
Information literacy – международните препоръки и полският опит

Мария Пшастек-Самокова

Варшавски университет

Обучението по информационна грамотност днес е част от всеки  образователен  процес.  Информационната

грамотност  е  необходима  за  съзнателното  участие  в  демократичния  живот,  в  информационното  общество  и

икономиката  основана  на  знанието.  Използването  на  информацията  е  условие  за  новаторство,  елемент  на

творческото  мислене,  развоя  на  знанието,  фактор за икономичеки  растеж  и  участие  в  обществения  живот  (това

умение  влияе  върху  атрактивността  на  човек  на  работния  пазар,  здравословното  му  състояние,  както  и  върху

жизненото равнище и начина на живот).

Може да се каже,  че част  от   информационната  грамотност  е умението  да се използват  традиционните  и

модерни  източници  на  информация  (както  от  техническа,  така  и  от  езикова  гледна  точка  –  напр.  правилно

задаване  на  информационен  въпрос),  самостоятелното  търсене  на  информация,  умението  за  разрешаване  на

проблеми, а също така и критическото мислене, т.е. оценка на качеството на дадения източник  на  информация  от

гледна точка на съдържанието, актуалността, начина на представяне  на  информация  и  т.н.,  както и  използването

на тези източници, чиято достоверност е извън  съмнение.  Важно е в  случая да бъдат  развивани  такива  черти  на

характера като любопитство, скептицизъм, рационалност, умението да се задават  основните  въпроси:  кой,  какво,

къде, защо, кога, как.

В  труда  Information  literacy  -  koncepcje  i  nauczanie  umiejętności  informacyjnych  (Information  literacy  –

концепции и обучение по информационна грамотност) Лидия Дерферт-Волф пише, че въпросът за обучението  по

информационна  грамотност  се  появява  твърде  рядко  в  полските  правителствени  документи,  обикновено  във

връзка  с  информатизацията  и  телекомуникацията.  Авторката  също  така  обръща  внимание  върху  липсата  на

утвърдена  терминология.  В  документите  се  появяват  такива  термини  като:  информационно  образование,

информационно и медийно образование. Казва също, че в  ключовите  документи e-Polska  никъде  не  се споменава

въпроса за информационната грамотност. Изброява други инициативи и документи със следния коментар:

• „В рамките  на  дейност  на  Департамента  за информационно  общество  към  Министерството  на  науката  и

информатизацията влиза и въпросът за информационното  обучение,  но  в  провежданите  досега  работи  не

е намерено нищо, което да се покрива с тези задължения, 

• В  рапорта  на  MENiS  от  2002  г.  на  тема  информационното  обучение  и  работа  за  образоване  на

информационно общество до 2010 г.  се  говори  много  общо за компютъризиране  на  училищата,  достъп  до

Интернет и подготовка на учители. Казва се, че проблемът всъщност е разумното използване  на лавината

от информация, която е достъпна чрез Интернет, но не се предлага разрешаването на този проблем, 

• В Програмна  база  за  общо  образование  на  общообразователните  училища,  профилираните  гимназии  и

техникумите  се  намира  текст,  според  който  учителите  създават  условията,  в  които  учениците  развиват

- 1 -



следните  умения:  търсене,  селекциониране  и  използване  на  информация  от  различни  източници,

ефективно  използване  на  информационни  и  комуникационни  технологии,   извършване  на  дейност

свързана с информационното обучение, 

• В Стратегии  за  развитие  на  висшето  образование  в  Полша  до  2010  г.  четем:  Образованието  стана

фундамент  за  развитието  на  съвременния  свят  –икономиката  основана  на  знанието   и  учещтото  се

общество  [...].  Ерата  на  индустриалното  общество  отминава  отстъпвайки  място  на  ерата  на

информационното  общество,  което  означава  преминаване  от  тренинга  и  запаметяването  на

информация към развиване на умение за самостоятелно учене, търсене  и селекциониране  на информация,

а също така и  използване  на  нови  информационни  и  комуникационни  техники.  [...]  В резултат  на  тези

обществени  мегатенденции  се  появяват  определени  образователни  задачи  на  всички  нива  и  форми.

Нататък в  Стратегиите...  се  казва  какви са тези  задачи,  особено  свързаните  със  самостоятелното  учене.

Определените тук изисквания  на  информационното  общество са покривани  чрез  обучение  по  information

literacy, 

• В  наредбата  на  MENiS  от  2002  г.  за  определянето  на  стандартите  на  обучение  за  съответните

университетски  специалности  се обръща внимание  върху  въпросите  сързани  с  обучаването  развиването

на  информационна  грамотност  за  69  специалности.  И  така  само  за  специалността  археология  в  глава

“Абсолвенти”се  казва,  че  студентите  ...  Трябва  също  така  да  умеят  активно  да  търсят  и

интерпретират  информация,  да  усвояват  знания  използвайки  традиционните  методи  и  носители  на

информация, и преди  всичко  да умеят да анализират всякакви визуални  съобщения. В програмата  на  тази

специалност откриваме предмет Техники за търсене и обработка на информация, 

• През 2003 година към MENiS бе създаден Съвет за информационно и медийно образование (Radа do spraw

Edukacji  Informatycznej  i  Medialnej),  която  работи  върху  Стандарти  за  информационно  и  медийно

образование (Standardami edukacji informatycznej i medialnej)”. 

Както  подчертава  авторката  на  статията  “от  една  страна  тове  не  е  достатъчно,  тъй  като  липсва  ясна

образователна  политика  по  въпроса  за информационната  грамотност  в  широкия  смисъл  (не  само  обслужването

на PC и Word). От друга страна обаче съществува база за внедряване  на  обучение  по  информационна  грамотност

(IL).” 

Съгласно  световните  стандари  основните  задачи  на  библиотеките  в  сферата  на  обучение  по

информационна грамотност са: 

− осигуряване  на  оптимален  достъп  до  информацията  (което  означава:  определяне  на  информационните

потребности, формулиране на инструкциите и  стратегиите  за търсене  на  информация,  процес  на  търсене,

оценка и селекция на източниците),

− обучение  и  помощ  при  оценката  на  информацията  от  страна  на  потребителя  (анализ,  интерпретация,
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оценка от гледна точка на релевантността и полезността и),

− обучаване  на  потребителя   за  творческо  използване  на  информацията  според  нуждите  (нови  методи,

форми  и  инструменти  за  комуникация,  усвояване  на  нови  знания,  запознаване  на  правните  и  етични

принципи за използване на информацията). 

Във  всички  послки  университетски  библиотеки  са  организирани  някакви  форми  на  обучение  на

потребителите, в някои случаи формално включени  към академичната  програма:  библиотечно  обучение,  курсове

по  научна  информация  за  студенти,  дипломанти,  докторанти  и  научни  работници,.  Обикновено  библиотеките

сами  предлагат  програми  за  обучение  и  ги  провеждат  в  собствените  си  сгради.  Формата  на  такива  занятия  е

различна – от презентация на офертата на дадената библиотека до лекции и уъркшопове. Започват  да се появяват

електронни  курсове  по  библиотечно  обучение  достъпни  на  сайтовете  WWW.  Не  се  знае  обаче  какъв  е

действителният  интерес  към  организираните  курсове  от  страна  на  потребителите  и  университетските

преподаватели  в  общополски  мащаб.  До  сега  са  известни  само  изследванията  на  Барбара  Ниеджвиедзка,  която

възоснова на изследвания извършени в медицински академии от  гледна  точка на  обучението  по  информационна

грамотност констатира:

-  нивото  и  времетраенето  на  лекциите  са  твърде  различни  (напр.  60  часа  задължителен  курс  по  научна

информация  за една  от  специалностите  и  липсата  на  каквото и  да било  обучение  за  други  в  рамките  на  един  и

същи ВУЗ),

-  в  университетските  програми  времетраенето  на  лекциите  не  е еднакво  (напр.  в  един  ВУЗ се провеждат

задължителни  лекции  -  три  часа  за  студентите  по  фармация  от  III  курс,  15  часа  за  студентите  със  специалност

медицински  лаборант  от  I курс i II  курс специалност  медицинска  сестра,  но  напълно  липсват  талива  лекции  за

студентите по медицина),

-  в  университетските  програми  все  по-чесо  се  появяват  курсове  по  научна  информация,  но  липсва

единност по отношение на хорариума, мястото в задължителната програма и съдържанието им. 

Добре  би  било  този  вид  изследвания  да обхванат  и  друг тип  ВУЗове.  За  съжаление  липсват  публикации

на  тази  тема,  а  със  сигурност  ще  се  намерят  примери  за  интересно  сътрудничество  между  библиотекари  и

университетски  преподаватели.  Информациите,  които  могат  да  бъдат  намерени  на  интернет  сайтовете  на

полските ВУЗове и техните библиотеки ни позволяват да направим следните изводи:

-  в  голяма  част  от  ВУЗовете  се  провеждат  библиотечни  курсове  за  студентите  от  I  курс  (много

традиционни, общи и идентични за всички специалности),

-  на  интернет  сайтовете  на  университетските  библиотеки  се  намират  библиотечни  курсове  on-line  (така

както и традиционните запознават студентите  с формалните  процедури,  информационния  апарат,  библиотечния

фонд,  услугите или  иначе  казано,  на  езика  на  който  са  свикнали  до  този  момент  младите  хора:  принципите  за

записване  в  бибилиотеката,  нейния  фонд,  главните  отдели,  начните  за  ползване  на  каталозите,  процедурите  за

заемане на книги и периодически издания, възможностите за междубиблиотечно заемане и т.н.),

-  само  в  няколко  университетски  библиотеки  се  провеждат  нестереотипни  курсове  по  традиционния
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начин, напр.:

- индивидуални библиотечни курсове за търсене на материали за дипломна работа,

-  курс on-line "Co można znaleźć w sieci  www na tematy związane z ochroną zdrowia i  jak  to  robić?"  (“Какво

можем да намерим в  Интернет  по  въпроса  за здравеопазването  и  как да направим  това  “) (за по-кратко  наречен

“Ewaluacja inf.”). Курсът е безплатен  и  е адресиран  е  към  лица,  които  се  интересуват  от  тази  тематика.  Ще  бъде

провеждан изцяло с помощтта на Интернет,

-  курс  on-line  „Bibliometria  jako  jeden  ze  sposobów oceny  dorobku  naukowego”  (“Библиометрията  като  един  от

начините  за  оценка  на  научния  принос”)   Курсът  е  предназначен  за  всички  интересуващи  се  от  тази  тема.

Съдържа  история  на  научната  периодика,  принципи  на  научна  регистрация  и  публикация  в  библиографските

издания,  съвременни  методи  за оценка  и  селексия  на  научните  публикации  в  Полша,  принципи  за  ползване  на

Библиографията на научните работници в Медицинската академия в Люблин,

        -  „Katalog komputerowy - szkolenie” (“Електронен каталог  – обучение”)  – безплатно  обучение  подготвено  с

мисълта  за  читателите  на  Главната  библиотеката  на  Политехнически  институт  –  Вроцлав,  които  искат  да

използват  on-line  каталога  като  ефективен  и  прецизен  инструмент  за  търсене  на  литература.  Предназначен  е  за

студентите, докторантите и научните работници на Политехничесия институ във Вроцлав.

         Особено внимание заслужава цикълът от 17 отворени лекции в Ягелонската библиотека  (ЯБ)  „Ars Querendi

-  wyszukiwanie  informacji  -  narzędzia  i  strategie”  (“Ars  Querendi  –  търсене  на  информация  –  инструменти  и

стратегии”) на следните теми:

1.        Каталози на ЯБ достъпни в Интернет 

- Електронен каталог на библиотеките на Ягелонския университет

- Азбучен каталог (наречен Стар каталог) от Гутенберг до 1949 г.

2. Езикът на азбучно-предметния показалец на понятията KABA 

3. Библиографска база данни на Народната библиотека, достъпна в Интернет

4. Търсене на информация в Интернет 

5. Полски библиографии и информатори в Интернет

6. Чуждестранни библиографски бази данни on-line, достъпни в Ягелонския университет 

7. Стратегии за търсене 

Лекциите са адресирани към  всички, които биха искали да знаят:

        - как да търсят  и   и  поръчват  необходимите  позиции  в  електронния  каталог  на  Ягелонския  университет,

как да проверят какво се води на тяхно име в този каталог, а също така търсят  и  поръчват  необходимите  книги

издадени след 1949 г. (1. лекция),

         -  как  с  помощта  на  азбучно-предметния  показалец  на  понятията  KABA  в  електронния  каталог  на

Ягелонския университет възможно най-ефективно да търсят литература по дадена тема  (2. лекция),

        -  как да търсят  полска  литература  (книги  от  1976  г.,  статии  в  полски  научни  списания  от  1996  г.);  как  да

проверяват дали и къде в Полша се намира дадена конкретна книга или чуждестранно списание (3. лекция),
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        - какви са основните инструменти за търсене на информация в Интернет, какво представляват  електронните

каталози, какво е това Интернет портал, по какво се различават  дискусионните  групи от  дискусионните  списъци

(4. лекция),

-  как  да  търсят  информация  в  полските  специализирани  бази  данни   и  в  справочниците  в

Интернет (5. лекция)

        - как да търсят чужда литература в чуждите бази данни on-line, как да ползват  пълния  текст  на  статиите  в

чужди списания (6. лекция)

        - как да започнат да търсят литература по дадена тема,  ка да търсят  ктачка по  крачка,  как да използват  за

тази цел инструментите описани в лекция 1-6 (7. лекция).

        Цикълът се повтаря всеки месец. 

Друг  интересен  пример  за  нестандартно  обучение  е  офертата  „Szkolenia  podstawowego  i  praktyk

specjalistycznych”  (“Основно  обучение  и  специализирани  практики”)  на  Университетската  библиотека  на

Вроцлавския  университет  адресирана  към  всички  новопостъпили  научни  работници,  както  и  за  бибилиотечни

работници::

 Основно обучение:

1.  Целта  на  обучението  е  запознаване  с  организационната  структура  на  университетската  библиотека,

дейността и и информационните инструменти.

2.  Основното  обучение  трябва  да  обхване  всички   ново  приети  научни  и  блблиотечни  работници,

независимо от предишната им месторабота, стажа и образованието им.

3.  Обучението  трябва  да  бъде  проведено  след  пробния  период  и  преди  да  е  изминала  една  годин  а  от

датата на назначаване на новите научни и блблиотечни работници.

4. Обучението обхваща: събиране и увеличаване  на  библиотечния  фонд,  формална и  предметна  обработка

на  книгите  и  периодическите  издания,  структура  на  каталозите,  достъп  до  книжните  колекции,  научна

информация. Продължителност на обучението - най-малко две седмици. 

5.  Подробната  програма,  сроковете  и  мястото  за  провеждане  на  обучението  са  определяни  от

непосредствените  началници  на  научните  и  блблиотечни  работници  изпратени  на  обучение  по  споразумение  с

ръководителите на звената, в които ще се провежда самото обучението.

6.  Всички  отдели  на  Университетската  библиотека  трябва  да  участват  в  провеждането  на  основното

обучение.

7. В рамките на Основното обучение  е четена  лекция,  систематизираща знанията  за историята,  функцията

и  задачите  на  Университетската  библиотека.  Тук  е  предвидено,  също  така  посещение  на  отдел  специални

фондове. С тази част на обучението се занимава Отделът за научна информация.

8. Проведеното обучение трябва да бъде документирано със запис на началник-отделите, които  провеждат

обучението в „Harmonogramie szkolenia podstawowego” (“План на основното обучение”).

9. „Harmonogram szkolenia podstawowego” (Планът на  основното  обучение)  се  съхранява  от  началник  отдела
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на научния или библиотечен работник, изпратен на обучение.

Специализирани практики

10.  Целта  на  специализираните  практики  е професионалното  усъвършенстване  на  библиотекарите,  които

се стремят към заемане на по-висока длъжност – старши библиотекар или библиотечен уредник.

11.  Специализираните  практики  обхващат тези  служители,  които  не  изпълняват  условията  определени  в

Разпореждане 266 на Министъра на образованието от 23 октомври 1991 r.

12. Специализираните практики продължават най-малко един месец.

13.  Непосредственият  началника  на  научния  или  библиотечен  работник,  изпратен  на  специализирани

практики  в  писмена  молба  до  дирекцията  на  Университетската  библиотека  опрделя  датата,  мястото,  срока  и

темата на практиките.

14.  Началникът  на   Oddziału  Informacji  Naukowej  BU  (отдел  Научна  информация  в  Университетската

библиотека) е отговорен за организацията и протичането на практиката.

15.  Протичането  на  практиката  трябва  да  бъде  документирано  с  pisemną  opinią  o  rezultatach  szkolenia

(писмено  мнение  за  резултатите  от  обучението)  представено  от  началник  отдела,  в  който  е  проведена

практиката.

Специализирани практики за повишаване на квалификациите

16.  Целта  на  тези  практики  е  верификация  и  повишаване  на  квалификациите  на  научните  и

библиотечните  работници,  независимо  от  необходимостта  от  професионален  аванс  и  независимо  от  заеманата

длъжност.

17.  Практиките  обучават  научните  и  библиотечните  работници  как  да  използват  новите  програми  и

технологии за търсене на информация и обработка на фондовете.

18. Практиките се провеждат  възоснова  на  рамкова  програма  за обучение  изработена  от  началник  отдела,

отговорен за провеждането на обучението.

19.  Началник  отдела  е отговорен  за  организацията  и  провеждането  на  обучението;  в  практическата  част

могат да участват служители от отдела, посочени от началника.

20.  Практиките  трябва  да  завършват  с  проверка  на  знанията,  след  което  научният  или  библиотечният

работник може да получи права за извършване на опрделена дейност.

Заслужава да се обърне внимание на факта, че в представеното тук обучение  влизат  не  само лекции,  но  се

изисква активното участие на курсистите в практическите упражнения и заверка на практиките. Според мен само

този начин на обучение има смисъл тъй като само благодарени на това не е изкуство заради самото изкуство.

        Досегашната  форма за провеждане  на  библиотечно  обучение  (групово обучение)  деморализира  студентите.

Считат, че курсът е загуба на  време  и  не  разбират  ползата  от  такова  обучение  в  започващия процес  на  добиване

на знания.

        От раждането си човек попива типичното  за своята  национална  култура програмиране  на  съзнанието.  Едно
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от  тнар.  измерения,  характеризиращи  културата  е  дистанцията  на  властта  (йерархичност  –  равенство),  което

показва зависимостта между подчинен и началник. Според изследванията на Лукаш Сулковски в  Полша могат  да

бъдат наблюдавни прояви на стремеж към равенство в съзнанието на хората, но в организациите продължават да

властват формализмът и авторитаризмът, които са благоприятни за йерархичността. В средите, в които доминира

йерархичността  родителите  очакват  от  децата  си  безусловно  подчинение.  Децата  не  са  насърчавани  към

самостоятелно  мислене,  тъй  като  най-важно  в  поведението  им  е  проявяването  на  уважение  към  възрастните.

През  следващите  етапи  на  живота  този  образец  е  следван  в  отношенията  учител-ученик,  което  задоволява

дълбоко закоренената  в  съзнанието  на  ученика необходимост  да бъде зависим.  Това  се вижда  особено  силно  въ

ВУЗовете,  където  твърде  често  знанието  не  е  представяно  под  формата  на  универсални  истини,  а  като  лична

мъдрост на преподавателя, който  е възприеман  като всезнаещ гуру. В егалитарното  общество децата  от  малки са

възприемани  като  равни  на  възрастните.  Главната  възпитателна  цел  на  възрастните  е  децата,  за  възможно

най-кратко  време,  да  станат  самостоятелни.  Насърчавани  са  да  да  правят  опити  и  да  се  учат  от  грешките  си.

Постепенно отношенията деца-възрастни се заместват  от  формулата за партньорство.  Ученикът-студент  е субект

в  образователния  процес,  където  инициативността  му  е  ценена  и  където  се  очаква  да  бъде  самостоятелен  в

процеса на търсене на знания.

Според  Божена  Ясковска  фактът,  че в  полските  библиотеки  все  още  съществуват  йерархични  отношения

между служителите може да влияе върху предоставяните  информационни  услуги и  ефективното  посредничене  в

информационния процес. Служителите от информационната библиотечна служба са най-близо до потребителя и

неговите  нужди.  Напразно  ще  очакваме  позитивни  промени  в  дейността  на  полските  библиотеки,  ако  по

определени  причини  вместо  да излагат  своите  предложения  чакат началството  да  вземе  решение  за  въвеждане

на някаква  промяна.  Дълбоко закоренената  в  полското  съзнание  дистанция  по  отношениое  на  властта  влияе  до

голяма степен и върху поведението, позицията и уменията на потербителя. Системата на образованието  в  Полша

постепенно  се  променя,  но  не  развива  у  учащите  се  умението  за  самостоятелно  и  активно  търсене  на

информация.  Много  от  студентите  се  задоволяват  изключително  с  информацията,  получена  по  време  на

лекциите.  Липсва  им  информационно  любопитство,  проверка  на  данните  от  няколко  източника.  Понякога  им

липсват основни умения за използване на информационните инструменти, да не говорим за това, че най-лесно и

най-удобно  е  да  “свалим  нещо”  от  Интернет.  Пасивност,  липса  на  инициативност,  избягване  на

предизвикателствата,  а понякога  просто  леност  – това  са качествата,  наблюдавани  у голяма  част  от  студентите,

което  от  своя  страна  вероятно  е  резултат  от  доминацията  на  йерархочността  в  полската  система  на

образованието.

Библиотекарите  и  информационните  работници  стоят  пред  нови  предизвикателства  в  контактите  с

потребителите,  възпитани  в  културата на  йерархичност.  Библиотечното  обучение  не  само  трябва  да  формира  и

развива основните умения за търсене и  използване  на  информация,  но  трябва  също, или  може би преди  всичко,

да помага или улеснвява осъзнаването на значението  на  самостоятелното  информационно  търсене,  да изработва

навици за активност в тези процеси, а също така да подчертава  факта,  че  през  XXI w. пасивността  в  областта  на
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използването на информация е, за съжаление, сериозен недостатък. 

Превод от полски език:

Йорданка Георгиева-Окон
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