 12 nauczycieli bibliotekarzy tylko 
pięciu wzięło udział w szkoleniu dla opiekunów MCI.

Standardy kwalifikacji nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej interpretowane są czę
sto jako standardy niedotyczące bibliotekarzy szkolnych. B. Siemieniecki kładzie szczególny nacisk 
na to zagadnienie, słusznie domagając się, aby brak wiedzy i umiejętności na poziomie standardów 
oznaczał dyskwalifikację nauczyciela. SIEMIENIECKI, B., Technologia informacyjna w polskiej szko
le. Stan i zadania, s. 171.

Badania prowadzone przez B. Siemienieckiego nad wykorzystywaniem pracowni interneto
wych i multimedialnych w edukacji wykazują, że w procesie kształcenia zaledwie 23,3% nauczycieli 
wykorzystuje Internet a 33,7% nie orientuje się, do czego jest i może być wykorzystywana szkolna 
pracownia internetowa. Nie dziwi zatem fakt, że zaledwie 4,8% kadry pedagogicznej korzysta z  bi
blioteki szkolnej (MCI) w realizacji procesu dydaktycznego a 55,5% potwierdza, że nigdy nie korzy
sta z pracowni multimedialnych do celów dydaktycznych. SIEMIENIECKI, B., Technologia informa
cyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, s. 115,118.

”  Badania prowadzone przez B. Kamińską-Czubałę nad zastosowaniem umiejętności informa
cyjnych uczniów w życiu codziennym pozwoliły stw ierdzić, że kom puter nie je s t dla w iększości 
z nich narzędziem wspomagającym edukację, jak  to się wydaje rodzicom i w niewielkim stopniu służy 
zdobywaniu informacji. W konkluzji stwierdzono, że ich potrzeby informacyjne nadal w większości 
zaspokajane sąprzez tradycyjne źródła informacji -  znajome osoby, radio, TV, czasopisma i nie utraci-



ty jeszcze swej dominującej pozycji na rzecz elektronicznych źródeł informacji. KAMIŃSKA- 
-CZUBAŁA, B., Zastosowanie umiejętności informatycznych w życiu codziennym uczniów, s. 326-327.

MORBITZER, J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, s. 351.
KĘDZIERSKA, B.. Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym, s. 284. W publikacji 

tej prezentowane je st wręcz odwrotne stanowisko.
“  W kilku przypadkach, podczas ustalania istnienia zależności pomiędzy zmiennymi, zaistniała 

konieczność wprowadzenia tzw. poprawki Yatesa mającej na celu poprawienie statystyki Chi-kw a
drat w tabelach dwudzielczych o małych liczebnościach. (Poprawka Yatesa polega na zmniejszeniu 
bezwzględnej wartości różnic pomiędzy licznościami oczekiwanymi (teoretycznymi) i zaobserwo
wanymi (empirycznymi) o wartość 0.5 przed podniesieniem do kwadratu). Zob. Aneks (załącznik 3). 
Liczba swobody (df) oznacza, że na każde pytanie zamieszczone w kwestionariuszu badań ankieto
wych respondent mógł udzielić tylko jed n ąz  dwóch możliwych odpowiedzi, tj. „tak” lub „nie”, czyli 
d f  rów na się dwóm stopniom  swobody. Ponieważ statystyka „zgodności rozkładu empirycznego 
z rozkładem teoretycznym ” m a znany rozkład dla „k -  1 ” stopni swobody, stąd w tym przypadku 
df=  1. Natomiast poziom istotności alfa oznacza, że prowadzący badania sam ustala wielkość dopusz
czalnego błędu, który może wystąpić w jego obliczeniach. Przyjęty poziom istotności a  = 0,05 mówi
0 tym że odrzucając hipotezę zerow ą (HO), możemy popełnić błąd w  obliczeniach wynoszący 5%.

”  WIECZORKOWSKA, G„ WIERZBIŃSKI, J., Statystyka. Analiza badań społecznych s. 294,366.
“  Zob. przypis 12, w którym scharakteryzowano standaryzowany współczynnik kontyngencji

1 współczynnik Yule’a.
^  N a wagę tego problemu zwracają uwagę autorzy artykułów zamieszczonych w tomie E- Włącze

nie czy Е-Щ/obcowanie? E-Inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w watce z  alienacjąspo- 
łecznąw  Polsce i naświecie. [online].

Ten w zrost dotyczy tylko w yselekcjonowanych zachowań inform acyjnych wymienionych 
w  tab. 18. Zob. też tab. 17 i 19.

Porównaj z wykazem A-2 i A-3 w załączniku 3 w  Aneksie.
Porównaj z wykazem B-1, B-2 i B-3 w załączniku 3 v/Aneksie.

"  Porównaj z  wykazem C-2 i C-3 w załączniku 3 w Aneksie.
** Zob. przypis 12, w którym scharakteryzowano współczynnik Yule’a.
"  Porównaj z wykazem A -l, B-1, B-3 iC -I w załączniku 3 w ЛпеЫ е.

Porównaj dane w tab. 42.
^^Niebezpieczeństwo to jest jeszcze bardziej realne w stosunku do młodzieży kończącej naukę na 

poziomie gimnazjalnym. Tym bardziej że jak  wykazały badania zmiennych Testem dojrzałe zacho
wania informacyjne występują najczęściej i ugruntowują się dopiero na poziomie edukacji ponadgim- 
nazjalnej.

“  Ilekroć w tekście mowa jest o uczniu (młodzieży, osobach, badanych, respondentach itp.), ozna
cza to, że chodzi o wszystkich uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich łącznie, któ
rzy brali udział w badaniach ankietowych. Jeżeli uwaga odnosi się do konkretnej próbki badawczej, 
np. uczniów szkół gimnazjalnych, to je st to wyraźnie zaznaczone w tekście.

KAZUBOWSKA, U., Internetjako przestrzeń kształtowania się świadomości krytycznejjed
nostki -  uwarunkowania i perspektywy, s. 106. Oprócz świadomości krytycznej autorka wydziela też 
świadomość naiwną, częściowo przechodnią (se/nł-<ran5///ve), w której jednostka je st bierna, gdyż 
zakłada, że inni s ą  bardziej predysponowani niż ona do podejmowania działania i kwestionuje swój 
aktywny udział w dokonywaniu zmiany. Konsekwencjątakiego stanowiska jest skupianie się na zdo
bywaniu potrzebnej informacji i encyklopedycznym jej przyswajaniu oraz na niewykorzystywaniu 
wiedzy, którą można by było uzyskać z je j przetworzenia. Osoby takie osiągają niskie efekty w pro
cesie uczenia się i rozumienia otaczającego świata. Trzecią najbardziej szkodliwą dla jednostki i sys
temu edukacj i je st świadomość magiczna, zachowawcza, nieprzechodnia (interasitive). Wyraża się ona 
w przekonaniu, że własne działanie jest już z góry zaprojektowane i nie można zmienić biegu zdarzeń. 
Osoby takie cechuje zagubienie, ubezwłasnowolnienie. Rezygnująz poszukiwania własnych rozwią
zań i poddająsię pomysłom innych ludzi. Tamże, s. 105-107.

PRÓCHNICKA, М., Człowiek i komputer Dialogowy m odel wyszukiwania informacji, s. 34.
”  MATERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 104,105.
“  Ważna jest też świadomość istnienia tzw. luki uczestnictwa, czyli świadomość istnienia nierów

ności w dostępie do narzędzi i umiejętności potrzebnych do pełnego uczestnictwa w kulturze konwer
gencji. JENKINS, H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, s. 258.



MORBITZER, J„ Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartościpedagogiki, s. 261,267.
MATERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 232-239.

”  Nie odnotowano wśród respondentów także ani jednej osoby, której bierna postawa wobec in
formacji przejawiałaby się równocześnie następującymi negatywnymi zachowaniami informacyjny
mi; preferowaniem uczenia się na pamięć i zadawalaniem się każdą odpowiedzią bibliotekarza na zada
ne pytanie, brakiem potrzeby zapisu informacji o w yszukanych dokum entach, aby móc do nich 
w przyszłości dotrzeć i je  ponownie wykorzystać, preferowaniem wykorzystywania źródeł informa
cji wyszukanych przez innych, niebraniem udziału w imprezach pozaszkolnych, które mogłyby 
ucznia czegoś nauczyć i poszerzyć jego wiedzę, obarczaniem odpowiedzialnością swoje wykształ
cenie państwo, instytucje pozaszkolne, szkołę, rodziców a nie samego siebie.

MORBITZER. J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, 
s. 289. Autor ten powołuje się na analizę powyższego zagadnienia przedstawioną w  książce: A. Bogaj, 
Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: IBE, 2000.

”  MATERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 110.
’"Tamże, s. 118.
™ Badania na temat sposobu wykorzystania Internetu do nauki przez uczniów szkół ponadgim- 

nazjalnych w  Częstochowie wykazały, że połowa badanych w ogóle nie sprawdza wyszukanych in
formacji, a 37,1% respondentów kopiuje informacje nie czytając ich, a  więc nie weryfikując i nie oce
niając ich prawdziwości. Ustalono także, że dla 12,9% badanych Internet stanowi jedyne źródło po
zyskiwania informacji, a więc można przypuszczać, że pozostali częściej zaglądajądo sprawdzonych 
źródeł informacji. NIEW IADOM SKI, K., ZAWŁOCKI, I., H^korzystanie kom putera i Internetu  
przez uczniów w procesie uczenia się, s. 179-180.

“  Definicję wartości M. Rokeacha cytuję za: DENEK, K„ MOSZCZYŃSKA, U., MOSZCZYŃ
SKI, W., MICHAŁOWSKI, S.Cz., Dziecko w świecie wartości. Cz. I, s. 184.

Wiaiygodność w badaniach U. i W. Moszczyńskich nad dziecięcymi systemami wartości (dzie
ci ze starszych klas szkół podstawowych) uplasowała się dopiero na 11. miejscu spośród 18 zapropo
nowanych do wyboru. To odległe miejsce w rankingu dzieli z tw órczością(10. miejsce) i zgodnością 
(9. miejsce). Wśród uczniowskich wyborów zabrakło jednak czterech niezbędnych dla kształtowania 
kultury informacyjnej kategorii aksjologicznych, takich jak  krytycyzm, uporządkowanie, rzetelność 
i wnikliwość. Zob. Tabela wartości i dóbr poznawczych w; DENEK K., M OSZCZYŃSKA, U., 
MOSZCZYŃSKI, W., M ICHAŁOWSKI, S.Cz., Dziecko w świecie wartości, s. 96, 105. W niniej
szych badaniach „krytycyzm" spotkał się również z niewielkim zainteresowaniem uczniów i zajął 
przedostatnie miejsce spośród 9 zaproponowanych do wyboru wartości. N a ostatnim miejscu upla
sowała się aprobata dla „zmienności” (mobilności).

“  Porównaj dane z tab. 31.
“  Jak wynika z badań J. Zielińskiej, aż 87% nauczycieli twierdzi, że uświadamia uczniom co to są 

prawa autorskie. Pedagodzy koncentrująjednak uwagę na dokumentach elektronicznych. 47% z nich 
optuje za wprowadzeniem edukacji etycznej jako gwarancji poszanowania przez uczniów tych praw. 
Jak podsumowuje ta badaczka, wśród nauczycieli istnieje potrzeba wyodrębnienia pojęcia „etyki 
komputerowej” i stworzenia obowiązującego w tym zakresie kodeksu, w postaci zbioru zasad etycz
nych. ZIELIŃSKA, J., Potrzeba zmian w intelektualnym i etycznym przygotowaniu nauczycieli do wy
korzystywania nowoczesnych technologii, s. 54, 56.

W przytoczonych w cześniej badaniach prowadzonych przez K. N iew iadom skiego i I. Za- 
włockiego wskazano, że aż 54,9% uczniów twierdzi, że umieszcza w literaturze cytowanej wykorzy
stane przez siebie strony www. NIEW IADOM SKI, K., ZAWŁOCKI, I., U^korzystanie komputera 
i Internetu przez uczniów w procesie uczenia się, s. 179.

“  Badania J. Zielińskiej prowadzone wśród uczniów różnych typów  szkół M ałopolski (w tym 
powiatu suskiego) wykazały, że uczniowie poza szkołą czerpią informacje głównie od rodziców 
i z Internetu, następnie z multimediów, a  najrzadziej z książek. ZIELIŃSKA. J., Potrzeba zmian w inte
lektualnym i etycznym przygotowaniu nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii, s. 51.

“  Z badań J. Zielińskiej wynika, że 73% nauczycieli wyraziła negatywną opinię o obiektywności 
oceny przez uczniów jakości uzyskiwanych przez nich informacji, a  87% iż nie potrafią hierarchizo- 
wać informacji i wybrać z uzyskanych informacji tego, co faktycznie istotne. Według tej grupy re
spondentów uczniowie posiedli umiejętność porządkow ania-kategoryzow ania informacji zaledwie 
w 30%. ZIELIŃSKA, J., Potrzeba zmian w intelektualnym i etycznym przygotowaniu nauczycieli do 
wykorzystania nowoczesnych technologii, s. 51-52.



"  Jak sygnalizuje w swoich badaniach J. Zielińska zdecydowana większość nauczycieli (87%) 
twierdzi, że uczy jak  wybrać i selekcjonować informacje, ale równocześnie potwierdza, że uczniowie 
generalnie nie dysponują umiejętnościam i wyboru istotnych inform acji z tekstu i w yrażania ich 
w formie struktur hierarchicznych.

“  S. Skórka dowodzi jednak, że znajomość dziedziny wiedzy, która umożliwiłaby lepsze umiejscowie
nie tematyki w logicznej strukturze zagadnienia, nie ma widocznego wpływu na realizację zadania informa
cyjnego i wysuwa tezę, że brak wiedzy o temacie powoduje, że użytkownicy udzielajądokładniejszej od
powiedzi. Wiąże to z większą motywacją do szukania informacji u tych użytkowników i z motywacjądo 
poszerzania wiedzy na temat nieznanego zjawiska. SKÓRKA, S., Użytkownicy systemów hipertebtowych. 
Strategie poszukiwania in fonm cjiw  edukacyjnym serwisie internetowym, s. 177,180.

“  W O 'N I AK, J.. Kategoryzacja. Studium z  teoriijęzyków informacyjno-wyszukiwawczych, s. 49.
S. Skórka, weryfikując w łasną hipotezę badawczą, stwierdza, że użytkownicy preferująpo- 

wierzchowne poszukiwanie informacji bez zagłębiania się w problem informacyjny. SKÓRKA, S., 
Użytkownicy systemów hipertekstowych. Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie 
internetowym, s. 176.

Oparto się na definicjach takich terminów, jak: czas wolny, rekreacja, „wczasy”, „wycieczkowa
nie”, „wczasowanie”, odpoczynek, rozrywka i wynikających z nich terminów pokrewnych lub uzu
pełniających znaczenie. BURY, B., Rekreacja, s. 229-232; CICZKOWSKI, W., Czas woiny, s. 42-43.

”  Temat wyszukiwawczy winien być określony terminem „czas wolny od pracy ucznia”, dla któ
rego terminem szerszym jest „czas”, a kojarzeniowym „młodzież szkolna -  higiena”. Zob. Słownik ję 
zyka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 1. Warszawa: BN, 2005, s. 208.

”  Badania na temat oceny umiejętności formułowania wyrażeń wyszukiwawczych przez gimna
zjalistów szkól krakowskich prowadziła także B. Kamińska-Czubała. W wyniku analizy badaczka 
przypisała ocenę dostateczną20,4% uczniów, ocenę dopuszczającą 30% badanych, a niedostateczną 
aż 49,6%. Uczniowie, którzy uzyskali w ynik dopuszczający, mieli trudności ze wskazaniem słów 
kluczowych występujących w pytaniu i nie używali terminów dodatkowo określających przedmiot 
poszukiwania. Osoby te ujednolicały za to pod względem łeksykograficznym terminy występujące 
w zadanym im temacie wyszukiwawczym, sprowadzając je  do formy rzeczownika w mianowniku, 
np. atrakcyjność, popularność. Ta często stosowana przez uczniów taktyka dla poprawnego rozwią
zania zadania nie miała jednak znaczenia, była całkiem nieskuteczna. KAMIŃSKA-CZUBAŁA, B., 
Zastosowanie umiejętrwści informacyjnych w życiu codziennym uczniów, s. 324-325.

”  Pytania dotyczyły katalogów (alfabetycznych i przedm iotowych) dostępnych w bibliotece 
szkolnej i w bibliotekach pozaszkolnych, z których uczniowie korzystali, bez względu, czy były to 
katalogi kartkowe, czy komputerowe.

”  W badaniach K. Niewiadomskiego i I. Zawłockiego zwrócono uwagę na preferowanie przez 
56,9% badanych uczniów pozyskiwania informacji z Internetu nad formami tradycyjnymi (papiero
wymi). NIEWIADOMSKI, K., ZAWŁOCKI, I., Wykorzystanie komputera i Internetu przez uczniów 
w procesie uczenia się, s. 179.

W badaniach uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie zwrócono uwagę na dekla
rowanie przez 66,3%  z nich mniejszego zainteresowania książką i czytelnictwem spowodowanego 
możliwością dostępu do Internetu. NIEWIADOMSKI, K., ZAWŁOCKI. 1.. Wykorzystanie kompute
ra i Internetu przez uczniów w procesie uczenia się, s. 179.

”  KĘDZIERSKA, B., Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym, s. 76-78.
'"A LEK SA N D ER,Т., Samokształcenie, s. 254.
™ GAWRYSIAK, М ., Dostarczanie informacji, czy wspomaganie kreatywności, s. 141,143.

K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować uczniów. „ Burza mózgów ” i inne techniki w edukacji 
Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P, s. 65. Zob. też: D. Grabowska, Projektjako metoda godna pole
cenia dla bibliotekarzy. W: Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Warszawa: Wy
dawnictwo SBP, 2008, s. 242-250.

CZERNIAWSKA, E., Style uczenia się studentów elektroniki na początku i po d  koniec studiów, 
s. 33. E. Czerniawska, przybliżając koncepcję stylów uczenia się J, Vermunta, podkreśla, że strategie 
przetwarzania informacji (związane m.in. z wiązaniem, organizowaniem, przetwarzaniem sekwencyj
nym, zapamiętywaniem, powtarzaniem, analizowaniem) stanow ią tylko nadbudowę umysłowych 
modeli uczenia się i w zw iązku z tym łatwiej podlegają zmianom, np. podczas kolejnych etapów 
kształcenia. Natomiast do modeli uczenia się zalicza: konstruowanie wiedzy, wchłanianie (pobieranie) 
wiedzy, stosowanie wiedzy, stymulowanie przez nauczycieli, współpracę.



“  Styl poznawczy nieukierunkowany cechuje tzw. intuicjonistów, których kierunki zachowań 
informacyjnych trudno przewidzieć, jak  również poznać preferow ane przez nich cechy źródeł. 
MAJERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 123.

“  W badaniach prowadzonych przez K. Niewiadomskiego i 1. Zawłockiego wskazano, że 61,7% 
uczniów przepisuje treści z Internetu w całości, nie dokonując żadnego wyboru. NIEWIADOMSKI, 
K., ZAWŁOCKI I., Щ/korzystanie komputera i Internetu przez uczniów w procesie uczenia się, 
s. 179.

MATERSKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 123
“  J. Crawford i Ch. Irwing, przytaczając wyniki badań na temat umiejętności posługiwania się 

przez nauczycieli informacją, zwracająuwagę na fakt, że pedagodzy w ykorzystująje najczęściej do 
celów edukacyjnych, ale niestety nie przekazująich swoim uczniom. CRAWFORD, J., IRWING, Ch., 
Aktualne działania Glasgow Caledonian University Szkocji i innych instytucji zmierzające do wypra
cowania programu information literacy, [online].

KĘDZIERSKA, В.: Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym, s. 148. Zob. też: 
HARRISON, D., Information Literacy Standards and ТАРЕ Libraries, [online]; HEPWORTH, М., 
A study o f  undergraduate information literacy and skills: the inclusion o f  information literacy and skills 
in the undergraduate curriculum, [online]; SNAVELY. L., Information Literacy Standards fo r  Higher 
Education: An International Perspective, [online]; WEBBER, S., Information Literacy: Standards and  
statements, [online].

Information Literacy Competency Standards zostały przyjęte przez Standards Committee of 
Association o f College and Research Libraries w 2000 r. oraz przez The American Association for Hi
gher Education and Independent College w 2004 r. Podaję za: KĘDZIERSKA, В., Kompetencje infor
macyjne w kształceniu ustawicznym, s. 151.

™ B. Kędzierska zakłada, że kompetencje informacyjne odpowiedzialne są  za efektywne wyko
rzystywanie narzędzi TKl w pracy z informacją, ponieważ nie pozw alająna odwrócenie uwagi użyt
kownika od głównego tematu i celu, dla którego poszukuje i pragnie wykorzystać informacje.

K. Materska przytacza wyniki międzynarodowych badań stopnia alfabetyzacji informacyjnej 
ludności w latach 1994-1999 prowadzonych m.in. przez OECD. Wykazano w nich, że osiągnięcia 
szkolne nie są  ekwiwalentem umiejętności informacyjnych i że w krajach biorących udział w badaniach 
różnie podchodzi się do gratyfikacji umiejętności i doświadczeń informacyjnych uczniów. MATER
SKA, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, s. 341. LOVASZ, K., M URANYI, P., 
PALVOLG YI, М., Nowe tendencje i projekty dotyczące e-włączenia w bibliotekach szkolnych: do
świadczenia węgierskie, s. 104.

Do liczby niesklasyfikowanych określeń biblioteki szkolnej zaliczono zarówno nieudzielenie 
przez ucznia odpowiedzi, jak  i nieczytelny zapis odpowiedzi oraz określenia trudne do zakwalifiko
wania do jednej z trzech grup, tj. określeń pozytywnych, neutralnych, negatywnych.

Stanowią one 81,8% wszystkich sklasyfikowanych wcześniej określeń.
”  GMITEREK, G., Gminne centra informacji. Stan obecny i perspektywy, s. 69. Tekst w nawiasie 

pochodzi od autorki.
”  MIKUS, J., Wpływ likwidacjifiłii Gminnej Bibłioteki Pubłicznej w Stryszawie na kształtowanie 

kułtury informacyjnej i czytełniczej społeczności łokałnej. Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
dr Hanny Batorowskiej w lINiB AP w Krakowie. Kraków, 2008,107 s.

Badania w zakresie wykorzystywania pracowni internetowych w edukacji prowadzone przez 
B. Siemienieckiego wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, pozwoliły ustalić, że 
zaledwie 6,3% respondentów była za udostępnianiem tych pracowni mieszkańcom gminy. Natomiast 
41% badanych potrafiło zwerbalizować propozycje w ykorzystania ich w najbliższym  otoczeniu 
szkoły. Wśród sygnalizowanych możliwości wymieniano głównie: udostępnianie pracowni (sal kom
puterowych i multimedialnych centrów informacji) społeczności lokalnej w godzinach popołudnio
wych, podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie ogólnym, kulturowym, zawodo
wym i technologicznym, prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych, pragnących się przekwalifikować 
i poszukujących pracy, tw orzenie w szkołach sobotnio-niedzielnego kształcenia ustawicznego. 
W konkluzji badacz stwierdził, że brak realizacji powyższych możliwości eksploatacji pracowni mul
timedialnych wynika między innymi z  funkcjonujących wzorów kulturowych, nie tylko środowiska 
nauczycielskiego, opartych na poglądzie, że w szkole uczą się tylko uczniowie, z braku przekonania 
do zmiany i możliwości osiągnięcia w tym względzie sukcesu, z braku aktywności środowiska na
uczycielskiego, z braku odpowiedniej kadry i etatów dla opiekunów pracowni m ultim edialnych,



z braku przepisów prawnych otwierających szkolę na zewnątrz. SIEMIENIECKI, B., Technologia 
informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, s. 150-151.

”  W badaniach prowadzonych przez B. Stachowiak wskazano, że 35%  nauczycieli zdecydowa
nie opowiada się za traktowaniem biblioteki szkolnej jako centrum informacji, w którym korzysta się 
z książek i zasobów sieciowych (a 56% zgadza się z pełnieniem przez nią takiej roli). Technologia in
formacyjna w bibliotece szkolnej to szybki i różnorodny dostęp do informacji i do tej funkcji nauczy
ciele sprowadzająrozumienie SCI w przytoczonych badaniach. Nie analizowano w nich oferty SCI, 
w związku z tym centrum postrzegane jest przez nauczycieli bardzo subiektywnie. STACHOWIAK, 
B., Edukacja informatyczna w szkole. Raport z  badań, s. 35,188.

^  Jak podkreśla K. Materska „w interesie każdego państwa zmierzającego w kierunku społeczeń
stwa wiedzy jest bezwzględne włączenie odpowiednich treści do programów kształcenia w szkołach 
i na uczelniach, a  także w ramy innych form kształcenia” . MATERSKA, K., Informacja w organiza
cjach społeczeństwa wiedzy, s. 341.

”  Jak wynika z  badań prowadzonych przez B. Kędzierską, korzystanie z bibliotecznego katalogu 
elektronicznego je s t um iejętnością niezbędną w w arsztacie pracy nauczyciela, ale tylko co piąty 
z pedagogów w ykazał się sam odzielnością w tym względzie. Podobne spostrzeżenia zanotował 
B. Siemieniecki w swoich badaniach nad wykorzystywaniem przez nauczycieli pracowni multimedial
nych i internetowych. Badacz ten ustalił, że zaledwie 8,6% badanych korzysta z informacyjnych baz 
danych, przy czym aż 44,2% respondentów nie jest w stanie wskazać, z jakich usług sieciowych ko
rzysta. Zatem skoro sami nauczyciele sporadycznie wykorzystują tego typu źródła informacji, to też 
nie obligująani nie motywują uczniów do korzystania z nich. KĘDZIERSKA, B., Kompetencje infor
macyjne w kształceniu ustawicznym, s. 201; SIEMIENIECKI, B., Technologia informacyjna w polskiej 
szkole, s. 116.

CILIP (Chartered Institute o f  Library and Information Professionals) w Wielkiej Brytanii opra
cował w 2004 г. Wytyczne dla bibliotek szkół średnich (Giudelines fo r  Secondary Schools Libraries), 
według których w przyszłości bibliotekarz szkolny i biblioteki znajdą się w centrum procesu eduka
cyjnego, w którym bibliotekarz to bibliotekarz nauczający i partner nauczyciela, który zna problemy 
nauczania, współpracuje z nauczycielami oraz uczestniczy w szkoleniach pracowników. Wymagać to 
będzie od bibliotekarzy pełnienia roli „nawigatorów informacji, niwelujących przepaść pomiędzy 
studentami, nauczycielam i, inform acją online oraz programami nauczania” . CRAWFORD, J., IR- 
WING, CH., Aktualne działania Glasgow Caledonian University Szkocji i innych instytucji zmierzające 
do wypracowania programu information literacy, [online].

W rozkładzie procentowym zaobserwowano wówczas wyższe wartości od 65,5% do 13,3%. 
Porównaj dane w tab. 21.

Koniunkcja ze zm ienną wyrażającą niekorzystanie przez uczniów z żadnych bibliotek wyno
siła 28,8%, ze zm ienną w yrażającą korzystanie tylko z bibliotek pozaszkolnych 27%, ze zmienną 
wyrażającą korzystanie tylko z biblioteki szkolnej 25,1%.

M. Cupa, M. Berduszek, Biblioteka na miarę czasów, [dokument elektroniczny] Biuletyn 
EBIB 2006 Materiały Konferencyjne nr 16. [dostęp 5.02.2009]. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/ 
publikacje/m atkonf/biblio21/sesja4refl.pdf; Także: Biblioteki X X I w.. Czy przetrwamy? Materiały 
Konferencyjne. Łódź: Politechnika Łódzka, 2006, s. 175-184.

DUDZIKOWA, М., M it o szkole jako  miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnope- 
dagogiczne, s. 17.

M inisterstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach, s. 3, 11.
DUDZIKOWA, М., M it o szkole ja k o  miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia, s. 18.
Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, s. 50-51.
DUDZIKOWA, М., M it o szkole ja k o  miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia, s. 220.

""Tam że, s. 222.
'“s WOJCIECHOW SKA, М., Zarządzanie zmianami w bibliotece, s. Ъ1,46-47.

Procedury prawne zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę lokalu mediateki, usytu
owanego pomiędzy głównym budynkiem szkoły a oddzielnie stojącą halą sportowa, rozpoczęły się 
w maju 2004 r. po złożeniu przez dyrektora szkoły wniosku do Starostwa Powiatowego o wykonanie 
inwestycji. Uchwała Zarządu Powiatu otworzyła proces przygotowania projektu budowlanego (sier
pień 2004), którego zatwierdzenie w Wydziale Architektuo', Budownictwa i Gospodarki Przestrzen
nej pozwoliło na rozpoczęcie realizacji inwestycji pod nadzorem Starostwa Powiatowego. Zamknięcie 
stanu surowego oraz oddanie do użytku korytarza łączącego halę sportow ąz budynkiem szkoły nastą

http://www.ebib.info/


piło w listopadzie 2004 r. Od tego momentu, na wniosek dyrektora ZS, przekazano inwestycję do dal
szej realizacji szkole. Wpływ na tę strategiczną dla rozwoju mediateki decyzję, miało osobiste zaanga
żowanie dyrektora szkoły w budowę, jego zdolności menedżerskie, a  przede wszystkim umiejętność 
gospodarowania dochodami szkoły. Zgodnie z zasadami rozliczeń i zagospodarowywania środków 
w podległycłi jednostkach budżetowych. Starostwo wyraża nadal zgodę na kolejne inwestycje zwią
zane z budową przełączki i przeznacza na ten ceł środki. Natomiast dyrektor zobowiązany jest do ogła
szania przetargów, zamawiania profesjonalnych projektów branżowych, prowadzenia dokumentacji 
i fachowego nadzoru budowlanego. Problemem i zarazem nie lada sz tuką jest takie zaplanowanie 
z  rocznym wyprzedzeniem wydatków na realizowaną budowę, aby było zgodne z  dochodami szkoły 
oraz aby zgodnie z zaplanowaną kw otą rozpisać konkurs na wykonanie kolejnych prac inwestycyj
nych. Procedura ta wymaga od dyrektora specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa, wyposa
żenia wnętrz itp., a także uzmysławia odpowiedzialność praw ną i podejmowane ryzyko jakie towa
rzyszy każdej jego  decyzji związanej z  realizowanym przedsięwzięciem , (na podstaw ie wywiadu 
z dyrektorem ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, mgr EwąKawończylc, absolwentką studiów aka
demickich z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa i studiów podyplomowych z zakresu 
polonistyki, technologii informacyjnej, oligofrenopedagogiki).

‘ “  Łączna powierzchnia wynosi 350 m^ -  w tym na salę główną przypada 143 m^ na salę kinową 
z zapleczem operatora 73 m ^ na m agazyn ze zwartym przechowyw aniem  zbiorów  30 m^, na hol 
wystawienniczy, będący rów nocześnie drogą kom unikacyjną pom iędzy szkołą a ha lą  sportow ą 
66 m^ na kawiarnię 24 m^

Wzmocnieniu tej funkcji sprzyja fakt usytuowania w ZS im. W. G oetla w Suchej Beskidzkiej 
Niepublicznego Beskidzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szczegółowe inform acje o w ykonanych projektach oraz dane techniczne poszczególnych 
komponentów MCI, jak  też swoisty katalog rozwiązań technicznych mogących mieć zastosowanie 
w tego typu obiektach oraz bogata dokumentacja faktograficzna poszczególnych etapów pracy nad 
projektem mediateki i zdjęć wzorcowych centrów informacji w  Polsce i na świecie zawarta jest w  pra
cy magisterskiej D. Kamisińskiej. D. Kamisińska, Szkolne Centra Informacji w  Polsce. Między projek
tem a realizacją. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. p ro f AP Marii Pidłypczak-Ma- 
jerowicz. łCraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej 2007, 
188 s. Duży wkład pracy w przygotowanie i realizację projektu związanego z akustyką w nętrza me
diateki włożył dr inż. T. Kamisiński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krako
wie.

' Stanisław Lichosyt -  burm istrz M iasta Sucha Beskidzka; A ndrzej Pająk -  starosta Powiatu 
Suskiego.

Najważniejsze z nich to: Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez IINiB AP 
w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, MENiS -  Interkl@sę, Samorząd M iasta Sucha Be
skidzka, Samorząd Powiatu Suskiego, Beskidzkie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Suchej Beskidzkiej nt. Kształcenie dla przyszłości w szkolnym skomputeryzowanym centrum infor
macji, która odbyła się w zamku suskim w dniach 24-26 maja 2002 r. Patronat nad Konferencjąobjął 
JM Rektor AP p ro f dr hab. M ichał Śliwa; pokonferencyjne obrady połączone z prezentacjami multi
medialnymi przygotowanymi przez firmy zajmujące się oprogram owaniem dla szkół (VULCAN, 
Novell) oraz z udziałem w warsztatach poświęconych zapoznaniu się z oprogramowaniem bibliotecz
nym SOWA, SOWA 2, M OL 2000+, a  także z  udziałem w lekcjach pokazow ych realizow anych 
w komputerowym centrum informacj i Interkl@sy -  Centrum informatyczne szkoły -  wzorcowa pra- 
cowniajutra. (Sucha Beskidzka, 25 maja 2002 r.); Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Centrum 
informacyjne dla potrzeb środowiska lokalnego, zorganizowana dla lokalnych władz oświatowych, 
władz samorządowych, środowiska nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy oraz bibliotekarzy przez 
Pracownię Informacji i Dokumentacji Naukowej IINiB AP w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w 
Suchej Beskidzkiej i ZS im. Walerego Goetla w  Suchej Beskidzkiej. Patronat nad konferencjąobjął Sta
rosta Powiatu Suskiego mgr inż. A. Pająk. Konferencja odbyła się 2 marca 2004 r. w Suchej Beskidzkiej. 
Uczestniczyli w niej pracownicy PIIDN IINiB AP w Krakowie, przedstawiciele środowiska oświato
wego z Suchej Beskidzkiej oraz goście z Torunia, Warszawy i Gdańska; Przew odniczącą Komitetu 
Programowego i Organizacyjnego obu konferencji była dr H. Batorowska

Centrum informacyjne dla potrzeb środowiska lokalnego pod red. Hanny Batorowskiej, Bar
bary Kamińskiej-Czubały, „Ziemia Suska” 2004 nr 2-3 ( 102-103), 28 s. [wkładka konferencyjna]; oraz 
artykułu autorstwa H. Batorowskiej: Centrum informacji multimedialnej i internetowej w nowoczesnej



szkole. „Ziem ia Suska” 2002 nr 4 (79) s. 22-23; Konferencja naukowa Kształcenie dla przyszłości 
w szkolnym skomputeryzowanym centrum informacji. Sucha Beskidzka, 24-25 maja 2002 r. „Ziemia 
Suska” 2002 nr 4 (79) s. 26-27; Internet i program y multimedialne w szkolnym centrum informacji. 
„Ziemia Suska” 2002 nr 5 (80) s. 28-30; Centrum informacji multimedialnej i internetowej. „Biuletyn 
Podbabiogórski” 2002 nr 3-4 (22-23), s. 18-19; Sprawozdanie z  ogólnopolskiej konferencji naukowej 
Kształcenie dla przyszłości w szkolnym skomputeryzowanym centrum informacji Sucha Beskidzka, 24- 
25 maja 2002 r. „Ziemia Suska” 2002 nr 6 (81) s. 25-26 itp.

Zob. wybrane pozycje bibliograficzne H. Batorowskiej, B. B oryczki, E. Kawończyk w za
mieszczonej na końcu książki w Literaturze cytowanej.

" ’ W iatach 1999-2002 autorka była dyrektorem założonej w styczniu 1999 r. w Suchej Beskidz
kiej 2-letniej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Technik Informacyjno-Medialnych i Infor
matycznych kształcącej w zawodzie technik informacji naukowej i technik informatyk. Szkoła jest pla
ców ką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Obecnie zmieniła profil i działa pod nazwą 
Studium Informatyczne. A bsolwenci tych szkół kontynuowali naukę w IIN iBA P w Krakowie i po 
uzyskaniu tytułu m agistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej część z nich włączyła się do 
działań na rzecz szerzenia kultury informacyjnej w powiecie.

Autorka była współorganizatorem Beskid2dciego Niepublicznego Centrum Doskonalenia Na
uczycieli w Suchej Beskidzkiej (zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w czerwcu
2000 r.) i jego dyrektorem w latach 2000-2002 oraz realizatorem grantów kuratoryjnych z zakresu tech
nologii informacyjnej i edukacji medialnej i innych szkoleń realizowanych w Centrum. Dla potrzeb 
Centrum opracow ała m.in. następujące kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli: „Komputer 
w dydaktycznym centrum informacji”, „Podstawy pracy w bibliotece szkolnej”, „Komputer w dydak
tyce. Podstawy” oraz nowelizację programu „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarzą
dzania placów ką oświatową”, zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w kwietniu
2001 r.

Granty M ałopolskiego Kuratorium Oświaty na realizację projektu kursu doskonalącego dla 
nauczycieli „Technologia informacyjna w edukacji medialnej” (realizacja 2001/2002), „Nauczanie dla 
przyszłości w  szkolnym centrum informacji multimedialnej i internetowej” (realizacja 2002/2003).

Inspiracją przystąpienia do kolejnego etapu badań był pomysł realizacji tzw. Projektu Drum- 
chapel, który miał na celu zbadanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi 
i komunikacyjnymi ICT (Information and Communication Technology) oraz posługiwania się infor- 
macją(kompetencje informacyjne) przez uczniów szkół średnich (w wieku 12-19 lat) ubogich dzielnic 
Glasgow. Projekt Drumchapel to wspólny projekt badawczy Glasgow Caledonian University oraz 
Drumchapel H igher School, szkoły średniej w  Glasgow. McLELLAND, D., CRAWFORD, J., The 
Drumchapel Project: a study ofthe IC T  skills o f  school pupils in a secondary school in a deprived area 
o f  Glasgow, [online].

WOJCIECHOW SKA, М., Zarządzanie zmianami w bibliotece, s. 25,26.
N a cm entarzu parafialnym  w Suchej Beskidzkiej spoczywa dr M ichał Żmigrodzki (1848- 

-1919), bibliotekarz biblioteki zamku Branickich w Suchej Beskidzkiej, człowiek o wszechstronnych 
humanistycznych zainteresowaniach, naukowiec i badacz zjawisk kulturalnych, wykładowca Uni
wersytetu Jagiellońskiego, antropolog, etnograf, literat, dramaturg i działacz społeczny, który stawiał 
człowieka na pierwszym miejscu, jako  twórcę świata wartości. Bibliotekę traktował jako centrum 
życia kulturalnego i naukowego, propagował postawę bibliotekarza mobilnego. BANAŚ, М., Michał 
Żmigrodzki. P isa rz-es te tyk-b ib lio tekarz, 208 s.

N a podstawie przepisu na wrocław ską mediatekę. Biblioteki dla młodych klientów -sc e n a 
riusz, s. 27.



Zakończenie

Przedstawione w publikacj i rozważania teoretyczne miały uicazać złożoność po
jęcia kultuiy informacyjnej, a w szczególności jego inteфretację w środowisku eduka
cyjnym ucznia, egzemplifikującąsię w różnym podejściu do problemów wychowania 
informacyjnego młodzieży. Podjęto próbę uściślenia tego pojęcia, aby mogły nim po
sługiwać się środowiska szkolne oraz wyższycłi uczelni, ale też przedstawiciele nauk 
informatycznych, ekonomicznych, pedagogicznych i^ . Wyeksponowano w nim wagę 
procesu uczenia się i nabywania umiejętności nieodzownych w nowym stuleciu. Za
znaczono konieczność włączenia kultuiy informacyjnej do realizacji taldch programów

Lifelong learning, Information literacy, Self-education, Learning and Teaching 
Technology in Context, Ingiury-based learning itp. Zwrócono także uwagę na zna
czenie wypracowania spójnej polityki szerzenia tej kultuiy dla potrzeb oświaty*.

Uznano też, że działania edukacyjne w tym obszarze należy koncentrować równo
legle naksztahowaniu świadomości informacyjnej społeczności lokalnej. Od poziomu tej 
świadomości zależy aprobata dla przedsięwzięć, któiych celem jest wyposażenie 
uczniów w kompetencje informacyjne. Szkołajako środowiskowe centrum oświatowe 
powinna być inicjatorem tworzenia społecznych grup ekspertów kultuiy informacyjnej, 
którzy szerzyliby zdobytą wiedzę wśród członków społeczności lokalnej i zwiększali 
świadomość faktu, że biegłość wposługiwaniu się informacjąjest rezultatem edukacji 
informacyjnej, informatycznej, medialnej, czytelniczej i musi iść w parze z działaniami 
wychowawczymi, w któiych kładzie się nacisk na etykę pracy z informacją.

Badania prowadzone przez Kiystynę Polańskąpozwoliły zaobserwować, że pod 
wpływem alfabetyzacji komputerowej wzrasta świadomość informacyjna młodzieży, 
co przejawia się w dostrzeganiu większej liczby determinantów kultuiy informatycz
nej . Sytuacja analogiczna występuje w obszarze alfabetyzacji i kultuiy informacyjnej^. 
W sposób sztuczny dokonuje się zatem rozdziału kompetencji informacyjnych opisa
nych w koncepcji Christine Susan Bruce, na kompetencje t>ędące wyłącznie domeną 
bibliotekarzy, ograniczając je głównie do porządkowania danych i informacji (procesy 
organizacji i syntezy) oraz na kompetencje charakteiyzujące specjalistów od techno
logii informacyjnych, wymagające umiejętności oceny, interpretacji informacji, interio- 
ryzacj i, a także zarządzania wiedzą (procesy osądu i decyzyjne). Wszystkie te kom
petencje charakteiyzujądojrzałych użytkowników informacji, a zatem sątypowe dla 
osób o wysokiej kulturze informacyjnej.

Analiza piśmiennictwa nawiązującego do szeroko pojętej kultury informacyjnej 
pozwoliła sformułować wniosek, że obszar zainteresowania kultuiy informacyjnej nie 
jest ani specyficzny wyłącznie dla społeczeństwa informacyjnego, ani odnoszący się 
tylko do tecłinologii informatyczno-komunikacyjnych. Stąd konkluzja, że kultura infor
macyjna nie powinna być domeną wyłącznie edukacji informatycznej i że nie wolno 
ograniczać kompetencji w zakresie posługiwania się informacjądo umiejętności ko
rzystania z technologii informatyczno-telekomunikacyjnych. W podejściu tym dostrzec 
można częstą praktykę traktowania zautomatyzowanych procesów gromadzenia, 
przekazywania, opracowania i wyszukiwania informacji, jako niemalże jedynych no



woczesnych form działalności informacyjnej człowieka, mieszczących się w obszarze 
zainteresowań kultuiy informacyjnej. Parafrazując zacytowanąprzez autorów k s i^ i
0 zarządzaniu wiedzą wypowiedź Carola Hildebranda, można odczytać ją  także 
w kontekście opisywanego zjawiska. Wówczas „biorąc pod uwagę niebezpieczeń
stwo postrzegania kultury informacyjnej jako technologii informatycznej istnieje za
grożenie, że jej istota zostanie zagłuszona przez miły pomruk serwerów, softwarów
1 przewodów” .̂

Przystępując do badań nad kulturą informacyjnąw środowisku szkolnym w po
wiecie suskim, nie pr^uszczano, aby wyniki specjalnie odbiegały od wyników badań 
przeprowadzonych przez innych badaczy w różnych regionach Polski. Niestety, po
twierdziły one istnienie rozpoznanych w tych badaniach braków w zakresie kompe
tencji informacyjnych młodzieży. Porównanie tych kompetencji na trzech poziomach 
kształcenia: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalym pozwoliło zaobserwo
wać, że proces kształtowania dojrzałych postaw i zachowań informacyjnych jest pro
cesem ciągłym i ma charakter wzrastający. Szacowano jednak, że będzie on wyższy, 
niż wykazały to badania. Przypuszczenia te oparto na założeniu, że młodzież otrzymuje 
w szkole coraz lepsze przygotowanie do korzystania z narzędzi TIK, że podnosi 
sprawność w tym zakresie w strukturach pozaszkolnych, ma swobodny dostęp do 
informacji, a jej rozwój osobowy przebiega wraz z rozwojem multimediów. Zaobser
wowano jednak, że z faktu ciągłego wzrostu poziomu umiejętności posługiwania się 
tymi technologiami i z coraz bardziej zadawalających wskaźników kompetencji infor
matycznych uczniów, nie można automatycznie wyciągnąć wniosku o wzroście 
sprawności posługiwania się informacją. Uwzględniono wprawdzie znaczenie proce
su samouctwa i samokształcenia informacyjnego oraz dominujących sposobów ucze
nia się poprzez naśladownictwo, podglądactwo, metodę prób i błędów, ale uznano, że 
spontaniczne i intuicyjne metody okazująsię niewystarczające. Ponieważ nie są one 
w pełni rekompensowane przez instytucjonalne formy kształcenia, więc istnieje ko
nieczność jak najszybszego podjęcia działań niwelujących tę lukę.

W pracy starano się ukazać, że w procesie edukacji i wychowania informacyjne
go najistotniejsząrolę powinna pełnić biblioteka szkolna. Aby tak się stało, musi z jed
nej strony zostać opracowany narodowy program ustawicznego rozwijania sprawno
ści w posługiwaniu się informacjąprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich, a z drugiej musi dojść do powszechnej akceptacji zmiany wizerunku biblio
teki szkolnej. Bez prężnie działającego centrum bibliotecznego rozwijanie kultuiy in
formacyjnej staje się nieefektywne"*.

Zatem jak już zobrazowano, na końcu uliczki, którąpodąża edukacja informacyjna, 
znajduje się biblioteka szkolna. Jakość tej edukacji uzależniona jest od kierunku zmiany 
kultury organizacyjnej szkoły i biblioteki oraz jej otwarcia na nowe technologie’. Trze
ba dokonać wszelkich starań, aby nie była to ślepa uliczka, a postulaty krzewienia kul
tury informacyjnej li tylko uniwersyteckąoracją!

Środowisko szkolne musi wybrać typ biblioteki szkolnej, który jest najbardziej 
odpowiedni do realizacji celów kształcenia i wychowania mło^ieży mającej sprawnie 
funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego dokonano próby typologi- 
zacji bibliotek szkolnych, ich kultur organizacyjnych, członkówtych kultur oraz charak
teryzującej ich kultury informacyjnej.



żadnego z przedstawionych czterech typów biblioteki szkolnej nie można u?)iać 
za doskonały ani całkiem zły. W każdym z nich preferowane są odmienne założenia, 
cenione są inne postawy, a więc kształtowane są specyficzne zachowania informa
cyjne. W praktyce edukacyjnej spotykamy się najczęściej z bibliotekami szkolnymi, 
które łącząw sobie wybrane komponenty każdego z nich i które nie zawsze sąze sobą 
koherentne. Najczęściej funkcjonująplacówki, które w Multimedialnym Centrum 
Informacji próbująpogodzić ze sobącechy kultuiy organizacyjnej o typie,zachowaw
czym” z kulturą„technokratyczną”, co prowadzi do całkowitej „nijakości” kultuiy 
organizacyjnej i rozmycia podstawowych funkcji biblioteki szkolnej. Propagowane 
przez nich wśród użytkowników informacji typy lailtuty informacyjnej, nazwane „ste
reotypowym” (pasywnym) i „prognostycznym” stojąna dwóch przeciwległych bie
gunach. Biblioteki, któiych kultura organizacyjna oparta jest na założeniach kultury 
„technokratycznej” i „wirtualnej”, dążądo przekształcania się w biblioteczne labora
toria komputerowe, technologiczne składnice informacji, centra komunikacji między
ludzkiej . Uwaga projektantów takich ośrodków koncentruje się głównie wokół bazy 
sprzętowej, a nie walorów kultuiy informacyjnej, dlatego też zaprzepaszczone zostają 
wartości, które starano się rozwijać w bibliotekach o kulturze „zachowawczej”, zwią
zane głównie z kulturączytelniczą. W związku z tym wyposażenie tradycyjnej biblio
teki w komputery i nazwanie jej intemetowąpracowniąmultimedialnąjest dużym nie
porozumieniem, a co najmniej wskazuje na całkowitąnieznajomość tematu przez 
osoby próbujące dokonać takiego mariażu.

W szkolnictwie polskim najbardziej pożądanym typem biblioteki szkolnej jest „bi
blioteka jakości”. Lansuje ona typ kultuiy informacyjnej użytkowników nazwany „ak
tywnym”, co wynika z przyjętej kultuiy organizacyjnej opartej na założeniach kultury 
„pragmatycznej”, „profesjonalnej” (zadaniowej). Ma ona duże szanse na urzeczy
wistnienie, gdyż coraz częściej wprowadza się jakość do edukacji i podejmuje próby 
tworzenia „szkół uczących się” lub wzorujących się na „organizacjach inteligentnych”. 
Wprawdzie rzadko idzie to w parze z przekształcaniem bibliotek szkolnych w „biblio
teki jakości”, ale konsekwencjąwdrażania tego nurtu musi być kompleksowe podej
ście do rozwiązania problemu edukacji i wychowania informacyjnego młodzieży. 
Podobnie jak po nasyceniu szkół pracowniami komputerowymi nadszedł czas na 
wprowadzanie technologii informacyjnej do bibliotek, np. w ramach programu Inter
netowe Centrum Informacji Multimedialnej lub programu Multimedialne Centrum 
Informacji.

Według autorki najbardziej potrzebnym typem biblioteki szkolnej, szczególnie 
w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, jest centrum oświatowe środowi
ska lokalnego lub środowiskowe centrum kultuty informacyjnej. Kultura organizacyjna 
takiej biblioteki oparta na „kulturowym współdziałaniu” lub założeniach, Jailtuiy ada- 
ptacji” ułatwia krzewienie przez tąplacówkę kultuiy informacyjnej, w której ekspo
nuje się takie cechy użytkowników informacji, jak innowacyjność, twórczość, akcep
tację zmiany. Kształcenie tak rozumianej kultury informacyjnej nie jest zadaniem 
łatwym, ponieważ wymaga zmiany mentalności całego środowiska edukacyjnego 
ucznia. Ma duże szanse na zaistnienie dopiero wówczas, gdy powszechnie zaakcep
towany zostanie typ „biblioteki jakości” i wdrożony do systemu szkolnego. Szkole jako 
„organizacji uczącej się” łatwiej bowiem oddziaływać edukacyjnie na społeczność



w celu zaakceptowania przez niąplacówki typu centrum oświatowe środowiska lokal
nego lub szkolne centrum kultuiy informacyjnej. Wdrożenie do praktyki szkolnej tych 
dwóch lypów bibliotek wymaga jednak dużych nakładów finansowych i kadry o wy
sokich kwalifikacjach (głównie menedżerskich), a także zmian form organizacyjnych 
i metod pracy oraz ustaleń normalizacyjno-prawnych.

W rzeczywistości biblioteka szkolna łączy niekoniecznie spójne elementy pocho
dzące z każdego z przedstawionych typów i wciąż pozostaje ona na uboczu procesu 
dydaktycznego. Analogicznie do wniosków z badań prowadzonych przed szesnastu 
laty przez Marcina Drzewieckiego można stwierdzić, że dydaktyka uprawiana 
w polskich szkołach nadal nie wymaga konieczności przekształcania biblioteki o typie 
zachowawczym w „bibliotekę inteligentną” lub centrum środowiska lokalnego, 
a jej transformacja w twór wyłącznie wirtualny nie przyniesie dydaktyce szkolnej, 
a szczególnie działaniom wychowawczym, prognozowanych korzyści*.

Przeprowadzone badania pozwoliły odtworzyć uczniowską, nauczycielskąi rodzi- 
cielskąperspektywę widzenia biblioteki i zawodu bibliotekarza. Wizerunek ten, nieste
ty, daleki jest od ideału. Można podsumować, że szkolna rzeczywistość w tym obsza
rze jest konsekwencją mitów zakorzenionych w środowisku wychowawczym 
i edukacyjnym ucznia oraz funkcjonowania obiegowych wyobrażeń na jej temat. Pre
ferencje trzech wymienionych populacji w zakresie czynników kształtujących kulturę 
informacyjną są wprawdzie odmienne, ale niestety łączy je marginalizacja znaczenia 
biblioteki szkolnej w rozwoju kompetencji informacyjnych.

Zaobserwowano także, że chociaż respondenci formułowali krytyczne uwagi na 
temat realizacji szkolnej edukacji informacyjnej, równocześnie optowali za wizjąszko- 
ły i biblioteki sprzyjającej nabywaniu kompetencji informacyjnych oraz traktującej 
w sposób podmiotowy użytkowników informacji.

Ustalono równocześnie, że luka w świadomości informacyjnej młodzieży biorącej 
udział w badaniach związana jest z niełączeniem zachowań informacyjnych z deklaro
wanymi wartościami i wiedząna temat istoty informacji i zarządzania nią. Dotyczy ona 
głównie braku świadomości krytycznej i wynikającej z niej umiejętności dostrzegania 
problemów informacyjnych, umiejętności łączenie określonych zachowań informacyj
nych z sytuacjami problemowymi, z systemem aksjologicznym i wiedząwyniesionąze 
szkoły. Przykładowo, połowa uczniów szkół średnich nie szuka umotywowania własne
go zdania w krytycznej analizie dostępnych im źródeł. Także świadomość łączenia 
wyboru indywidualnej odpowiedzialności za swój rozwój z umiejętnościami i potrzebą 
samokształcenia nie jest domenąnawet połowy uczniów biorących udział w badaniach. 
Potwierdza to tezę o niedojrzałości informacyjnej młodzieży. Wskazano, że aż 64,5% 
respondentów można zaliczyć do grupy niewyediicowanych informacyjnie użytkowni
ków charakteryzujących się niedojrzałościązachowań informacyjnych.

Badania uwypukliły z jednej strony deklaracje uczniów wynikające z akceptowa
nych przez system szkolny wymogów, a z drugiej brak konsekwencji w wyh)orze czyn
ników, które potwierdzałyby prawdziwość dokonywanych wyborów. Wybory 
uczniów wskazujące na dojrzałąpostawę wobec informacji nie idą w większości 
w parze z wyborami wskazującymi na konotacje aksjologiczne uzasadniające prefe
rowane przez respondentów zachowania informacyjne. A zatem deklarowane przez 
uczniów wartości nie są tymi, które faktycznie wyznają, ponieważ postawy, jakie



przyjmująwobec informacji, nie zawsze wyniicająz deklarowanej wartości. Zaobser
wowano jednak, że niedostrzeganie faktu manipulowania informacjąi niedojrzałe 
zachowania informacyjne uczniów nie łączą się w sposób wyraźny, jak można by było 
przypuszczać, z wyborem przez nich życia w świecie wirtualnym, fikcyjnym, kreowa
nym przez media. Uczniów takich jest zaledwie od 5% do 11,9%. Niedojrzałe zacho
wania informacyjne nie wkomponowują się zatem w obraz zdominowanego przez 
media użytkownika. Osoby preferujące życie w świecie wirtualnym lub realnym rów
nie dobrze odznaczać się mogąprawidłowymi lub nieprawidłowymi zachowaniami in
formacyjnymi. Wszystko sprowadza się do odpowiedniego wychowania informacyj
nego. Ponieważ szkoła promuje określone wzorce i normy odnoszące się do 
wychowania informacyjnego, w z w ią ^  z tym automatycznie odpowiedzialna jest za 
wykształcenie u uczniów odpowiednich zachowań informacyjnych. Wyznacza tym 
samym pewne granice rozwoju kompetencji informacyjnych u uczniów, tworząc wzór 
ucznia o określonym poziomie kultuiy informacyjnej.

Сту zatem 45% młodzieży dokonujących dojrzałych wyborów w zakresie posłu
giwania się informacjąuznać można za wielkość zadowalającą? Jeżeli w tej grupie 
przeważa młodzież podejmująca dalszą naukę na studiach wyższych, to zakończenie 
edukacji przez pozostałych uczniów, charakteryzujących się niewystarczającym po
ziomem kultury informacyjnej, przyczyni się do powiększenia grupy wykluczonych 
i zasili szeregi sterowanego przez netokratów konsumptariatu’. Ustalenia powstałe 
w wyniku analizy badań powinny być brane pod uwagę głównie przez dyrektorów 
szkół i nauczycieli bibliotekarzy, gdyż obie grupy odbiorców, sąw sposób szczególny 
odpowiedzialne za wyposażenie swoich wychowanków w kompetencje informacyj
ne. W realizacji tego zdania zamierzony cel osiągnąć można w dużym stopniu dzięki 
nowoczesnej bibliotece szkolnej i wysokim kwalifikacjom kadiy w niej zatrudnionej.

W kontekście tych rozważań wymowne mogą być przemyślenia anonimowego 
ucznia zawarte w napisanym przez niego wierszu: „...pragnąłem rozmowy -  dano mi 
książkę. Pragnąłem się uczyć a wystawiono mi świadectwo. Pragnąłem myśleć -  
a otrzymałem wiadomości. Pragnąłem mieć szerokie spojrzenie -  a otrzymałem krót
kie informacje.. Może przytoczona we Wstępie konstatacja Rutherforda D. Ro- 
gersa, że prędzej zatoniemy w bezmiarze informacji, niż odczujemy brak wiedzy, nie 
koniecznie musi okazać się prorocza, skoro sąw młodym pokoleniu jednostki świado
me istnienia luki informacyjnej i działań, których konsekwencjąmoże być wykluczenie 
ze społeczeństwa wiedzy.

Przypisy

■ ARMSTRONG, Ch., BODEM, D.. TOWN, S., WOOLLEY, М., W EBBER, S., ABELL, A., 
CILIP defines Information Literacy fo r  the UK. [online].

 ̂Potwierdziły to badania porównawcze prowadzone wśród studentów  inform acji naukowej 
i bibliotekoznawstwa oraz studentów medycyny. Brak edukacji informacyjnej wpływa w istotny spo
sób na percepcję informacji. Nie można zatem zakładać, że uczeń czy student nabędzie te umiejętności 
w wyniku samouctwa informacyjnego (które prowadzi jedynie do zdobycia wiadomości i sprawności 
na poziomie elementarnym) i zrezygnować z obligatoryjnycłi metod kształcenia w tym zakresie. BA-



BIK, w ., W A R ZYBO K , A ., o  niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi informacji: percepcja 
informacji w świetle ekologii informacji, s. 21; ALEKSANDER, Т., Samokształcenie, s. 253.

 ̂KOWALCZYK, A., NOGALSKI, B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, s. 7 L
* M. Wojciechowska wymienia siedem pożądanych kierunków zmian w  bibliotece: wysoka jakość 

usług, zorientowanie na klienta, pozyskiwanie nowych klientów, kształcenie moderatorów informacji, 
tj. świadomych użytkowników, umiejętność dostosowania się do zmian, stosowanie nowych techno
logii informacyjnych, nowych metod organizacji i zarządzania. WOJCIECHOWSKA, М., Zarządza
nie zmianami w bibliotece, s. 50.

’ Badania prowadzone w Drumchapel High School wykazały, że szkoła jest miejscem, w którym 
uczniowie nabyw ająwiększość posiadanych umiejętności informacyjnych. Znacznie mniejsze zna
czenie odgrywa w tym kształceniu dom oraz lokalne ośrodki edukacyjne. Niestety, niewykorzysta
nym źródłem nabywania badanych umiejętności okazała się szkolna biblioteka, co spowodowane jest 
głównie ograniczeniami kadrowymi. CRAWFORD, J., IRWING, CW., Aktualne działania Glasgow 
Caledonian University Szkocji i innych instytucji zmierzające do wypracowania programu information 
literacy, [online]; McLELLAND, D., CRAWFORD, J., The Drumchapel Project: a study o f  the ICT  
skills o f  school pupils in a secondary school in a deprived area o f  Glasgow, [online].

‘ DRZEWIECKI, М., Potrzeby badawcze w zakresie bibliotek szkolnych i pedagogicznych, s. 347.
 ̂PINDLOWA, W , Technologiczne wyłączenie i włączenie w społeczeństwo informacyjne. Przyczy

ny i zapobieganie. [online].
* Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, s. 5.
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analityk efektywności mediów informacyj

nych 256 
analizajakościowa 343 
analiza zawartości treściowej podręczników 

doti 114-116 
animator kultuiy 221,424 
ANZIIL-Australian andNew Zeland Insti

tute for Information Literacy 36,45 
architekt informacji 256 
architektura informacji podręcznika 286 
arkusz organizacyjny 442 
artefakty 46,174,226,275,284,285 
automatyczne wyszukiwanie informacji 307

В
badania naukowe 17,24,30,441 
badania praktyczne 319,441 
badania rozpoznawcze 29,441 
bariery informacyjne 287,290

bariery rozwoju kultury informacyjnej 403- 
404,430-431 

baza danych Microsoft Access 343 
baza materiałowa 200 
beneficjent 288 
beta-czytanie 263 
beta-czytelnik309 
Biblionet310 
BiblioNetka308
biblioteczne centrum informacji 259 
biblioteczne centrum środków przekazu infor

macji 221
biblioteczne laboratorium komputerowe 249, 

250,264-265 
Biblioteka-centrum informacji lokahiej 204, 

217
Biblioteka 2.0, zob. Libraiy 2.0 
Biblioteka Branickich w Suchej Beskidzkiej 

450
biblioteka cyfrowa 306 
biblioteka dla młodych klientów 266,310 
biblioteka dziecięca 2.0 307 
biblioteka elektroniczna 306 
Biblioteka Globalna 310 
biblioteka hybrydowa 275 
biblioteka inteligentna 228,454 
biblioteka jakości 228,453 
biblioteka jednoosobowa 300,304 
biblioteka osobista 255,256, 
biblioteka szkobia 23,24,229,267,283,285, 

294,297,437,452 
biblioteka szkolna -  polityka oświatowa 19, 

20,144,145,146,170,307 
biblioteka szkolna -  terminologia 221,222, 

228,236-238,239,298,302,349,407-409, 
410-415,418,422,423 

Biblioteka Szkolna 2.0, zob. School Library 
2.0



biblioteka ucząca się 228 
biblioteka wirtualna249,254,258,306,307 
bibliotekarz 223,313,427 
bibliotekarz-kompetencje 128,229,246,255,

293,300,308,424,426,427,429 
bibliotekarz-kształcenie 141,165,167,227,

299,308,304,404,450 
bibliotekarz -  kwalifikacje 167,224,299,300, 

347
bibliotekarz-zawód 127-128,256,293,300, 

308
Biblioteki z K lasą- serwis biblioteczny 215 
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej 310 
Biuletyn Podbabiogórski 450 
biurowiec menedżerów informacji 204,257 
bloger221
BOINTE -  branżowy ośrodek informacji na

ukowej, technicznej i ekonomicznej 238 
bojownik ruchu na rzecz rozwoju oświaty 221 
bombardowanie Google 160 
British Council 296 
broker wiedzy 107

CAUL—Council o f Australian University Li
brarians 36,37 

CCC -  Citizen Consensus Conferences 243 
cechy kultuiy informacyjnej ucznia 344 
cechy mentahie 151 
cel badania 319
cele szczegółowe badania 319-320,344,442 
centra oświatowe środowiska lokalnego 191 
centrum aktywności lokalnej 239 
centrum aktywności społeczności lokalnej 

203
centrum edukacyjne środowiska lokalnego 

202,203,266,293,418 
centrum globalnej informacji 249 
centrum informacji 237,238,266, 
centrum komunikacji międ^ludżkiej 249,259 
centrum kultury i informacji 239 
centrum multimedialne 236 
centrum oświatowe społeczności lokalnej 204 
centrum oświatowe środowiska lokalnego

211,293,453 
centrum pedagogicznego serwisu 145,146, 

171,243,267,304,305-306 
centrum pracy zdalnej 266 
centrum samodzielnego kształcenia się 228 
centrum społeczne 203 
centrum środków nauczania 222

centrum zasobów informacji 222 
CEO-Centrum Edukacji Obywatelskiej 295, 

296
charakter trudności 318,330,345 
choroba z ułatwienia 161 
CIDNT -  Centralny Instytut Dokumentacji 

Naukowo-Technicznej 237 
CIINTE -  Centralny Instytut Informacji Na

ukowej, Technicznej i Ekonomicznej 237 
CILIP -  Chartered Institute of Library and 

Information Professionales 36,37,448 
CKI -  centrum kultuiy informacyjnej 238,239,

241,242,454 
cogitariusz 268,270
COINTE -  centralny ośrodek informacji na

ukowej, technicznej i ekonomicznej 238 
computer literacy 39
CPS -  centrum pedagogicznego serwisu, 

zob. centrum pedagogicznego serwisu 
CSQ -  The Center for School of Quality 200 
cyberdedekty w 221 
cyberian221 
cybermagazyn 275 
cybrariusz 221,236 
cyfrowy darwinizm 311 
cywilizator221
czas przeprowadzonych badań 341 
czas wolny 209,294,446 
członek kultury postmodernistycznej 268- 

269
czternaście punktów (zasad) Deminga 198, 

230,289-290 
czteiy filary jakości szkół Deminga 230 
cennik  kategoryzacyjny 316,318,441 
czynniki motywacyjne 373 
Czytam-Myślę-Działam(Lego-Cogito-Ago) 

212,215,297 
czytanie 84,85
czytelnia internetowa 266,310 
czytelnictwo 84,85,267,268

D
dane 147,155 
data dealer 221
DCI -  dydaktyczne centrum informacji 228 
Dekalog dobrze wyedukowanego czytelni- 

ka96,161 
dekalog etyki komputerowej 95 
Deklaracja Praska 37 
Delegatura MKO w Wadowicach 317,332, 

340,441,442



depozytariusz dziedzictwa 220
dezinformacja, zob. manipulacja informacją
digitariat298
digitariusz 221,268,270
dobór próby badawczej 340-341
dobra kultura 146
dojrzałość informacyjna 73
doradztwo zawodowe 210
doskonalenie zawodowe 295
dostawca 196,197,288,297
dotcom 221
Drumchapel Higher School 450 
dworzec centralny wiedzy 252 
dyletant 344
dyskusja dydaktyczna 399,400 
dystans władzy 185,186,189 
działania pozorne 279,313 
dzielenie się wiedzą 107,262

EBIB -  Elektroniczna BIBlioteka -  platforma 
cyfrowa SBP 308 

EC D L- Europejskie Komputerowe Prawo 
Jazdy 27,141,157 

edukacja biblioteczna 129,130, 232, 241, 
399

edukacja czytelnicza 90,98,102,126,218 
edukacja czytelnicza i informacyjna- ścieżka 

edukacyjna 99 
edukacja czytelnicza i medialna -  ścieżka 

edukacyjna 18,99,100,101,102,117,118, 
129-130,132-133,165, 

edukacja etyczna 445
edukacja informacyjna21,28,98,135,143,

313,403,452,454,455 
edukacja informatyczna 100,111,112,135 
edukacja informatyczna i medialna -  integra

cja 131,132,133,168 
edukacjamedialnalSO, 133,135,165-166 
Edukacja Medialna 166 
edukacja polonistyczna 121,135 
edukacja równoległa 210 
edukacja społeczności lokalnej 202,208,303 
edukacja wsparta komputerami 257,274,403, 

443,445-449 
edytor informacji cyfrowej 256 
EFQM -  Europejska Fundacja Zarządzania 

Jakością 197,296 
ekologia informacji 94,159,160 
ekonomiczny aspekt kultury informacyjnej 

46

EKO-OKO -  Fundacja Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej — Ośrodek Kultury Ochoty 

eksplozja informacji 91,159 
e-leaming 272,273,296,312 
eliminacja sfrachu 198 
e-literacy 39 
e-Mapps260,303
ENSIL -  European Network for School Libra- 

riens and Information Literacy 308 
era nowej ekonomii 49 
ETB -  European Tresuiy Browser 215,437 
eTwinning 302
etyczna świadomość pracy 60 
etyka61,94-96,109,160,206,208,264,269,

294,309,376,377,445 
etyka komputerowa 445 
etyka współzawodnictwa 303 
EUA -  European University Association 36 
Europejska Sieć Edukacyjna 195 
eutyfronika28,161,252,278,309,311 
ewaluacja kształcenia 303

facylitator221,298 
fan fiction 221,263,298 
FESI -  Forum Edukacyjne Społeczeństwa 

Informacyjnego 2 15,287,295 
fetyszyzacja informacji 156,271,305 
fetyszyzacja techniki 253 
filozofia łatwości 28,161,207,253 
Flickr260,309 
formy zajęć szkolnych 400 
forum dyskusyjne EBIB 245 
funkcja rekreacyjna biblioteki 294 
fimkcja terapeutyczna kultury informacyjnej 

433

GlI -  Globalna Infrastruktura Informacyjna 
62

Glasgow Caledonian University 450 
globalizacja 204,205,293, 
globalna biblioteka wirtualna 261 
globalna etyka informacyjna 95 
globalna odpowiedzialność 196 
globalny nastolatek 221,268,298,311 
glokalizacja204,293 
gminne centrum informacji 266,418 
godziwa rozrywka masowa 294 
gospodarka finansowa 345-346 
gracz 269



granice rozwoju kompetencji informacyj
nych 319

gromadzenie informacji 106,380,381,382 
grupy respondentów 332

H
hierarchizowanie informacji 445,446 
hipertekst 271 
hipoteza zerowa 444 
homo futurus221,253,268 
homomediens 137 
homo zappiens 221,268,298 
horyzont czytelniczy 158 
hurtownia informacji 221

lALS -  International Adult Literacy Survey 
36

IBO -  Instytut Badań w Oświacie 296 
ICIM-internetowe centrum informacji multi- 

mediahiej238 
ideał bibliotekarz425-426 
ideologia technokratyczna 251,305 
IFLA -  International Federation o f Library 

Associations and Institutions 231 
ignorant 221,226
IINiB -  Instytut Informacji Naukowej i Bi

bliotekoznawstwa 296,436,443,449,450 
IKONKA310 
ikonosfera270
immanentne mechanizmy kształtowania kul

tury czytelniczej 88 
incydentalne uczenie się {informel learning) 

293
indywidualizm 184 
infobroker 107,159,221 
infocentrum 266 
InfoKultura 151 
infomat310
informacja-cechy69,151,153,163,378 
informacja-defmiowanie65,66,147 
informacja biznesowa 151 
informacja powszechna dla obywateli 211, 

241
informacyjny koczownik 221,271 
information anxiety 257 
information culture 12
information literacy - badania 13,14,15,27, 

36,148,169, 
information literacy-definiowanie 10,11,27, 

36,37,38,125,148,149

information literacy - polityka edukacyjna 11,
12,144,145,218,451 

inlrastruktura informacyjna 62,63,76, 138, 
169

infrastruktura informatyczna 254,258 
ingiuiy-based learning 451 
innowacje w oświacie 2196,198,202,220, 
innowacyjność 244,289,288,302,274,437 
instrukcja wyszukiwawcza 106,384,385,386,

387,390 
instrumenty badawcze 342-343 
instytucja ucząca się, zob. organizacja ucząca 

się
integracja edukacji informatycznej i medial

nej 22
Intel -  nauczanie ku przyszłości 141 
intelekt 58,153 
intelektualny kleptoman 269 
inteligencja48,90,151,159 
interdyscyplinarna pracownia szkolna 228 
Interkl@sa 138,142,169,296,310,437 
Interkl@sa Polski Portal Edukacyjny 215 
internetowe centra informacji multimedialnej 

139
internetowe serwisy biblioteczne 308 
internetowy dom kultury 266 
inżynier wiedzy 221,298

jakość edukacji 194,287,297 
jakość kształcenia 292 
jakość pracy biblioteki 30,155,300,304 
jakość pracy szkoły 193,194,197,200-201, 

230,286,288,289,291 
Jakość w Edukacji 295 
jakość w szkole 297 
język informacyjny 385 
język informacyjny haseł przedmiotowych

385.386.388.389.390
język informacyjny słów kluczowych 385,

386.387.389.390

К
kadra kierownicza 197,224-225,244,283,285,

443,449 
Karta etyki mediów 94,160 
katalog elektroniczny 448 
katalogi biblioteczne 390-391 
kategorie aksjologiczne 109-110,272-273,

277,279,357,364,374,376,392,394,395,
428,429,445



kategoiyzowanie informacji 445 
kazain 198
kierownictwo szkoły, zob. kadra kierownicza
kierunki rozwoju bibliotek szkolnych 23,24
kiosk internetowy 310
kiosk multimedialny 418
klasy dziedzictwa 203
klasy internetowe 212,266,296
klient 196,197,288
klub Biblionetu 266,310
klub kształcenia, komunikacji i kultuiy 266
Klub Przodujących Szkół 295-296
kluby edukacji regionalnej 215
know-how 63,154,
know-what 155
know-who 155
know-why 155
K odeks dobrych  obycza jów  w  p u b lika c ja ch  

naukow ych  92,159 
kodeks etyczny 92,94,95 
kodeks etyki komputerowej 445 
kodeks etyki zawodowej 94,159 
K odeks Telew izji A m eryka ń sk ie j 160 
kolektywizm 184,185,190,207 
kompetencje 40,41 
kompetencje czytebicze 89,108,158, 
kompetencje informacyjne 36, 39 ,41 ,43, 

45,49,124,272,310,372,402,447,448 
kompetencje komunikacyjne 108,122,286, 

295,299-300,427 
kompetencje medialne 108,122, 
kompetencje prognostyczne 250 
kompetencje użytkowników kultury cyfrowej 

310
kompleks liliputa” 432
kompleksowe centrum edukacyjne społecz

ności lokalnej 239 
komputerofobia 290,298, 
komunikacja informacyjna 302 
komunikacja medialna 133, 
komunikacja nieinformacyjna 302 
komunikatory internetowe 260 
koncepcja stylów uczenia się 400 
koncepcja udzielania wsparcia 272 
koncepcja zarządzania wiedzą 64 
konferencje 443,449,450 
koniunkcja zmiennych 344 
konstrukt rzeczywistości 398 
konstruktywizm pedagogiczny 272 
konsumptariat 298 
konwergencja mediów 162

konwersacja -  zasady 156 
KOSS-Kształcenie Obywatelskie w Szkole 

Samorządowej 295 
kradzież własności intelektualnej 169 
kiytycyzm 368,369,370,371,445 
kryzys aksjologiczny 93,160,264,364 
KSPSz-Krajowe Stowarzyszenie Pomocy 

Szkole 295-296 
kształcenie wsparte komputerami 369 
kult amatora 264,269,309 
kultura 31-34,46, 
kultura adaptacji 191
kultura biblioteczna i informacyjna 89,392,

393
kultura biurokratyczna, zob. organizacja biu

rokratyczna 
kultura biznesowa 48,49, 
kultura bytu 34 
kultura czynu 70
kultura c^elnicza 85,86,88,155,88,90,393,

394
kultura dostępu 269 
kultura ekonomiczna 47 
kultura firmy, zob. kultura organizacyjna 
kultura informacyjna -  aspekt edukacyjny 

17,98,99,105-110,111,112,118,123,134, 
135

kultura informacyjna-aspekt etyczny 62,92, 
93,309

kultura informacyjna -  aspekt pedagogiczny 
70,71,83,93,94,206,207,208 

kultura informacyjna -  badania 10,15,27, 
143,153,157,160,313 

kultura informacyjna -  cechy 58,59,157 
kultura informacyjna-definicje 15,16,37,38, 

46,47,49,60,61,65,67,72,147,157 
kultura informacyjna -  eksplikacja pojęcia 9, 

11,21,31-34 
kultura informacyjna -  komponenty 62,66, 

67,91,158,
kultura informacyjna -  zagadnienia termino

logiczne 35,37,38,40, 154 
kultura informacyjna firmy 48,49 
kultura informacyjna i kultura informatyczna 

-wspóbia definicja 61,154 
kultura informacyjna użytkownika -  typ ak

tywny 221,233, 
kultura informacyjna użytkownika -  typ in

nowacyjny 221,240, 
kultura informacyjna użytkownika -  typ pro

gnostyczny 221,257,258,275



kultura informacyjna użytkownika -  typ ste
reotypowy (pasywny) 221,225 

kultura informacyjna użytkownika -  typolo
gia 221

kultura informatyczna- definicje 52,53,55,56 
kultura informatyczna 22,50,51,55,61,104, 

152
kultura jakości 230 
kultura języka 69 
kultura kobieca 186 
kultura komunikacyjna w firmie 47,49 
kultura konwergencji 262,275,404 
kultura korporatywna, zob. kultura organiza

cyjna
kultura ksią^i 90,126,158 
kultura mądrości 65 
kultura męska 186 
kultura moralnie obojętna 364 
kultura myśli 68
kultura organizacyjna 46,47,173,175,221, 

286,306
kultura organizacyjna -  typ oparty na kultu

rowym współdziałaniu 221,239 
kultura organizacyjna -  typ oparty na kultu

rze adaptacji 221,239,248 
kultura organizacyjna -  typ pragmatyczny 

(zadaniowy) 221,228 
kultura organizacyjna -  typ profesjonalny 

221,228
kultura organizacyjna -  typ technokratycz

ny (wirtualny) 221,249,268 
kultura organizacyjna —typ zachowawczy 

221,222
kultura organizacyjna biblioteki 180,245,246 
kultura organizacyjna biblioteki szkolnej 453 
kultura organizacyjna szkoły -  definicja 175, 

181-189,284 
kultura osobista 50,208,294 
kultura pracy 47,50,60,61,151,153,154,210 
kultura słowa 72,126 
kultura społeczeństwa wiedzy 63,64 
kultura społeczna 34 
kultura symboliczna 34 
kultura techniczna 60,61,153,154 
kultura uczenia się 194,198,199,208 
kultura uczenia się we współpracy 192,196 
kultura uczestnictwa 262,263,269 
kultura wiedzy 63,64 
kultura wirtualna 257 
kultura w ład^  228 
kurator sieci 253,306,

kurs TI-program 125 
kursy dla bibliotekarzy 450 
kwestionariusz badań 342-343

labiryntowa wizje edukacji medialnej 120 
leaming and teaching technology in context 451 
lekcje biblioteczne 129,399 
librarian 221
Libraiy2.0 254,261,262,308,309 
library anxiety 290,299, 
lider221,255,289,308
lifelong leaming 42,136,211,293,294,302,

303,397,451 
LIRG/SCONUL -  Library and Information 

Research Group/SCONUL 148 
LITERKA 308
logosfera 70,71,72,93,156,251 
lokal mediateki 449 
lokalne centrum informacji 266 
lokalne centrum kultury informacyjnej 239 
lokalne centrum oświatowe 239 
lokalne grupy porozumienia 203 
lokalne punkty edukacji europejskiej 210 
lokalne punkty informacji europejskiej 215 
lokalne środowisko edukacyjne 205, 208, 

210,216 
lokalność w oświacie 292 
lokalny ośrodek życia publicznego 239 
losowanie grupowe 317,340 
losowanie indywidualne 317 
losowanie nieograniczone 443 
losowanie warstwowe 443 
losowanie, zob, schemat losowania 
luka informacyjna 359,360,361,363,371,372 
luka uczestnictwa 444

łacina sieciowa 271 
łącznik 221

M
mądrość 65,155 
mądrość tłumu 264 
M a ke  S p a ce  f o r  R e a d in g  218 
makler informacyjny 256 
manipulacja informacją 159, 160, 161,206,

253,270,278,279,365,366,367,374,455 
MCI-multimedialne centrum informacji 139, 

140,202,232-233,301,305,350,419,433,
435,437,443,447,453



mechanizm selekcji informacji 293 
mechanizm wiki 260 
mechanizm zmiany 243 
media 133,159,
media centre 197,228,231,232,233, 238-239
mediacja236,303
media-specjalist 221,229,404
mediateka228,236
mediator 404
MEN 131,132,139,210,212,279,294,295, 

431,437 
menedżer informacji 256 
meiytokrata298 
metabolizm informacyjny 147 
metafora 188,284,276
metafora biblioteki jako dworca centralnego 

258-259
metafora biblioteki jako pasa startowego 258- 

259
metafora kultury w ład^  285 
metafory biblioteki 258-259,276 
metafory cybeфrzestrzeni 276 
metafory Internetu 276 
metafoiy kultury informacyjnej 276,277 
metafory szkoły 188 
metafoiy technologii informacyjnej 276 
metoda analizowania danych 318 
metoda doboru próby 317 
metoda projektu 217,240,398,399 
metoda zbierania danych 318 
mgła informacyjna 271 
miejsce przeprowadzonych badań 341,342 
mierzenie jakości pracy szkoły, zob. jakość 

pracy szkoły 
migotanie stron www 271 
mit280
mity dotyczące biblioteki szkolnej 280-281, 

282,313,405,406,431 
mity dotyczące edukacji informacyjnej 432, 

349-350
mity dotyczące zawodu bibliotekarza 313, 

424,425,432 
MKO -  Małopolskie Kuratorium Oświaty

340,441,450 
model umiejętności informacyjnych SCO- 

NUL43 
model biblioteki szkolnej 298 
model big6 skills (the big six skills) 45,150 
model dostępowy biblioteki 220 
model kontinuum: dane-informacja-wiedza 

66

model kultuiy czytelniczej jednostki 87,88 
model mentalny 68,107,188,398,446 
model Person Centered Approacli 312 
model proinnowacyjny kultuiy organizacyj

nej 250 
model uczenia się 446
model wiedzy jako podstawy rozwoju organi

zacji 155
model wspomagania rozwoju ucznia 272 
model zasobowy biblioteki 220 
model6 (działania placówki oświatowej) 290 
modele konserwatywne kultuiy organizacyj

nej 306
modele myślowe, zob. model mentalny 
modele proinnowacyjne kultuiy organizacyj

nej 306
modelowa koncepcja kultury informacyjnej 

użytkowników 57,58 
modelowa koncepcja kultuiy informatycznej 

społeczeństwa 52,56 
moderator 221 
moderowanie dyskusją 273 
MOL 139,140,141,449 
motywacje 235,373,401,446 
motywacje czytelnicze 87,88 
myślenie 155 
myślenie systemowe 193 
MySpace260

N
nadmiar informacji 160 
nadzorca sieci 221 
Natura2.0 252 
natura ludzka 178
nauczanie na odległość, zob. e-leaming 
nauczanie przez całe życie, zob. lifelong lear

ning
Nauczyciel z Klasą212,215,297 
naukowe centrum zróżnicowanych środków 

przekazu informacji 228 
nawigator informacji 221,236 
nawigator informacji 448 
NBCDN-Niepubliczne Beskidzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli 436,449 
negocjacje 247-248,273 
Netd@ys215,296 
netokracja253-253,298,306, 
netokrata 156-157,250,268,298 
netokratyczna wizja edukacji 274,287 
netykieta 95 
normy 174



normy 180201,291-292 
Nowa Szkoła 295

O
obserwator sieci 256 
ocena jakości informacji 106 
ocena umiejętności informacyjnych 390,446 
OCM - opiekun centrum multimedialnego 
Ogólnopolska Szkoła Informatyczna (Com- 

puTrainSA) 170 
odbiorca informacji 147 
odbiorcy literatury 57 
odpowiedzialność 273,292,370 
OECD-Organizacja Współpracy Gospodar

czej i Rozwoju 194 
OEliZK-Ośrodek Edukacji Informatycznej i 

Zastosowań Komputerów 296,302,308, 
443

OFEK -  Ogólnopolska Fundacja Edukacji 
Komputerowej 142 

Open Access 260,309 
open source 262 
operatoiy logiczne 344,441 
opiekun MCI 141,170,265,347,443 
oponent 221,226,344
opracowanie informacji 107,255,382-384,

394,445,446 
organizacja biurokratyczna 218,224 
organizacja inteligentna 287-288 
organizacja mała 245 
organizacja obywatelska 204 
organizacja słaba 246-247 
organizacja stale zmieniająca się 193 
organizacja ucząca się 191,192,193,194,195,

203,212,228,453 
organizacja wirtualna 254,255,257,272,307 
organizacja znikająca 307 
osobisty system organizowania informacji 

382,383,384 
ośrodek kształcenia równoległego 430 
ośrodek mediacji wielokomunikacyjnej 228, 

236
ośrodek rozwoju i karieiy 210 
ośrodek życia lokalnego 239,241,243 
otoczenie 176,285,289,297,303,405 
otoczenie trudności 318,332,404 
otwarty system informacyjny 48

patologie wynikające z rozwoju TIK 92,93 
PCA-Person Centered Approach 272,312

pedagogika biblioteczna 117,164,241 
pedagogika lektuiy 7 1
pedagogika medialna 29,30,92,93,121,164, 

311
platformy społecznościowe 260 
plumping 298 
płynna biblioteka 127 
płynna wersja książki 127 
podcast 309
podejmowanie decyzji w organizacji 250 
podstawy programowe kształcenia ogóbego 

98,100,102,111,112,115,120,121,122, 
125,126,130,131,133, 

pokolenie Napstera 221 
pokolenie proteuszy 221,268,298 
pokolenie SMS-ów 271 
pokolenie Web 2.0 311 
pole badawcze 320
Policealna Szkoła Zawodowa Technik Infor- 

macyjno-Mediabiych i Informatycznych 
450

polityka biblioteczna 302,307,430 
polityka kadrowa 346,347 
polityka oświatowa 197,202,203,212,269,

274,290,292,297,306,430,441,443,448, 
452

Polska Biblioteka Internetowa 310 
Polska Sieć -  Jakość w Edukacji 212 
poprawka Yatesa 444 
populacja badawcza 332,335-339,340,352 
populacja generalna 441,442,443 
porządkowanie informacji, zob. opracowanie 

informacji 
pośrednik 297
POST- Polityka Oświatowa Samorządu Tery

torialnego 296 
postawa 157,289
postawy negatywne człowieka 154 
postawy wobec biblioteki i bibliotekarza 428 
postawy wobec informacji 70,74,77,80,84,

97,110,275,356,357,358,445 
potop informacyjny 91,159 
potrzeby czytelnicze 87 
potrzeby informacyjne 105,362,363,372,443 
powiat suski 433,441 
poziom istotności a 444 
poziom kultury informacyjnej 152 
poziom kultuiy informatycznej 152 
praca z użytkownikiem 200-201,291,300-301 
praca zespołowa 257 
pracownie internetowe 447



pracownie multimedialne 443 
pracownik informacji-rozwój profesji 127 
prawa informacji naukowej 159 
prawda 177
prawo autorskie 376,377,445 
preorientacja i orientacja zawodowa 210 
próbka badawcza 320,340-341,441,442,443, 

444
próbka losowa 443 
proces adaptacji 305 
proces informacyjny 147 
proces kształcenia 428 
proces samorozumienia 284 
proces uczenia się 399 
procesy informacyjne 147 
procesy substytutywne 294 
profesjonalista informacj i 221,256,298 
ProgMan 169 
program PARTNER 195 
program profilaktyczno-wychowawczy szko

ły 208
program wychowawczy szkoły 28,208,279, 

280
programy poszukujące informacje 313 
projekt badania 318 
projekt budowlany 448,449 
Projekt Drumchapel 450 
proletariat telewizyjny 298 
proletariusz informacjonalizmu 221 
proletariusz sieciowy 221,270,298 
promocja 436 
promocja szkoły 295 
przedmiot badania 319 
przekształcanie informacji w wiedzę 155 
przepis na mediatekę 440 
przestrzeń informacyjna szkoły 267 
przestrzenie przyciągania 298 
przezroczysta tożsamość 311 
przezroczystość sieci 263,306,309 
przypisy bibliograficzne do książki 26,27, 

30
przysposobienie biblioteczne 129 
przysposobienie komunikacyjne 236 
pr^sdość bibliotek 23,24,204,211,219,240, 

255,262,275,307,419-421,433 
przyszłość książki 126,127,137,145,350 
przyszłość szkoły 287
publiczne punkty dostępu do Internetu 418 
punkty informacji 418 
pytania badawcze 320,330,442

QA -  Quality Assurance 289 

R
radykalizm histeryczny 236 
recepcja książki, informacji 84,96,153,158, 

167
refleksyjność odbioru informacji 311 
regionalizm 204,205,262 
rekreacja210,294,446 
respondent 332,442,443 
rezerwuar lektur 220,222, 
rezerwuar różności 220 
ROINTE- resortowy ośrodek informacji na

ukowej, technicznej i ekonomicznej 238 
Równać Szanse 212,295 
rozpadlina cyfrowa 270

samodoskonalenie 198 
samoedukacja205
samokształcenie 42,108,292,273,353,358, 

360,363,364,396,398,403 
samokształcenie informacyjne 41 
samorozwój 401
Samorząd Miasta Sucha Beskidzka 449 
samouctwo informacyjne 41,291,398,455 
SCD -  szkolne centrum dydaktyczne 232 
scenariusze rozwoju szkoły 287 
schemat badania porównawczego 316,318 
schemat badania przeglądowego 3 16 
schemat badawczy 316 
schemat losowania 443 
schemat losowania nieograniczonego 317, 

318,340
schemat losowania warstwowego 317,318, 

340
School Libraiy 2.0 261,275 
SCI -  szkolne centrum informacji 228,265, 

448
SCKI -  szkolne centrum kultury informacyj

nej, zob. CKI 
SCONUL -  Society of College, National and 

University Libraries 36,43, 
s e w  -  Szkohie Centrum Wiedzy 297 
segmentacja ze względu na korzyści 295 
SEKT -  Semmantically - Enabled Knowledge 

Technologies 306 
selekcja informacji 106,206,207,312,377-378,

382,383,445,447



selekcja źródeł informacji 106 
self-education 303,451 
sharing 260
siedem filarów i siedem aspektów IL 43,44, 

64, 89,102,121,125,213,217,272,451 
siła związku 352 
single -  Staff library 300 
skala dwuważonych ocen 152 
skarbiec 278,279 
skarbnica 278 
skarbnica różności 221,282 
skarbnica społeczeństwa informacyjnego 

227,279 
składnica informacji 238 
Sokrates-Comenius 195,215,297 
solo librarian 300 
specjalista informacji lokalnej 221 
specjalista od weryfikacji informacji siecio

wej 256
społeczeństwo dostępu i kontaktu 311 
społeczna edukacyjna sieć bibliotek” 215 
społeczne grupy ekspertów kultury informa

cyjnej 451 
społeczność ucząca się 216 
sposób przeprowadzenia badań 341 
S p o tk a n ia  i n a u ka  z  kom pu terem  121-122 
sprawność informacyjna 40,372,402 
standardy dla bibliotek szkolnych 300 
standardy dotyczące wychowania informa

cyjnego 348 
standardy kompetencji nauczycieli bibliote

karzy 229-230 
standardy kompetencji w zakresie informa

tion literacy 39,292 
standardy oceny jakości pracy szkoły 288 
standardy osiągnięć informacyjnych 292 
S ta n d a rd y  p rzy g o to w a n ia  nauczyc ie li w  za 

kresie ti  142,143,443 
standardy w zakresie efektywnego pozyski

wania informacji 402 
standaiyzowany współczynnik kontyngen- 

cji 352,353,358,442 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

317,332,340,346,347,440,442,443,448, 
449

stereotyp 68,69,277, 
stereotypy 212,223,225,313,405,423 
STO -  Społeczne Towarzystwo Oświatowe

212,295 
stopień swobody 444 
strategia prognostyczna 250

strategia przetwarzania informacji 446 
strategia technokratyczna 251 
strategie poznawcze 128,167 
strukturalizowanie informacji 106 
Studia Podyplomowe Technologii Informa

cyjnej 450 
styl poznawczy 400
styl uczenia się nieukierunkowany 400,447 
styl uczenia się ukierunkowany na reproduk

cję 400
styl uczenia się ukierunkowany na zastoso

wanie 400 
style uczenia się 400
SUS-SzkołaUcząca Się 212,216,290,295 
syndrom PIB (Prymitywizacja Idiotyzacja 

Barbaiyzacja) 310 
synergia 192,288 
system edukacji 301 
system motywacyjny 235 
system postaw 154 
system wartości 74,109,128,234,445 
szkoła 284
szkoła jakości 191,196,197,199,201,212 
Szkoła Marzeń 212,216,217,294,295 
szkoła nowoczesna, przyjazna, skuteczna

212,295
szkoła przyjazna środowisku 212 
szkoła przyjaźnie wymagająca 101 
szkoła ucząca się 193,195,199,201,212,289, 

291
szkoła wirtualna 274
Szkoła z K lasą- zasady 212,213-214,295, 

2%
szkoła zarządzająca wiedzą212,295 
szkolna pracownia internetowa 443 
szkolny koordynator technologii informacyj

nej 221
szkolny ośrodek biblioteczno-informacyjny 

228,237
szkolny ośrodek edukacji samokształcenio

wej 228
szkolny ośrodek kariery i doradztwa zawodo- 

wego210,217 
szkolny program wychowawczy, zob. pro

gram wychowawczy szkoły 
szkoły demokracji 203 
szok informacyjny 312

ścieżka edukacyjno-zawodowa 294 
środowisko edukacyjne 293,303



środowisko społeczne 289 
środowisko wychowawcze 289,293,303,405, 

429,430
świadomość częściowo przechodnia (semi

transitive) 444 
świadomość informacyjna 9,53,54,74,109,

351,360,363,365,369,433,451,454 
świadomość informatyczna 54 
świadomość kiytyczna (transitive) 362,366, 

444
świadomość krytyczna 454 
świadomość luki informacyjnej 362,363 
świadomość luki uczestnictwa 444 
świadomość magiczna 368,371,444 
świadomość naiwna 444 
świadomość nieprzechodnia (interasitive) 

444
świadomość społeczna 152 
świadomość technokratyczna 275 
świadomość zachowawcza 444 
świat fikcyjny 294,367,368 
świat w szkole zamknięty 287 
światopogląd technokratyczny 251,252

tablica dwudzielcza 441 
tablice rozkładu Testu 442 
tagi255,256
taksonomia celów kształcenia 369 
technika losowania oparta na liczbach loso

wych 317,340 
technokrata 221,253,254,268,269 
technokratyczna subkultura wirtualna 274 
technokratyczny aspekt edukacji 311 
technokratyzm 257
technologia informacyjna 100,103,237,295
technologiczna składnica informacji 249,275
technopolizacja życia 97
technostres 290
telecentrum 19,266,310,418
telechatka266,310,418
teledom266
teleologia edukacji informacyjnej 15,28 
teleologia wychowania informacyjnego 124- 

125
telepunkt 266 
temat wyszukiwawc^ 385 
teoria społecznego uczenia się 373 
teoria stresu 372-373
teorioinformacyjna refleksja K. Szaniawskie

go 28

terapia KI 432 ,434  
Teraz Polska Dobra Szkoła 212 
Test 3 16,3 18 ,3 5 2 ,3 5 4 ,3 5 8 ,3 7 1, 4 4 1,442 , 

444
tkacz221, 298 
tożsamość szkoły 295 
tożsamość wirtualna 294 
TQM-Total Quality Management 195,196, 

200,201,207,289,290 
transparentność sieci, zob. przezroczystość 

sieci
trójkątNadlera219 
trudności lokalowe 346 
trudności obiektywne 345 
trudności subiektywne 349 
trudności zw ijane  z rozwojem kultuiy infor

macyjnej 330 
typ badań naukowych 315

U
ucyfrowienie umysłu 278 
uczące się organizacje, zob. organizacja uczą

ca się
uczące się społeczeństwo” 192,205 
uczenie się w działaniu 288 
uczestnik kultury informatycznej—typologia 

56,57
udostępnianie informacji 107 
umiejętności informacyjne 42,43,371,396,

397,443,445,446,447 
umiejętności intelektualne 199 
umiejętności samokształceniowe 108, 396, 

401
umiejętności technologii informacyjnej 109 
UNESCO -  United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organisation 97, 
126,203,205,231 

unikanie niepewności 187 
uświadomienie informatyczne 151 
użytkownik informacji 58,147,200,262,268, 

270,344

VULCAN-Zarządzanie oświatą 308,449 

W
wartość dodana 192 
wartość naddana 288
wartości 61,74,156,157,174,208,268,277,

279,284,291,368,370,373,377,394,395,
428,429



wartości zmiennych 320 
wartościowanie dokumentów 106 
Web 2.0 127,256,261,264,307,308,309 
Web 3.0 270 
webmaster 221 
weryfikacja informacji 445 
węzeł przekazu informacji cyfrowej 249 
wiaiygodność 374,375 
wiedza 65,66,147
wiedza o problemie informacyjnym 384 
wiejskie telecentrum 266 
Wikipedia 261 
wirtualny parlament 263 
wizja biblioteki, zob. przyszłość biblioteki 
wizytator KO 332,333,340,442 
WOINTE-wojewódzki ośrodek informacji na

ukowej, technicznej i ekonomicznej 238 
wolontariat 261,262 
wolontariusz 221
współczesne koncepcje zarządzania 48 
współczynnik Yula o 353,354,358,359,442 
współpraca środowiska bibliotekarzy 348 
wybiórczość umysłu 128 
wychowanie 297 
wychowanie do rekreacji 209 
wychowanie etyczne 110 
wychowanie informacyjne -  problemy aksjo

logiczne 16,28,117 
wychowanie informacyjne 98, 110, 124- 

125,143-144,455 
wychowanie informatyczne 51 
wychowanie społeczno-moralne 208,294 
wycieczka edukacyjna 399-340 
wykaz szkół332,333-335 
wykluczenie 270,273,278,285,306,311,312 
wyrażenie wyszukiwawcze 385,386,387,389,

390,446 
wyrobnica bibliotekarka 221 
wyszukiwanie informacji 106,255,373,377,378 
wyszukiwarki internetowe 390-391 
wytwoiy, zob. artefakty 
lityczn e  dla bibliotek szkół średnich 448 
wzorcowe MCI 433,435,437

Y
YouTube260

zachowania bezpośrednie 157 
zachowania informacyjne 33,58,74,75,76, 

77-79,110,234-235,269-270,307,354,

355,358,372,373,381,395,397,399,426-
427,445 

zachowania symboliczne 78 
zaciekawienie czytelnicze 86,158 
zadanie informacyjne 384,446 
zainteresowania czytelnicze 86,87,158 
zajęcia czasu wolnego, zob. czas wolny 
założenia 174,176,284,285 
założenia kultury organizacyjnej szkoły 176- 

180
zamiłowanie do czytania 86,158 
zappier, zob. homo zappiens 
zapping 298
zarządzanie informacją 107 
zarządzanie jakością 289 
zarządzanie wiedzą59,63,64,153,155,199 
zasada kooperacji 156
zasada zrównoważenia celów kształcenia in

formatycznego 22, 104,105 
zasady wyrażania myśli 69 
zasięg trudności związanych z rozwojem kul- 

tuiy informacyjnej 318,331,352 
zbiorowa inteligencja 263 
zbiorowa mądrość 256 
Zielony Certyfikat 296 
Ziemia Suska 436,449,450 
zintegrowane systemy informatyczne 51 
złudzenie demiurga 431 
zmiana243,247,255,275,289,434 
zmienne 320,343,441,442 
zmienne kategoiyzacyjne 316,317,344,441, 

442
zmienne opisujące wybory bibliotekarzy 327- 

329
zmienne opisujące wybory nauczycieli 325- 

327
zmienne opisujące wybory rodziców 329-330 
zmienne opisujące wyboiy uczniów 321-324 
Znak Jakości Interkl@sa 215,296 
zniekształcenia informacji, zob. manipulacja 

informacją
ZOINTE -  zakładowy ośrodek informacji 

naukowej, technicznej i ekonomicznej 
238

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 345,
443,449 

związek między ludźmi 179

źródła informacji 379,380,381,445 
źródła trudności 318,331,361



Aneks

Załącznik nr 1
Zestawienie zbiorcze rozkładu liczebności i rozkładu procentowego wartości zmien
nych (na podstawie wypełnionych kwestionariuszy badań ankietow ych U -1)

I. uczniowie szkól 
podstawowych

11. uczniowie szkól 
gimnazjalnych

III. uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych

IV. wszyscy 
przebadani uczniowie

Numer
pytania

Liczba
odpo
wiedzi

Procent
z

całości

Numer
pytania

Liczba
odpo
wiedzi

Procent
z

całości

Numer
pytania

Liczba
odpo
wiedzi

Procent
z

całości

Numer
pytania RAZEM

Procent
z

całości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pt I 165 59,1 Pt 1 498 60,5 Pt 1 497 67,1 Pt 1 1160 62,9
Pt 2 106 38,0 Pt 2 306 37,2 Pt 2 293 39,5 Pt 2 705 38,3
Pt 3 145 52,0 Pt 3 289 35,1 Pt 3 265 35,8 Pt 3 699 37,9
Pt 4 174 62.4 Pt 4 467 56,7 Pt 4 489 66,0 Pt 4 1130 61,3
Pt 5 181 64,9 Pt 5 382 46,4 Pt_5 309 41,7 Pt_5 872 47,3
Pt 6 209 74,9 Pt 6 509 61,8 Pt_6 444 59,9 Pt 6 1162 63,0
Pt 7 103 36,9 Pt_7 436 53,0 Pt 7 436 58,8 Pt 7 975 52,9
Pt 8 177 63,4 Pt_8 476 57,8 Pt 8 441 59,5 P t 8 1094 59,4
Pt 9 102 36,6 Pt 9 386 46,9 Pt 9 330 44,5 Pt 9 818 44,4

Pt 10 54 19,4 Pt 10 206 25,0 Pt 10 238 32,1 Pt 10 498 27,0
P t j l 231 82,8 P t j l 695 84,4 P t j l 635 85,7 P t j l 1561 84,7
Pt 12 110 39,4 Pt 12 316 38,4 Pt 12 259 35,0 Pt 12 685 37,2
Pt_13 163 58,4 Pt 13 546 66,3 Pt 13 416 56,1 Pt 13 1125 61,0

Pt 14A 215 77,1 Pt 14A 556 67,6 Pt 14A 574 77,5 Pt I4A 1345 73,0
Pt_l4B 28 10,0 P tJ 4 B 213 25,9 Pt_14B 224 30,2 P tJ 4 B 465 25,2
Pt 14C 115 41,2 Pt 14C 417 50,7 Pt 14C 420 56,7 Pt 14C 952 51,7
Pt_16A 51 18,3 Pt_16A 237 28,8 Pt_16A 242 32,7 Pt_16A 530 28,8
Pt_16B 230 82,4 Pt_16B 607 73,8 Pt_16B 550 74,2 P tJ 6 B 1387 75,3
Pt 17A 139 49,8 Pt 17A 541 65,7 P t 17A 460 62,1 Pt 17A 1140 61.9
Pt_17B 141 50,5 Pt_17B 286 34,8 Pt_17B 305 41,2 P tJ 7 B 732 39,7
Pt_18A 83 29,7 Pt_18A 392 47,6 Pt_18A 456 61,5 P tJ 8 A 931 50,5
P tJ S B 206 73,8 Pt_18B 529 64,3 Pt_18B 412 55,6 Pt 18B 1147 62,2
Pt_l9A 186 66,7 Pt_19A 554 67,3 Pt_19A 470 63,4 Pt_19A 1210 65,7
Pt_I9B 94 33,7 Pt_19B 269 32,7 Pt_19B 270 36,4 Pt_19B 633 34,3
Pt 20A 191 68,5 Pt 20A 513 62,3 Pt 20A 423 57,1 Pt 20A 1127 61,2
Pt 20B 85 30,5 Pt_20B 310 37,7 Pt_20B 336 45,3 Pt_20B 731 39,7
Pt_23A 130 46,6 Pt_23A 387 47,0 Pt 23A 395 53,3 Pt 23A 912 49,5
Pt 23B 131 47,0 Pt 23B 367 44,6 Pt 23B 300 40,5 Pt_23B 798 43.3
Pt 23C 24 8,6 Pt 23C 90 10,9 Pt 23C 81 10,9 Pt 23C 195 10,6
Pt 24A 102 36,6 Pt_24A 338 41,1 Pt 24A 323 43,6 Pt 24A 763 41,4
Pt_24B 128 45,9 Pt_24B 451 54,8 Pt 24B 516 69,6 Pt_24B 1095 59,4
Pt 24C 79 28,3 Pt_24C 176 21,4 Pt 24C 90 12,1 Pt 24C 345 18,7
Pt 25A 90 32,3 Pt 25A 181 22,0 Pt 25A 141 19,0 Pt 25A 412 22,4
Pt_25B 45 16,1 Pt_25B 148 18.0 Pt 25B 73 9,9 Pt_25B 266 14,4

Pt_25C 157 56,3 Pt 25C 537 65,2 Pt 25C 563 76,0 Pt 25C 1257 68,2
Pt 26A 70 25,1 Pt_26A 158 19,2 P t 26A 105 14,2 Pt 26A 333 18,1
Pt_26B 148 53,0 Pt_26B 508 61,7 Pt 26B 533 71,9 Pt_26B 1189 64,5

Pt_26C 31 11,1 Pt_26C 116 14,1 Pt_26C 74 10,0 Pt_26C 221 12,0
Pt 26D 59 21,1 Pt 26D 165 20,0 P t 26D 136 18,4 Pt 26D 360 19,5
Pt 27A 186 66,7 Pt 27A 563 68,4 Pt 27A 623 84.1 Pt_27A 1372 74,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pt _27B 115 41,2 Pt 2 78 413 50,2 Pt 278 472 63,7 Pt 2 78 1000 54.3
Pt 27C 55 19,7 Pt 27C 234 28,4 Pt 27C 200 27,0 Pt 27C 489 26.5
Pt 27D 57 20,4 Pt 27D 233 28.3 Pt 27D 223 30,1 Pt 27D 513 27.8
Pt 27E 84 30,1 Pt 27E 343 41.7 Pt 27E 347 46,8 Pt _27E 774 42,0
Pt 27F 67 24,0 Pt 27F 260 31,6 Pt 27F 277 37,4 Pt 27F 604 32,8
Pt 28A 133 47,7 Pt 28A 454 55,2 Pt 28A 496 66,9 Pt 28A 1083 58,8
Pt 28B 100 35,8 Pt 2 88 287 34.9 Pt 288 268 36,2 Pt 288 655 35,5
Pt 28C 72 25,8 Pt 28C 184 22.4 Pt 28C 168 22,7 Pt 28C 424 23,0
Pt 28D 51 18,3 Pt 28D 172 20.9 Pt 28D 174 23,5 Pt 28D 397 21,5
Pt 29A 79 28.3 Pt 29A 321 39.0 Pt 29A 311 42,0 Pt 29A 711 38,6
Pt 29B 37 13,3 Pt 29B 206 25.0 Pt 2 98 277 37,4 Pt 298 520 28,2
Pt 29C 23 8,2 Pt 29C 59 7,2 Pt 29C 33 4,5 Pt 29C 115 6.2
Pt 29D 53 19,0 Pt _29D 153 18,6 Pt 29D 137 18,5 Pt 29D 343 18,6
Pt 29E 125 44,8 Pt 29E 407 49,5 Pt 29E 471 63,6 Pt 29E 1003 54,4
Pt 29F 17 6.1 Pt 29F I I I 13,5 Pt_29F 116 15,7 Pt 29F 244 13.2
Pt._29G 136 48,7 Pt 29G 528 64,2 Pt 2 9 0 544 73,4 Pt 2 9 0 1208 65,5
Pt 29H 132 47.3 Pt 29H 381 46,3 Pt 29H 415 56,0 Pt 29H 928 50.4
Pt 291 94 33.7 Pt 291 393 47,8 Pt 291 456 61,5 Pt_29l 943 51.2

Pt._30A 161 57.7 Pt 30A 479 58,2 Pt._30A 487 65,7 Pt._30A 1127 61.2
Pt 308 62 22.2 Pt 30 8 167 20,3 Pt 308 177 23,9 Pt 308 406 22.0
Pt 30C 73 26,2 Pt 30C 266 32,3 Pt 30C 354 47,8 Pt._30C 693 37.6
Pt 30D 57 20,4 Pt 30D 251 30,5 Pt 30D 266 35,9 Pt 30D 574 31.1
Pt _30E 35 12,5 Pt ЗОЕ 182 22,1 Pt ЗОЕ 235 31,7 Pt ЗОЕ 452 24,5
Pt 30F 21 7,5 Pt 30F 77 9,4 Pt 30F 51 6,9 Pt 30F 149 8.1
Pl..3 0 0 17 6,1 Pt 3 0 0 52 6.3 Pt 3 0 0 29 3,9 Pt 3 0 0 98 5.3
Pt 31A 107 38,4 Pt _31A 318 38,6 Pt 31A 367 49,5 Pt 31A 792 43.0
Pt .313 29 10,4 Pt. 31 8 150 18,2 Pt 318 273 36,8 Pt 3 18 452 24.5
Pt 31C 111 39.8 Pt.-3IC 296 36,0 Pt 3 IC 263 35,5 Pt _3IC 670 36.4
Pt__3ID 39 14.0 Pt 31D 177 21,5 Pt 3 ID 245 33,1 Pt 3 ID 461 25.0
Pt. 31E 71 25.4 Pt 31E 268 32.6 Pt 3 IE 296 39,9 Pt 3IE 635 34.5
Pt 31F 94 33.7 Pt. 31F 328 39.9 Pt 31F 342 46,2 Pt 31F 764 41.5
Pt 31G 80 28,7 Pt. 3 1 0 309 37,5 Pt 3 10 362 48,9 Pt 3 1 0 751 40.7
Pt_-31H 116 41,6 Pt._31H 382 46.4 Pt 31H 423 57,1 Pt 3 IH 921 50.0
Pt 32A 108 38,7 Pt 32A 392 47.6 Pt 32A 342 46,2 Pt 32A 842 45.7
Pt 328 123 44,1 Pt 328 289 35.1 Pt 328 206 27,8 Pt 3 28 618 33.5
Pt 32C 11 3,9 Pt 32C 49 6.0 Pt 32C 23 3.1 Pt 32C 83 4.5
Pt__32D 170 60,9 Pt__32D 589 71,6 Pt 32D 650 87.7 Pt 32D 1409 76.5
Pt._32E 20 7.2 Pt 32E 98 11,9 Pt. 32E 102 13.8 Pt 32E 220 11.9

Pt_ 33A 57 20.4 Pt 33A 186 22.6 Pt 33A 151 20,4 Pt 33A 394 21,4

p<_.338 117 41,9 Pt 338 371 45.1 Pt 3 38 460 62,1 Pt 3 38 948 51,4
Pt 33C 100 35,8 Pt 33C 355 43.1 Pt 33C 289 39,0 Pt 33C 744 40,4
Pt_ 33D 18 6,5 Pt 33D 90 10,9 Pt 33D 85 11,5 Pt 33D 193 10,5
Pt 33E 120 43,0 Pt 33E 364 44,2 Pt 33E 377 50,9 Pt 33E 861 46,7
Pt-_34A 156 55,9 Pt 34A 462 56,1 Pt 34A 497 67,1 Pt 34A 1115 60,5
Pt 348 131 47,0 Pt 3 48 462 56,1 Pt. 348 518 69,9 Pt 348 1111 60,3
Pt__34C II I 39.8 Pt 34C 364 44,2 Pt 34C 370 49,9 Pt 34C 845 45,8
Pt_ 34D 116 41,6 Pt__34D 348 42,3 Pt 34D 436 58.8 Pt 34D 900 48.8
Pt 34E 104 37,3 Pt 34E 259 31.5 Pt 34E 260 35.1 Pt 34E 623 33.8
Pt_ 34F 45 16,1 Pt 34F 122 14,8 Pt._34F 163 22.0 Pt 34F 330 17.9
Pt 34G 8 2,9 Pt 3 4 0 67 8,1 Pt 3 4 0 50 6.7 Pt 3 4 0 125 6.8
Pt 34H 19 6,8 Pt 34H 152 18,5 Pt 34H 140 18.9 Pt 34H 311 16.9

Pt_ 35A 143 51.3 P t. 35A 472 57.4 Pt 35A 508 68.6 Pt 35A 1123 60.9
Pt 3 58 52 18,6 Pt 3 58 185 22.5 Pt 35 8 276 37.2 Pt 358 513 27.8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pl 35C 22 7,9 Pt 35C 75 9,1 Pt 35C 65 8,8 Pt_35C 162 8,8
Pt 35D 65 23,3 Pt 35D 162 19.7 Pt_35D 116 15,7 Pt_35D 343 18,6
Pt 35E 35 12,5 Pt 35E 133 16.2 Pt 35E 95 12,8 Pt 35E 263 14,3
Pt 35F 41 14,7 Pt 35F 158 19.2 Pt 35F 160 21.6 Pt 35F 359 19,5
Pt 35G 56 20,1 Pt 35G 178 21.6 Pt 3 50 184 24.8 Pt 3 5 0 418 22,7
Pt 35H 33 11,8 lPt_35H 103 12.5 Pt 35H 57 7,7 Pt 35H 193 10,5
Pt 351 82 29,4 Pt 351 281 34.1 Pt_35I 289 39,0 Pt_35I 652 35,4
Pl 36A 135 48,4 Pt 36A 405 49,2 Pt 36A 411 55,5 Pt 36A 951 51,6
Pt 36B 142 50,9 Pt 36B 506 61,5 Pt 36B 519 70,0 Pt_36B 1167 63,3
Pt 36C 90 32,3 Pt 36C 445 54,1 Pt 36C 435 58,7 Pt 36C 970 52,6
Pt 36D 101 36,2 Pt 36D 430 52,2 Pt 36D 440 59,4 Pt 36D 971 52,7
Pt 36E 52 18,6 Pt 36E 167 20.3 Pt 36E 234 31,6 Pt 36E 453 24,6
Pt 36F 89 31.9 Pt 36F 276 33,5 Pt 36F 361 48.7 Pt_36F 726 39,4
Pt 36G 79 28.3 Pt 3 6 0 321 39,0 Pt 3 6 0 433 58.4 Pt 3 6 0 833 45.2
Pt 36H 43 15.4 Pt 36H 201 24,4 Pt 36H 260 35,1 Pt 36H 504 27,3
Pt 37A 30 10.8 Pt 37A 142 17,3 Pt 37A 125 16.9 Pt 37A 297 16,1
Pt 37B 203 72.8 Pt 37B 561 68,2 Pt 37B 518 69,9 Pt 37 8 1282 69,6
Pt_37C 21 7,5 Pt 37C 77 9,4 Pt 37C 61 8,2 Pt_37C 159 8,6
Pt 37D 90 32,3 Pt 37D 291 35,4 Pt 37D 245 33,1 Pt 37D 626 34,0

Pt 37E 14 5,0 Pt 37E 48 5,8 Pt 37E 70 9.4 Pt 37E 132 7.2
Pt 38A 73 26,2 Pt 38A 270 32,8 Pt 38A 238 32.1 Pt 38A 581 31,5
Pt 38C 39 14,0 Pt 38C 96 11,7 Pt 38C 57 7,7 Pt 38C 192 10.4

Pt 38D 97 34,8 Pt 38D 320 38,9 Pt 38D 297 40.1 Pt 38D 714 38,7
Pt 38E 113 40.5 Pt 38E 360 43,7 Pt 38E 360 48.6 Pt 38E 833 45,2
Pt 38F 68 24.4 Pt 38F 201 24,4 Pt 38F 270 36.4 Pt 38F 539 29,2
Pt 38H 74 26,5 Pt 38H 317 38,5 Pt 38H 319 43.0 Pt 38H 710 38,5

Pt 38K 104 37.3 Pt 38K 269 32,7 Pt 38K 218 29.4 Pt_38K 591 32,1

Załącznik nr 2
Rozkład liczebności i rozkład procentowy zmiennycłi kategotyzacyjnycli na podsta
wie danych z kwestionariuszy U -1

Lp

Koniunkcja Szkoty
podstawowe Gimnazjum Szkoły średnie Wszystkie szkoty

oznaczenie 
koniunkcji 
w wykazie

ilość
odpowiedzi

procent 
z  całości

ilość
odpowiedzi

procent 
z całości

ilość
odpowiedzi

procent 
z całości razem procent 

z całości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 lA 100 35,8 174 21,1 171 23,1 445 24.1
2 IB 57 20,4 331 40.2 301 40,6 689 37.4
3 2A 44 15.8 252 30.6 237 32.0 533 28.9
4 2B 118 42,3 253 30,7 212 28.6 583 31.6
5 ЗА 39 14,0 153 18,6 195 26,3 387 21.0
6 3B 59 21,1 240 29.2 308 41.6 607 32.9
7 3C 38 13,6 178 21.6 273 36,8 489 26,5
8 4 9 3,2 49 6,0 70 9,4 128 6,9
9 5 12 4,3 74 9.0 103 13,9 189 10.3

10 6 13 4,7 78 9,5 85 11,5 176 9.5
11 7 13 4,7 92 11,2 100 13,5 205 11,1
12 8 8 2.9 38 4,6 58 7,8 104 5,6
13 9 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 11 116 41,6 277 33,7 325 43,9 718 39.0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 12A 35 12,5 162 19,7 169 22.8 366 19,9
17 I2B 18 6.5 108 13,1 148 20.0 274 14,9
18 I2C 6 2.2 25 3,0 17 2,3 48 2,6
19 I2D 23 8,2 81 9.8 86 11,6 190 10,3
20 12E 61 21.9 206 25,0 254 34,3 521 28,3
21 12F 8 2,9 54 6.6 62 8,4 124 6,7
22 12G 52 18,6 253 30.7 282 38,1 587 31,9
23 12H 57 20,4 195 23.7 233 31,4 485 26,3
24 121 41 14,7 196 23.8 248 33,5 485 26,3
25 13A 59 21,1 232 28.2 279 37,7 570 30,9
26 13В 35 12,5 96 11.7 63 8,5 194 10,5
27 14А 58 20,8 176 21.4 179 24,2 413 22,4
28 14В 8 2,9 56 6,8 51 6,9 115 6,2
29 I4C 61 21,9 215 26,1 209 28,2 485 26,3
30 14D 63 22,6 166 20,2 161 21,7 390 21,2
31 14Е 39 14,0 164 19,9 180 24.3 383 20,8
32 14F 66 23,7 218 26,5 259 35,0 543 29,5
33 I4G 9 3,2 59 1 2 61 8,2 129 7.0
34 14Н 67 24,0 284 34,5 294 39,7 645 35,0
35 141 67 24,0 214 26,0 227 30,6 508 27,6
36 14J 47 16,8 14 1.7 265 35,8 326 17,7
37 15А 22 7,9 97 11,8 89 12,0 208 11,3
38 15В 12 4,3 79 9,6 87 11,7 178 9,7
39 15С 8 2.9 26 3,2 20 2,7 54 2,9
40 15D 13 4.7 63 7,7 43 5,8 119 6,5
41 15Е 26 9.3 119 14,5 131 17,7 276 15,0
42 15F 6 2.2 44 5,3 38 5.1 88 4,8
43 15G 40 14.3 152 18,5 151 20.4 343 18.6
44 15Н 37 13.3 118 143 125 16.9 280 15,2
45 151 29 10.4 123 14.9 126 17.0 278 15.1 ■
46 16 60 21.5 215 26,1 215 29.0 490 26,6
47 17А 24 8,6 104 12,6 83 11.2 211 11,4
48 17В 51 18,3 207 25Д 282 38.1 540 29,3
49 17С 50 17,9 208 25,3 192 25.9 450 24,4
50 17D 10 3,6 47 5,7 58 7,8 115 6,2
51 17Е 57 20,4 208 25,3 232 31.3 497 27,0
52 18 51 18,3 190 23,1 251 33,9 492 26,7
53 19А 18 6.5 62 7,5 83 11,2 163 8.8
54 19В 32 11,5 107 13,0 130 17,5 269 14.6
55 I9C 104 37,3 343 41,7 399 53,8 846 45.9
56 19D 29 10,4 301 36,6 336 45,3 666 36,1
57 19Е 57 20,4 195 23.7 233 31.4 485 26.3
58 19F 73 26,2 228 27.7 271 36.6 572 31.0
59 19G 84 30,1 262 31.8 333 44,9 679 36.8
60 20 62 22,2 256 31.1 234 31,6 552 30.0
61 21А 154 55.2 536 65.1 574 77,5 1264 68.6
62 21В 202 72.4 637 77,4 651 87.9 1490 80.8
63 21С 202 72.4 623 75,7 645 87.0 1470 79.8
64 22А 3 1.1 14 1.7 22 3.0 39 2.1
65 22В I 0.4 4 0,5 4 0v5 9 0.5
66 23 39 14,0 119 14,5 109 14.7 267 14.5
67 24 74 26,5 259 31,5 309 41.7 642 34.8
68 25А 52 18,6 248 30,1 231 31.2 531 28.8
69 25В 47 16,8 215 26,1 201 27.1 463 25.1
70 25С 48 17,2 236 28.7 213 28,7 497 27,0
71 26А 23 8,2 91 11.1 87 11,7 201 10,9
72 26В 10 3,6 29 3.5 38 5,1 77 4,2
73 27А 16 5,7 67 8.1 58 7,8 141 7,7
74 27В 3 1.1 23 2.8 40 5,4 66 3,6
75 28 8 2,9 38 4,6 47 6,3 93 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
76 29A 63 22,6 152 18.5 157 21,2 372 20Д
77 29В 21 7,5 65 7,9 96 13,0 182 9.9
78 30 92 33,0 346 42,0 411 55,5 849 46,1
79 31A 84 30,1 204 24,8 137 18,5 425 23,1
80 31В 87 31,2 277 33,7 222 30,0 586 31,8
81 3IC 52 18,6 289 35,1 413 55,7 754 40,9
82 32 189 67.7 538 65.4 503 67,9 1230 66,7
83 ЗЗА 42 15.1 173 21,0 204 27.5 419 22,7
84 ЗЗВ 53 19,0 237 28,8 320 43,2 610 33,1
85 34А 96 34,4 329 40.0 400 54.0 825 44.8
86 34В 81 29,0 319 38.8 366 49.4 766 41,6
87 35 65 23,3 290 35,2 369 49.8 724 393
88 36 7 2,5 25 3,0 16 2.2 48 2,6
89 37 143 51,3 420 51,0 480 64.8 1043 56,6
90 38 85 30,5 334 40,6 369 49,8 788 42,8
91 39А 152 54,5 422 51,3 331 44,7 905 49,1
92 39В 34 12,2 132 16,0 139 18,8 305 16,5
93 40А 0 0.0 3 0.4 3 0.4 6 0,3
94 40В 205 73,5 538 65,4 445 60,1 1188 64,5
95 41А 16 5,7 62 7,5 59 8,0 137 7,4
96 41В 13 4,7 30 3,6 20 2,7 63 3,4
97 4IC 31 11,1 106 12,9 62 8.4 199 10,8
98 4Ш 20 7,2 61 7.4 36 4.9 117 6,3
99 41Е 46 16.5 118 14,3 93 12,6 257 13,9

100 4IF 8 2,9 34 4,1 28 3,8 70 3,8
101 41G 56 20,1 175 21,3 127 17,1 358 19.4
102 41Н 48 17,2 118 14,3 82 11.1 248 13.5
103 411 31 11,1 И З 13,7 95 12.8 239 13,0
104 42А 11 3,9 48 5.8 21 2.8 80 4,3
105 42В 2 0.7 26 3,2 16 2.2 44 2.4
106 42С 4 1.4 13 1,6 9 1.2 26 1,4
107 42D 6 2 2 22 2,7 12 1.6 40 2,2
108 42Е 13 4,7 46 5,6 35 4.7 94 5,1
109 42F 2 0,7 19 2,3 10 1,3 31 1,7
110 42G 15 5,4 78 9,5 54 7.3 147 8,0
111 42Н 11 3,9 45 5,5 30 4.0 86 4,7
112 421 6 2,2 50 6,1 36 4,9 92 5,0
113 43А 15 5.4 52 6 3 25 3,4 92 5,0
114 43В 14 5.0 81 9,8 52 7,0 147 8,0
115 43С 171 61,3 614 74,6 521 70.3 1306 70,9
116 44А 171 61,3 526 63,9 410 55,3 1107 60,1
117 44В 94 33,7 248 30.1 188 25,4 530 28,8
118 44С 104 37,3 395 48.0 328 44,3 827 44,9
119 44D 88 31,5 273 33,2 181 24,4 542 29,4
120 45 33 11,8 119 14,5 67 9,0 219 11,9
121 46 15 5,4 81 9,8 79 10,7 175 9.5
122 47 22 7,9 86 10,4 47 6,3 155 8.4
123 48 103 36,9 438 53,2 406 54,8 947 51,4
124 49 3 1,1 24 2,9 15 2,0 42 2,3
125 50А 57 20.4 251 30,5 266 35,9 574 31,1
126 50В 80 28.7 309 37,5 362 48,9 751 40.7
127 51 111 39,8 448 54.4 475 64,1 1034 56.1
128 52А 11 3,9 37 . 4,5 11 1.5 59 3,2
129 52В 30 10,8 67 8,1 26 3,5 123 6,7
130 52С 40 14,3 111 13,5 72 9,7 223 12.1
131 53А 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0
132 53В 7 2,5 30 3.6 10 1.3 47 2,6
133 54 0 0,0 8 1,0 8 1.1 16 0.9
134 55 2 0.7 15 1.8 10 1.3 27 1.5
135 56 11 3.9 41 5,0 40 5.4 92 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
136 57 4 1.4 4 0,5 5 0,7 13 0,7
137 58A 204 73,1 406 49,3 424 57,2 1034 56,1
138 58В 202 72,4 551 67,0 563 76,0 1316 71,4
139 58С 135 48,4 405 49,2 411 55,5 951 51,6
140 58D 52 18,6 167 20,3 234 31,6 453 24,6
141 58Е 89 31,9 276 33,5 361 48,7 726 39,4
142 58F 79 28,3 321 39.0 433 58.4 833 45,2
143 58G 43 15,4 201 24,4 260 35,1 504 27.3
144 58Н 142 50,9 506 61,5 519 70,0 1167 63.3
145 581 90 32,3 445 54,1 435 58,7 970 52,6
146 58J 101 36Д 430 52,2 440 59,4 971 52,7
147 59 60 21,5 211 25.6 194 26,2 465 25,2
148 60 22 7,9 45 5.5 75 10,1 142 7.7
149 61 10 3,6 16 1.9 19 2,6 45 2,4
150 62 103 36,9 355 43,1 423 57,1 881 47.8
151 63 16 5,7 42 5,1 17 2,3 75 4,1
152 64А 142 50,9 492 59,8 353 47,6 987 53,6
153 64В 107 38,4 253 30,7 287 38,7 647 35,1
154 65 100 35,8 286 34,8 334 45,1 720 39,1
155 66А 37 13,3 185 22,5 197 26,6 419 22,7
156 66В 12 4.3 131 15,9 178 24,0 321 17,4
157 66С 12 4,3 31 3,8 23 3,1 66 3,6
158 66D 30 10,8 93 11.3 88 11,9 211 11.4
159 66Е 56 20,1 244 29,6 283 38,2 583 31,6
160 66F 9 3,2 67 8,1 78 10,5 154 8,4
161 66G 58 20,8 300 36,5 327 44.1 685 37.2
162 66Н 60 21,5 200 24,3 263 35.5 523 28.4
163 661 44 15,8 240 29,2 286 38.6 570 30.9
164 67А 53 19,0 218 26,5 257 34.7 528 28.6
165 67В 22 7.9 135 16.4 230 31.0 387 21.0
166 67С 14 5,0 31 3,8 22 3,0 67 3.6
167 67D 32 11,5 100 12^ 106 14,3 238 12.9
168 67Е 71 25.4 277 33,7 374 50,5 722 39.2
169 67F 12 4.3 74 9,0 103 13,9 189 10.3
170 67G 76 27,2 350 42,5 426 57,5 852 46.2
171 67Н 77 27,6 272 33,0 327 44,1 676 36.7
172 671 53 19,0 274 33,3 359 48,4 686 37Д
173 68 2 0,7 10 U 8 1.1 20 1,1
174 69 233 83,5 712 86,5 651 87,9 1596 86.6
175 70 13 4,7 47 5,7 22 3,0 82 4,4
176 71 34 12^ 157 19,1 158 21.3 349 18,9
177 72 84 30,1 232 28,2 221 29,8 537 29,1
178 73 54 19,4 133 16,2 138 18,6 325 17,6
179 74А 31 11,1 106 12,9 118 15,9 255 13.8
180 74В 137 49,1 363 44,1 289 39,0 789 42.8
181 75А 120 43,0 447 54,3 491 66,3 1058 57,4
182 75В 101 362 448 54.4 433 58,4 982 53.3
183 76А 34 12.2 69 8,4 44 5,9 147 8,0
184 76В 39 14,0 97 11.8 95 12.8 231 12,5
185 76С 40 14,3 111 13.5 72 9.7 223 12,1
186 76D 48 17Д 111 13.5 94 12,7 253 13,7
187 76Е 23 8,2 116 14.1 107 14,4 246 13,3
188 76F 78 28,0 274 33.3 365 49,3 717 38.9
189 760 60 21.5 244 29,6 217 29,3 521 28.3
190 76Н 72 25,8 253 30,7 283 38,2 608 33.0
191 77 45 16,1 99 12,0 66 8,9 210 11,4
192 78А 181 64,9 544 66,1 583 78,7 1308 71,0
193 78В 178 63,8 557 67,7 572 77,2 1307 70,9
194 79 9 ЗЛ 45 5,5 29 3,9 83 4,5
195 80 29 10,4 82 10,0 93 12,6 204 11.1



Załącznik nr 3
Zależności i siła związku pomiędzy zmiennymi obliczone metodąTestu

A. Istnienie związku między zmiennymi charakteryzującymi odpow iedzialność ucznia za w łasne 
wykształcenie i stosunek do procesu samokształcenia, ustalona na podstawie Testu x^-

W szystkie szkoły łącznie

Numery
zmien

nych

Siła związku między zmiennymi

Lp Wnioski z Testu x ' Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

W spółczyn
nik Yulea

1 32d
31h

Ponieważ 36,66>3,841 to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę o niezależności przejmowania odpowiedzialności za włas
ne wykształcenie od preferowania umiejętności samokształ
ceniowych należy odrzucić

С =  0,2 (р =  0,14

2 32d
18a

Ponieważ 6,I2>3,84I to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności przejmowania odpowiedzialności za własne 
wykształcenie od łączenia własnego rozwoju z samokształ
ceniem należy odrzucić

С =  0,15 Ф  =  0 ,11

3 I8a
la

Ponieważ 5,37>3,841 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności łączenia własnego rozwoju z samokształce
niem od potrzeby konfrontacji wiarygodności w różnych 
źródłach należy odrzucić

С = 0,08 Ч) =  0,05

4 I8a
23b

Ponieważ 2 ,2310 ,841  to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia 
własnego rozwoju z samokształceniem od dokładnego 
sprecyzowania tematu poszukiwań

С =  0,05 Ф  =  0,03

5 18b
32a

Ponieważ 35,74>3,841 to na poziomie istotności 0,05 
hipotezę 0  niezależności utożsamiania własnego rozwoju 
z procesem nauczania w szkole od obarczania szkoły 
odpowiedzialnością za własne wykształcenie należy odrzucić

С  =  0,2 Ф =  0,14

6 7a
20a

Ponieważ I7,92>3,84l to na poziomie istotności 0,05 
hipotezę o niezależności odczucia niedowartościowania 
z powodu braku dostępu do Internetu od preferowania 
dostępu do różnych źródeł informacji należy odrzucić

С =  0,31 Ф  =  0,22

7 7a
9a

Ponieważ 89,85>3,84l to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę 0  niezależności odczucia niedowartościowania z  po-wodu 
braku dostępu do Internetu od łączenia niepowodzeń w nauce 
z  brakiem umiejętności informacyjnych należy odrzuć

С = 0,14 Ф = -0,1

8 18a
9a

Ponieważ 0,68<3,84l to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia 
własnego rozwoju z  samokształceniem od łączenia niepowo
dzeń w nauce z brakiem umiejętności informacyjnych

С =  0,03 Ф =  0 ,0 2



Szkoła podstawowa

Siła związku między zmiennymi

Lp zmien
nych

Wnioski z Testu Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczyn
nik Yulea

1 32d
3 lh

Ponieważ 9,4>3,841 to  na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności odpowiedzialności za własne wykształcenie 
od preferowania umiejętności samokształceniowych należy 
odrzucić

С = 0.26 <p = 0.18

2 32d
I8a

Ponieważ 0,14<3,841 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności przejmowa
nia odpowiedzialności za własne wykształcenie od łączenia 
własnego rozwoju z samokształceniem

С = 0,03 <р = 0,02

3 I8a
la

Ponieważ ł,G9<3,84l to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia wła
snego rozwoju z samokształceniem od potrzeby konfrontacji 
wiaiygodności w różnych źródłach

С = 0,09 ip = 0,06

4 I8a
23b

Ponieważ 0,ć3<3.841 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia 
własnego rozwoju z samokształceniem od dokładnego spre
cyzowania tematu poszukiwań

С = 0,07 <р = 0.05

5 18b
32a

Ponieważ 35,74>3,84l to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę 0  niezależności utożsamiania własnego rozwoju z proce
sem nauczania w szkole od obarczania szkoły odpowiedzial
nością za własne wylcształcenie należy odrzucić

С = 0.17 <р = 0,12

6 7a
20a

Ponieważ 17,92>3,841 to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę o  niezależności odczucia niedowartościowania z  powodu 
braku dostępu do Internetu od preferowania dostępu do róż
nych źródeł informacji należy odrzucić

С = 0,19 <р = -0,14

7 7a
9a

Ponieważ 2,67<3,84l to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności odczucia nie
dowartościowania z  powodu braku dostępu do Internetu od łą
czenia niepowodzeń w nauce z brakiem umiejętności informa
cyjny

С =  0,13 р  = 0,1

8 18a
9a

Ponieważ 0,68<3,84I to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia 
własnego rozwoju z samokształceniem od łączenia niepowo
dzeń w nauce z brakiem umiejętności informacyjny

С = 0.11 ср = 0,08



G im nazjum

Numerj'
zmien
nych

Siła związku między zmiennymi

Lp Wnioski z Testu Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczyn
nik Yulea

1 32d
31h

Ponieważ 49,95>3,841 to na poziomie istotności 0.05 hipote
zę o niezależności odpowiedzialności za własne wykształce
nie od preferowania umiejętności samokształceniowych nale
ży odrzucić

С =  0,34 <р =  0,25

2 32d
18a

Ponieważ 1.7K 3,84I to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności przejmowa
nia odpowiedzialności za własne wykształcenie od łączenia 
własnego rozwoju z samokształceniem

С =  0,06 ф = 0,05

3 I8a
la

Ponieważ 0,00<3,841, ale С =  0,00 to hipotezę o niezależ
ności łączenia własnego rozwoju z samokształceniem od 
potrzeby konfrontacji wiarygodności w różnych źródłach 
należy potwierdzić

С =  0,0 ф =  0,0

4 I8a
23b

Ponieważ 0,064<3,841 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia wła
snego rozwoju z samokształceniem od dokładnego sprecyzo
wania tematu poszukiwań

С =  0,01 ф =  -0,01

5 18b
32a

Ponieważ I3,295>3,84l to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności utożsamiania własnego rozwoju z proce
sem nauczania w szkole od obarczania szkoły odpowiedzial
nością za własne wykształcenie należy odrzucić

С =  0,18 ф =  0,13

6 7a
20a

Ponieważ 5,I67>3,841 to  na poziomie istotności 0,05 hipote
zę 0  niezależności odczucia niedowartościowania z  powodu 
braku dostępu do Internetu od preferowania dostępu do róż
nych źródeł informacji należy odrzucić

C =  0 ,II ф =  -0,08

7 7a
9a

Ponieważ 44,2I>3,841 to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę o niezależności odczucia niedowartościowania z  powodu 
braku dostępu do Internetu od łączenia niepowodzeń w tiauce 
z brakiem umiejętności informacyjnych należy odrzucić

С =  0,32 ф = 0,23

8 18a
9a

Ponieważ 1,298<3,841 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia wła
snego rozwoju z samokształceniem od łączenia niepowodzeń 
w nauce z brakiem umiejętności informacyjnych

С = 0,06 (р =  0,04



Szkoła ponadgimnazjalna

Lp
Numery
zmien
nych

Wnioski z  Testu x '

Siła związku między zmiennymi

Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczyn
nik Vulea

1 32d
31h

Ponieważ 49,95>3,841 to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę 0  niezależności odpowiedzialności za własne wykształce
nie od preferowania umiejętności samokształceniowych nale
ży odrzucić

С =  0,34 <р =  0,25

2 32d
I8a

Ponieważ 1,7I<3,84I to na poziomie istotności 0,05 me ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności przejmowa
nia odpowiedzialności za własne wykształcenie od łączenia 
własnego rozwoju z  samokształceniem

С = 0,06 ip = 0,05

3 18a
la

Ponieważ 0,00<3,841, ale С == 0,00 to hipotezę o niezależ
ności łączenia własnego rozwoju z samokształceniem od 
potrzeby konfrontacji wiarygodności w różnych źródłach 
należy potwierdzić

С =  0,0 Ф = 0 ,0

4 18a
23b

Ponieważ 0,064<3,84l to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia wła
snego rozwoju z samokształceniem od dokładnego sprecyzo
wania tematu poszukiwań

С = 0,01 <р = -0,01

5 18b
32a

Ponieważ I3,295>3,84l to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę 0  niezależności utożsamiania własnego rozwoju z proce
sem nauczania w szkole od obarczania szkoły odpowiedzial
nością za własne wykształcenie należy odrzucić

C = 0.18 (Р = 0,13

6 7a
20a

Ponieważ 5,I67>3,841 to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę 0  niezależności odczucia niedowartościowania z  powodu 
braku dostępu do Internetu od preferowania dostępu do róż
nych źródeł informacji należy odrzucić

С = 0,11 Ф =  -0,08

7 7a
9a

Ponieważ 44,2I>3,841 to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę o niezależności odczucia niedowartościowania z powodu 
braku dostępu do Internetu od łączenia niepowodzeń w nauce 
z  brakiem umiejętności informacyjnych należy odrzucić

С = 0,32 Ф = 0,23

8 I8a
9a

Ponieważ 1,298<3,841 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności łączenia wła
snego rozwoju z samokształceniem od łączenia niepowodzeń 
w nauce z brakiem umiejętności informacyjnych

С =  0,06 Ф = 0,04



W szystkie szkoły łącznie

Numery
zmien
nych

Siła związku między zmiennymi

Lp Wnioski z  Testu Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczynnik
Yulea

1 2b
I6a

Ponieważ 6,21 >3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
o niezależności braku potrzeby cytowania źródeł informacji 
przez ucznia od przepisywania tekstów „stowo w słowo” 
należy odrzucić

С = 0,08 Ф  =  0,06

2 la
(36a+36e
+36f)

Ponieważ 4,81 >3.84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności uczniowskiej potrzeby porównywania 
informacji w różnych źródłach od gromadzenia książek, 
czasopism lub podręczników lub zeszytów należy odrzucić

С = 0,07 Ч) = 0,05

3 2b
27f

Ponieważ 5,98>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności braku potrzeby cytowania źródeł informacji 
przez ucznia od odpisywania tekstów z Internetu nie jest 
naruszeniem prawa własności należy odrzucić

С = 0,08 (р = 0,07

4 4a
(31b+31d)

Ponieważ 2S,4I>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę 0  niezależności ustalenia wiarygodności źródła infor
macji od preferowania umiejętności selekcji LUB oceny 
informacji należy odrzucić

С = 0,16 <р = 0,12

5 36a
34d

Ponieważ 164,62>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności gromadzenia książek i czasopism od 
poszukiwania w nich informacji należy odrzucić

С = 0,4 <Р =  0,3

6 l la
34g

Ponieważ 2,03<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności krytyko
wania przywłaszczania tekstów ucznia od wykorzystywania 
tekstów innych autorów

С = 0,05 Ч> = 0 ,0 3

7 2a
(27c+27e
+27f)

Ponieważ 7 ,12>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności potrzeby cytowania źródeł od traktowania 
przepisywania fragmentów książek LUB odpisywania tek
stów od innych uczniów LUB przywłaszczania tekstów 
z Internetu jako naruszenie prawa należy odrzucić

С = 0,09 (р = 0,06

8 36a
3 l f

Ponieważ 58,40>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipote
zę 0  niezależności preferowania umiejętności czytania od 
gromadzenia książek i czasopism należy odrzucić

С = 0,25 ср = 0,18



Szkoła podstawowa

Numery
zmien
nych

Sita związku między zmiennymi

Lp Wnioski z Testu x ' Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczynnik
Yulea

1 2b
I6a

Ponieważ 1,02<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności braku 
potrzeby cytowania źródeł informacji przez ucznia od 
przepisywania tekstów słowo w słowo (poprawka Vates’a)

С = 0,09 (р = 0,07

2 la
(36a+36
e+36f)

Ponieważ 0,05<3,84 to na poziomie istotności 0,05 me ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności uczniow
skiej potrzeby porównywania informacji w różnych źró
dłach od gromadzenia książek czasopism podręczników lub 
zeszytów

С =  0,02 (р = 0 ,0 |

3 2b
27f

Ponieważ 2,56<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności braku 
potrzeby cytowania źródeł informacji przez ucznia od 
odpisywania tekstów z Internetu nie jest naruszeniem prawa 
własność

С =0,13 <Р =  0,1

4 4a
(31Ы-31
d)

Ponieważ 0,46<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności ustalenia 
wiarygodności źródła informacji od preferowania umiejęt
ności selekcji LUB oceny informacji

С =  0,06 <р = 0.04

5 36a
34d

Ponieważ 28,26>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności gromadzenia książek i czasopism od 
poszukiwania w nich informacji należy odrzucić

С = 0,43 <р = 0.32

6 l l a
34g

Ponieważ 0,0I<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności krytyko
wania przywłaszczania tekstów ucznia od wykorzystywania 
tekstów innych autorów (poprawka Yates’a)

С = 0,01 ф = -0,04

7 2a
(2 7 C + 2 7
e+27f)

Ponieważ 1,47<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności potrzeby 
cytowania źródeł od traktowania przepisywania fragmen
tów książek LUB odpisywania tekstów od innych uczniów 
LUB przywłaszczania tekstów z Internetu jako naruszenie 
prawa

С = 0,1 ф = 0,07

8 36a
31f

Ponieważ 13,54>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę 0  niezależności preferowania umiejętności czytania od 
gromadzenia książek i czasopism należy odrzucić

С = 0,3 ф = 0,22



Gimnazjum

Numery
zmien
nych

Siła zw iązku między zmiennymi

Lp Wnioski z  Testu x’ Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

W spółczynnik
Yulea

1 2b
I6a

Ponieważ 1,07<3,84 to na poziomie istotności 0,05 
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o  niezależ
ności braku potrzeby cytowania źródeł informacji 
przez ucznia od przepisywania tekstów słowo 
w  słowo

С =  0,05 (р =  0,04

2 la

(36a+36e+36f)

Ponieważ 5,04>3,84 to na poziomie istotności 0,05 
hipotezę o niezależności uczniowskiej potrzeby 
porównywania informacji w  różnych źródłach od 
gromadzenia książek, czasopism lub podręczników 
lub zeszytów należy odrzucić

C  =  0 , l l Ф  =  0,08

3 2b
27f

Ponieważ 2,095<3,84 to na poziomie istotności 0,05 
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależ
ności braku potrzeby cytowania źródeł informacji 
przez ucznia od odpisywania tekstów z Internetu nie 
je s t naruszeniem prawa własności

С  =  0,07 (р =  0,05

4 4a

(31b+31d)

Ponieważ 9,61>3,84 to  na poziomie istotności 0,05 
hipotezę o  niezależności ustalenia wiarygodności 
źródła informacji od preferowania umiejętności 
selekcji LUB oceny informacji należy odrzucić

С  =  0,15 Ф =  0 ,11

5 36a
34d

Ponieważ 75,95>3,84 to  na poziomie istotności 0,05 
hipotezę 0  niezależności gromadzenia książek i cza
sopism od poszukiwania w  nich informacji należy 
odrzucić

С  =  0,41 <р =  0,3

6 l l a
34g

Ponieważ 13,86 >  3,84 to na poziomie istotności 0,05 
hipotezę 0  niezależności krytykowania przywołasz- 
czania tekstów  ucznia od vyykor^stywania tekstów 
innych autorów należy odrzucić

С =  0,18 (р =  0,13

7 2a
(27c+27e+27f)

Ponieważ 9,096>3,84 to  na poziomie istotności 0,05 
hipotezę 0  niezależności potrzeby cytowania źródeł 
od traktowania przepisywania fi-agmentów książek 
LUB odpisywania tekstów od innych uczniów LUB 
przywłaszczania tekstów z Internetu jako  naruszenie 
prawa należy odrzucić

С  =  0,15 (р =  0,11

8 36a
3 l f

Ponieważ 30,2>3,84 to  na poziomie istotności 0,05 
hipotezę o  niezależności preferowania umiejętności 
czytania od gromadzenia książek i czasopism należy 
odrzucić

С =  0,27 <р =  0,22



Szkoła ponadgimnazjalna

Numeiy
zmien
nych

Siła związku między zmiennymi

Lp Wnioski z Testu Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczynnik
Yulea

I 2b
I6a

Ponieważ 4,63>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
o niezależności braku potrzeby cytowania żródel informacji 
przez ucznia od przepisywania tekstów słowo w słowo na
leży odrzucić

C = 0 ,ł l Ф = 0.08

2 la
(36a+36e
+36f)

Ponieważ 0,14<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności uczniow
skiej potrzel)y porównywania informacji w różnych źró
dłach od gromadzenia książek czasopism podręczników lub 
zeszytów

С = 0,02 p  = 0,0l

3 2b
27f

Ponieważ 1,73<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności braku 
potrzeby cytowania żródel informacji przez ucznia od odpi
sywania tekstów z Internetu nie jest naruszeniem prawa 
własności

С = 0,07 (p = 0,05

4 4a
(3lb+31d)

Ponieważ 11,89>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności ustalenia wiarygodności źródła infor
macji od preferowania umiejętności selekcji LUB oceny 
informacji należy odrzucić

C =  0,18 (p = 0,13

5 36a
34d

Ponieważ 54,54>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę 0  niezależności gromadzenia książek i czasopism od 
poszukiwania w nich informacji należy odrzucić

С =  0,37 cp = 0,27

6 l l a
34g

Ponieważ 12,19>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę 0  niezależności krytykowania przywłaszczania tekstów 
ucznia od wykorzystywania tekstów innych autorów należy 
odrzucić (poprawka Yates’a)

C = 0.I8 <p = -0,14

7 2a
(27c+27e
+27i)

Ponieważ 0,052<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie 
ma podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności potrze
by cytowania źródeł od traktowania przepisywania frag
mentów książek LUB odpisywania tekstów od innych ucz
niów LUB pr^łwłaszczania tekstów z  Internetu jako naru
szenie prawa

С = 0.01 <p = 0,01

8 36a
31f

Ponieważ I4,08>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności preferowania umiejętności czytania od 
gromadzenia książek i czasopism należy odrzucić

C = 0,19 (p = O.I4



Wszystkie szkoły łącznie

Lp
Numery
zmien
nych

Wnioski z Testu

Siła związku między zmiennymi

Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczynnik
Yulea

1 lOb
3b

Ponieważ 0,73<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności niedostrze
gania zagrożenia manipulacji informacją od braku potrzeby 
weryfikacji autora lub nadawcy wykorzystywanych komu
nikatów i źródeł informacji

С = 0,03 q> = -0,02

2 (29e+29i)
la

Ponieważ 5,53>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę 0  niezależności preferowania takich wartości jak 
„zgodność z prawdą” LUB „wiarygodność” od uczniow
skiej potrzeby porównywania informacji w różnych źró
dłach w celu jej weryfikacji należy odrzucić

С = 0,08 Ф = 0,05

3 I4c
33b

Ponieważ 22,02>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności preferowania w bibliotece kompetent
nego bibliotekarza od postrzegania bibliotekarza jako znaw
cy literatury należy odrzucić

C = 0,15 Ф = 0,11

4 I4c
33c

Ponieważ 38,95>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę 0  niezależności preferowania w bibliotece kompetent
nego bibliotekarza od postrzegania bibliotekarza jako przy
jaciela powiernika problemów należy odrzucić

С = 0,2 (р = 0,15

5 29i
(2a+4a)

Ponieważ 4,57>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności preferowania „wiarygodności” jako 
wartości od potrzeby cytowania źródeł informacji LUB po
trzeby sprawdzania wiarygodności wykorzystywanych źró
deł informacji należy odrzucić

С = 0,07 (р = 0,05

6 4a
29i

Ponieważ 8,14>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności preferowania „wiarygodności” jako warto
ści od potrzełiy sprawdzania wiarygodności źródeł informa
cji należy odrzucić

С = 0,09 ф =  0,07

7 (29e+29i)
2a

Ponieważ 0,0056<3,84, ale С = 0 to hipotezę o niezależ
ności preferowania takich wartości jak  „zgodność z praw
dą” LUB „wiarygodność” od uczniowskiej potrzeby cyto
wania źródeł informacji należy potwierdzić

С = 0,0 (р = 0,0

8 (8Ы -26С )
(34e+340

Ponieważ 58,3>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności złych relacji komunikacyjnych ucznia z  bi
bliotekarzem przejawiających się w niechęci do proszenia 
go 0  pomoc lub w braku zaufania, że bibliotekarz potrafi 
rozwiązać problem informacyjny od tego, że uczeń 
wstrzymuje się od korzystania z  biblioteki szkolnej lub nie 
korzysta z  bibliotek poza szkolnych należy odrzucić

С = 0,25 Ф  = 0,18



Szkoła podstawowa

Lp
Numery
zmien

nych
Wnioski z  Testu

Siła związku między zmiennymi

Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczynnik
Yulea

1 lOb
3b

Ponieważ 1,52<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności niedostrze
gania zagrożenia manipulacji informacjąod braku potrzeby 
weryfikacji autora lub nadawcy wykorzystywanych komu
nikatów i źródeł informacji

C -O .I Ф = -0,07

2 (29e+29i)
la

Ponieważ 0,04<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności preferowa
nia takich wartości jak  ,^godność z prawdą” lub „wiary
godność” od uczniowskiej potrzeby porównywania infor
macji w różnych źródłach w celu jej weryfikacji

С = 0,02 Ф = 0,01

3 14c
33b

Ponieważ 0,47<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności prefero
wania w bibliotece kompetentnego bibliotekarza od po
strzegania bibliotekarza jako znawcy literatury

С = 0,06 ф = 0,04

4 14c
33c

Ponieważ 4,96>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności preferowania w bibliotece kompetent
nego bibliotekarza od postrzegania bibliotekarza jako przy
jaciela powiernika problemów należy odrzucić

С = 0.19 Ф = 0,13

5 29i
(2a+4a)

Ponieważ 4,53>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności preferowania „wiarygodności” jako war
tości od potrzeby cytowania źródeł informacji lub potrzeby 
sprawdzania wiarygodności wykorzystywanych źródeł 
informacji należy odrzucić

С = 0,18 Ф = -0,13

6 4a
291

Ponieważ 0,07<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności prefero
wania „wiarygodności” jako wartości od potrzeby spraw
dzania wiarygodności źródeł informacji

С = 0,02 Ф = 0,02

7 (29e+29i)
2a

Ponieważ 1,67<3,84 to nie ma podstaw do odrzucenia hipo
tezy o niezależności preferowania takich wartości jak 
,^godność z prawdą” lub „wiarygodność” od uczniowskiej 
potrzeby cytowania źródeł informacji

С = 0,11 ф = -0,08

8 (8b+26c)
(34e+34f)

Ponieważ 2,87<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności złych rela
cji komunikacyjnych ucznia z  bibliotekarzem przejawiają
cych się w niechęci do proszenia go o pomoc lub w braku 
zaufania, że bibliotekarz potrafi rozwiązać problem infor
macyjny od tego, że uczeń wstrzymuje się od korzystania 
z  biblioteki szkolnej lub nie korzysta z  bibliotek poza 
szkolnych

С = 0,14 ф = 0,1



G im nazjum

Numeiy
zmien
nych

Siła związku między zmiennymi

Lp Wnioski z  Testu Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczynnik
Yulea

1 lOb
3b

Ponieważ 0,81<3,84 to nie ma podstaw do odrzucenia hipo
tezy 0  niezależności niedostrzegania zagrożenia manipulacji 
informacją od braku potrzeby weryfikacji autora lub nadaw
cy wykorzystywanych komunikatów i źródeł informacji

С = 0,04 (p = -0,03

2 (29e+29i)
la

Ponieważ 1,75<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności preferowa
nia takich wartości jak .^godność z prawdą” lub „wiary
godność” od uczniowskiej potrzeby porównywania infor
macji w różnych źródłach w celu jej weryfikacji

С = 0,07 <p = 0,05

3 14c
33b

Ponieważ 7,1>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności preferowania w bibliotece kompetentnego 
bibliotekarza od postrzegania bibliotekarza jako znawcy 
literatury należy odrzucić

C = 0,13 Ф = 0,09

4 14c
33c

Ponieważ 15,68>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności preferowania w bibliotece kompetent
nego bibliotekarza od postrzegania bibliotekarza jako przy
jaciela powiernika problemów należy odrzucić

C = 0,19 Ф = 0 ,|4

5 29i
(2a+4a)

Ponieważ 2,69<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności preferowa
nia „wiarygodności” jako wartości od potrzeby cytowania 
źródeł informacji lub potrzeby sprawdzania wiarygodności 
wykorzystywanych źródeł informacji

С =  0,08 cp = 0,06

6 4a
291

Ponieważ 5,73>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0 niezależności preferowania „wiarygodności” jako wartości 
od potrzeby sprawdzania wiarygodności źródeł informacji 
należy odrzucić

C = 0,12 Ф = 0,08

7 (29e+29i)
2a

Ponieważ 0,73<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności preferowa
nia takich waności jak  .^godność z prawdą” lub „wiarygod
ność” od uczniowskiej potrzeby cytowania źródeł informacji

С = 0,04 Ф = -0,03

8 (8b+26c)
(34e+34f)

Ponieważ 30,26>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipo
tezę o niezależności złych relacji komunikacyjnych ucznia 
z bibliotekarzem przejawiających się w niechęci do proszę- 
nia go 0  pomoc lub w braku zaufania, że bibliotekarz potrafi 
rozwiązać problem informacyjny od tego, że uczeń wstrzy
muje się od korzystania z biblioteki szkolnej lub nie korzysta 
z  bibliotek poza szkolnych należy odrzucić

С = 0,27 ф = 0,19

r "



Szkoła ponadgimnazjalna

Lp
Numery
zmien
nych

Wnioski z Testu

Siła związku między zmiennymi

Współczynnik
kontyngencji

standaryzowany

Współczynnik
Yulea

1 lOb
3b

Ponieważ 0,64<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności niedostrze
gania zagrożenia manipulacji informacją od braku potrzeby 
weryfikacji autora lub nadawcy wykorzystywanych komu
nikatów i źródeł informacji

С =  0,04 (p = 0,03

2 (29e+29i)
la

Ponieważ 2,14<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności preferowania 
takich wartości jak  „zgodność z prawdą” lub „wiarygodność” 
od uczniowskiej potrzeby porównywania informacji w róż
nych źródłach w celu jej weryfikacji

С = 0,08 Ф = 0,05

3 14c
33b

Ponieważ 10,56>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności preferowania w bibliotece kompetentnego 
bibliotekarza od postrzegania bibliotekarza jako znawcy 
literatury należy odrzucić

C = 0,I7 <p = 0,12

4 14c
33c

Ponieważ 18,36>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
o niezależności preferowania w bibliotece kompetentnego 
bibliotekarza od postrzegania bibliotekarza jako przyjaciela 
powiernika problemów należy odrzucić

С = 0,22 <p = 0,16

5 29i
(2a+4a)

Ponieważ 6,4I>3,84 to na poziomie istotności 0,05 hipotezę 
0  niezależności preferowania „wiarygodności” jako wartości 
od potrzeby cytowania źródeł informacji lub potrzeby spraw
dzania wiarygodności wykorzystywanych źródeł informacji 
należy odrzucić

C = 0,13 <p = 0,09

6 4a
29i

Ponieważ 1,27<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności preferowania 
„wiarygodności” jako wartości od potrzeby sprawdzania 
wiarygodności źródeł informacji

С = 0,06 ф = 0,04

7 (29e+29i)
2a

Ponieważ 2,56<3,84 to na poziomie istotności 0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależności preferowania 
takich wartości jak  „zgodność z prawdą” lub „wiarygodność” 
od uczniowskiej potrzeby cytowania źródeł informacji

С = 0,08 Ф = 0,06

8 (8b+26c)
(34e+34f)

Ponieważ 27,46>3,84 to na poziomie istotności 0,05 liipotezę 
o niezależności złych relacji komunikacyjnych ucznia z  bi
bliotekarzem przejawiających się w nieclięci do proszenia go 
o pomoc LUB w braku zaufania, że bibliotekarz potrafi roz
wiązać problem informacyjny od tego, że uczeń wstrzymuje 
się od korzystania z  biblioteki szkolnej LUB nie korzysta z  bi
bliotek poza szkolnych należy odrzucić

С = 0,27 (p = 0,l9






