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Въведение
 В контекста на глобалното информационно свързване и обмена
на информация, достъпът до информация е основно право на
всеки гражданин в дигиталното общество, а придобиването на
информационни компетентности е необходимост.
 Всеобща
Декларация
за
правата
на
човека
(чл. 19), 1948 г.1 - “Всеки човек има право на свобода на
убеждение и на изразяването му; тази свобода включва
правото безпрепятствено да се придържа към своите
убеждения, както и правото да търси, да получава и да
разпространява информация и идеи чрез всички средства и
без оглед на държавните граници

 В епохата на дигиталната информация, всеки трябва да се научи
да използва ефикасно и ефективно голямото разнообразие от
информационни и комуникационни технологии за търсене,
намиране, организиране, анализиране и оценяване на
информацията и информационните ресурси.
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ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ през ХХI в.

Осъзнаването на необходимостта от „учене през целия живот”,
овладяването на компютърни умения и придобиването на умения за
търсене, обработване и анализиране на информацията имат
фундаментално значение за преодоляването на „цифровото
разделение” и за дигииталната интеграция на отделните държави.
Информационната грамотност „предоставя ключа за ефективен
достъп, използване и създаване на съдържание в подкрепа на
икономическото развитие, образованието, здравеопазването и
услугите за хората, както и на всички останали аспекти на
съвременните общества”(Александрийска декларация, 2005 г.)2
Информационната грамотност се налага като концепция през
последните няколко години и е заложена в много международни
проекти, програми и инициативи, които имат задачата не само да
популяризират информационната грамотност, но и да я
пропагандират като едно от възможните решения за преодоляване
на „дигиталното разделение” (digital divide).
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 ХХI в. е век на промени. Три основни тенденции, оказват водещо
влияние3:
◦ 1) революционното развитие на ИКТ;
◦ 2) преминаването към общество на знанието.;
◦ 3) новият модел на обучение на Нет поколението (облачни технологии,

учене без класни стаи, интерактивно общуване и учене.
 Необходимост от притежаване на специфични компетентности (най-вече
у младите хора) за успешната реализация в обществото на знание и

справянето с продължаващите социални, икономически и технологични
промени.
 Една от най-широко дебатираните теми през последните няколко години.
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Ключовите компетенции могат да бъдат разделени в 3 основни категории:
1. Концептуални компетенции (начин на мислене) - задълбочено мислене (с
изграждане на взаимовръзки), иновативно мислене, решаване на проблеми,
критическо мислене и др.
2. Практически компетенции (използване на информацията в ежедневието и
работата) - медийна и информационна грамотност и умения за учене.
3. Персонални компетенции (комуникация с хората) - социално общуване,
работа в екип, самоуправление, гражданско участие в дигиталното общество,
мултикултурен диалог
4
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ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ - ДЕФИНИЦИИ
• Понятието информационна грамотност (information literacy) се
въвежда за първи път през 1974 г. от Пол Зурковски (Paul Zurkowski президент на Американската Асоциация на Информационната
Индустрия през 1974 г.) .
• Зурковски използва термина "information literates“ (“информационно
грамотни”) за хората, “обучени в прилагането на информационни
ресурси в тяхната работа„ - 1974 г. „Приоритети и взаимоотношения
в сферата на информационното обслужване“5.
• Според Зурковски „информационно грамотен човек е всеки, който
се е научил как да използва широк набор от източници, за да
решава проблеми в работата си или в неговото или нейното
ежедневие”
6
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ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ - ДЕФИНИЦИИ
•Редица библиотечни специалисти и експерти разглеждат понятието
информационна грамотност от различни аспекти, така например, Кристина
Дойл (1992)7 посочва, че информационно грамотният човек:
– “осъзнава необходимостта от информация;
– осъзнава, че точната и пълна информация е основа за вземане на
правилни и компетентни (интелигентни) решения;
– идентифицира потенциалните източници на информация;
– развива успешни стратегии за търсене;
– използва източници на информация, в това число компютърни и
други технологии;
– оценява информацията;
– организира информация за практическото прилагане;
– интегрира получената нова информацията в съществуващия
комплекс от знания, и;
– използва информацията за критично мислене и решаване на
проблеми.“
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ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ - ДЕФИНИЦИИ
 Shapiro & Hughes (1996)8: “ново либерално изкуство, което се простира от
знанието как да се използват компютри и да се достига до информация, до
критичен анализ на самата информация, нейната техническата инфраструктура,
както и нейният социален, културен и дори философски контекст и
въздействие“.
 Lupton (2004)9– „ИГ е начина по който учим чрез информацията. ИГ включва
библиотечни умения за издирване и ИКТ грамотност, но е по-широко и от
двете. Тя не е просто намиране и представяне на информация, тя е с висока
степен на анализ, синтез, критично осмисляне и решаване на проблеми. Тя
включва търсенето и използването на информация за самостоятелно учене,
учене през целия живот, гражданско участие и социална отговорност.
 Horton (2008)10 –ИГ означава набор от умения, начин на мислене и знания,
необходими ни, за да осъзнаем кога имаме нужда от информация в помощ на
разрешаването на проблеми или при вземане на решение; как да опишем тази
информационна потребност чрез термини за търсене и информационнотърсещи езици; след това да потърсим ефективно информация; да я открием,
интерпретираме и разберем; да я организираме, оценим нейната стойност,
достоверност и релевантност; да комуникираме с друг, ако е необходимо и
след това да я използваме по предназначение.
 Bruce (2008)11 – „ИГ е да си способен да разграничава различни начини за
използване на информацията за учене“
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ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ - ДЕФИНИЦИИ
Една от най-разпространените дефиниции за информационна
грамотност е на Американската библиотечна асоциация (ALA)12 от
Президентския комитет за информационна грамотност към ALA,
1989 г., където се подчертава значимостта на понятието инф.
грамотност и връзката между информационната грамотност и
ученето през целия живот, като се дават насоки за популяризиране
и въвеждане на понятието в обществото :
„ За да бъде човек информационно грамотен, трябва да е в
състояние да разпознае кога има информационна потребност,
да има вещината да определи местонахождението , да оцени и
да
използва
ефективно
необходимата
информация.
Информацията може да бъде представяна в голям брой
формати, но терминът „информация“ се отнася повече за
написаното и отпечатаното слово. Другите грамотности
като визуална информация, медия, компютър, работа в
мрежа и други се подразбират косвено като медийна
компетентност“.
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ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ - ДЕФИНИЦИИ
 ЮНЕСКО (2003)13 – „ИГ включва знание за какво се отнася информацията и каква
инф. потребност може да задоволи и умението да се идентифицира, намери,
оцени, организира и ефективно да се създаде, използва и предаде информация, за
да се решат определени въпроси и проблеми; тя е предпоставка за ефективно
участие в информационното общество и е част от основните човешки права за
учене през целия живот“.
 В Александрийската Декларация , приета през 2005 г. на Националния форум за

информационна грамотност и учене през целия живот, информационната
грамотност се определя като: „възможност на хората с различно обществено
положение и занятие ефективно да търсят, оценяват, използват и създават
информация с цел постигане на техните лични, социални, професионални и
образователни цели”.
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ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ - ДЕФИНИЦИИ

Съвременният информационно грамотен човек трябва да може
да14:
•
•
•
•

определя обхвата на необходимата му информация;
достига ефективно до необходимата му информация;
оценява критично информацията и нейните източници;
надгражда чрез подбраната информация своето познавателно
равнище;
• използва ефективно информацията за постигане на определена
цел;
• разбира икономическите, правните и социалните аспекти,
свързани с използването на информацията, както и да достига
до информацията и я ползва по етичен и законен път.
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ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ - ИНИЦИАТИВИ
 1989 г. - създава се Националния форум за информационна
грамотност (NFIL)15, в отговор на препоръките на Президентския
комитет за информационна грамотност към ALA от 1989 г. Към
момента участват над 93 национални и международни
организации.
 2003 г. - на Международна конференция в Прага организирана
от NFIL, ЮНЕСКО и Националния комитет за библиотечноинформационни науки се подписва т.нар. „Пражка декларация
за информационно грамотно общество”16 - “информационната
грамотност, която включва познаване на нечии потребности от
информация и умения за идентифициране, локализиране,
оценяване, организиране и ефективно използване на
информационните за решаването на въпроси или проблеми е
предпоставка за ефективно участие в информационното
общество и е част от правото на обучение през целия живот.”
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МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 ИФЛА (Международната федерация на библиотечните асоциации
и институции) - специална Секция за информационна грамотност
(InfoLit), чиято основна цел е да предоставя насоки за хората
ангажирани с информационна грамотност
 ЮНЕСКО - също осъзнава важната роля на информационната
грамотност и се заема с разпространението на идеята в световен
мащаб. Мисията на ЮНЕСКО е да подкрепя общества за
информационна и медийна грамотност, чрез насърчаване на
развитието на национални политики за информационна и
медийна грамотност, включително в сферата на образованието.
Основният фокус на ЮНЕСКО е обучението на преподаватели.
 Информационната грамотност и ученето през целия живот се
свързват с тенденциите за развитие на икономика базирана на
знанието, което е и един от приоритетите на Лисабонската
стратегия от 2000 г. и силно застъпено в програмите на
Европейския Съюз за развитие на информационното общество.
19.10.2015 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ

 През 2000 г. в Лисабон Европейската комисия представя на
вниманието на Европейския съвет документ, излагащ „Стратегия за
икономическо и социално обновление на Европа”, станала
нарицателно име през следващите години като „Лисабонска
стратегия”17.
 Поставя се амбициозната цел пред Европа през следващото
десетилетие да стане “най-конкурентноспособната и динамична,
базираща се на науката, икономика в света”, като се акцентира
върху нуждата Европа да използва възможностите на икономиката,
базираща се на науката и по-специално на Интернет.
 Лисабонската стратегия полага основите на една цялостна оценка за
социалното и икономическо състояние на страните от ЕС и
проблемите, които предстоят за разрешаване.
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еЕВРОПА
През декември 1999 г. Европейският съвет в Хелзинки обсъжда
инициативата “Електронна Европа” (eEurope)18 и възлага на
Европейската комисия да изработи План за действие. На срещата на
Съвета във Фиера, Португалия (юни, 2000г.) е приет плана „eEurope
2002”19.
Този план е политическа инициатива, която си поставя целта да осигури
на сегашното и бъдещото поколение на Европейския съюз възможност
по-пълно да се възползват от промените, до които води
информационното общество (те само по отношение на развитието на
информационните и комуникационни технологии, но са свързани с
промяната в начина на живот и общуване).
Приоритетни области за развитие - инициативата определя десет
приоритетни области, като информационните и комуникационни
технологии са ключов момент при изпълнение на поставените цели:
„Европейската младеж в цифровия век – целта е да се ускори още
повече навлизането на Интернет в образованието и цифровата
грамотност да се превърне в основна компетентност на всички
млади граждани на Европа;“
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i2010
i2010 „Европейско информационно общество за развитие и
заетост”20 е първата инициатива на Европейската Комисия, приета
съгласно обновената Лисабонска стратегия на ЕС и представлява
всеобхватна стратегия за модернизиране и пълно използване на всички
политически инструменти на Европейската комисия за ускореното
развитие на икономиката, базирана на цифровите технологии.
За „трите основи” на инициативата i2010 се смятат:
всички регулаторни инструменти на Комисията, които ще позволят
създаването на модерна, пазарно ориентирана регулаторна рамка на
дигиталната икономика;
използване на европейските изследователски и развойни инструменти
за дигитално сближаване и сътрудничество с европейския частен сектор
за целите на иновациите и технологично първенство;
развитие на приобщаващо европейско информационно общество,
подпомагано от ефективни и потребителски ориентирани обществени
услуги.
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Европа 2020
• „Европа 2020“21 е десетгодишната стратегия на ЕС за растеж и заетост
(начало 2010 г. )
• Основна цел - не само преодоляването на кризата, от която нашите
икономики постепенно излизат. Тя също така има за цел отстраняването на
недостатъците на нашия модел на растеж и създаването на условия за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
• До края на 2020 г. ЕС трябва да изпълни пет основни цели. Те са в сферата на
заетостта, научноизследователската и развойна дейност; климата /
енергетиката; образованието; социалното приобщаване и намаляването на
бедността.
• Целите на стратегията са подкрепяни и от седем водещи инициативи,
предоставящи рамка, чрез която ЕС и националните власти взаимно
поддържат усилията си в области, подкрепящи приоритетите на „Европа
2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена
политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.
19.10.2015 г.
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Европа 2020 - изпълнение
 Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital
Agenda for Europe“)22 – 2010 г.:
“2.6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на
уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото
общество цифровата ера следва да бъде ера на оправомощаване и
еманципация; социалният произход или уменията следва да не бъдат пречка
за достъп до този потенциал.”; Коментират се липсата на знания и умения –
цифрова и медийна грамотност; конкретни действия (основно действие 10).
 Програма за нови умения и работни места: европейският принос за
постигане на пълна заетост (2010 г.)23:
“Независимо от възрастта, пола, социално-икономическия статус, етническия
произход или уврежданията, всички граждани на ЕС следва да имат
възможността да усвоят и развият набора от знания, умения и способности, от
които се нуждаят, за да могат да отговорят на изискванията на пазара на
труда. За да се постигне това, системите за образование и обучение трябва
да предлагат правилния набор от умения, в това число и умения в областта на
цифровите технологии и трансверсални ключови умения, медийна
грамотност и умения за общуване на чужд език.” ; Тези компетентности да са
част от националните програми за учене през целия живот.
19.10.2015 г.
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ЕС


Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември
2006 г. относно ключовите умения за учене през целия живот24



Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите. COM(2007) 833
„Европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда“25



Препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа — Rec(2006)12
до държавите-членки относно осигуряване на възможности за обучение на
децата в новата информационна и комуникационна среда26



Препоръка на Комисията 2009/625/EC за медийна грамотност в дигиталната
ера и по-конкурентноспособна аудивизуална и създаваща съдържание
индустрия и приобщаващо общество на знанието27



Становище на Комитета на регионите относно „Регионалните перспективи
в развитието на медийната грамотност — медийното образование в
образователната политика на Европейския съюз“ 2010/C 141/0428

19.10.2015 г.
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ЕС
 Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. „Медийна
грамотност в дигиталния свят“. (2008/2129(INI) (2010/C 45 E/02)29:
 Подчертава, че медийното образование следва да е част от редовното
образование, до което имат достъп всички деца и следва да е неразделна част от
учебната програма във всички училищни степени;

 Призовава за включването на медийната грамотност като девето ключово
умение в референтната рамка за обучение през целия живот, представена в
Препоръка 2006/962/ЕО;
 Препоръчва медийното образование да е практически ориентирано във
възможно най-голяма степен и да бъде свързано с икономически, политически,
литературни, социални, творчески и свързани с информационните технологии
предмети, счита, че в бъдеще следва да бъде въведен специален предмет
„Медийно обучение“ и препоръчва интердисциплинарен подход, свързан с
извънучилищни проекти;
 Препоръчва учебните заведения да насърчават разработването на медийни
продукти (в областта на печатните медии, аудиовизуалните медии и новите
медии) по начин, който да включва както учениците, така и учителите, като част
от практическото усъвършенстване на медийната грамотност;

19.10.2015 г.
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UNESCO
• Информационна грамотност - една от приоритетните области на
ЮНЕСКО

• „дава възможност на хората да интерпретират и вземат
информирани решения като ползватели на информационните
ресурси, както и да създават информация“, защото
„информационно грамотните хора могат да ползват
информация за тяхното здраве, тяхната социална среда,
тяхното образование и работа, което им позволява да вземат
критични решения за техния живот, т.е. прави ги по-отговорни
за тяхното здраве и образование“30.
• ЮНЕСКО разработва програма за обучение на обучители по
информационна грамотност и подкрепя множество проекти в тази
посока в продължение на няколко години .

19.10.2015 г.
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32

MIL curriculum for
teachers (2008)31
Това ръководство
поставя началото на
представянето на МИГ
като комплекс от
умения за
използването на
радиото, телевизията,
интернет, вестниците,
книгите, дигиталните
архиви и библиотеките;
Специално
разработено за учители
от образователната
система, които ще
бъдат вследствие като
„катализатори“ за
изграждането и
развитието на умения
на милиони млади
хора.
19.10.2015 г.
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UNESCO
• Москва 24–28 юни 2012 г. – конференция, организираната от ЮНЕСКО
и ИФЛА - Декларация за медийна и информационна грамотност33, в
която се констатира необходимостта обществото да повиши, както
знанията си за медийна и информационна грамотност, така и да се
увеличи интересът към този вид грамотност в международен мащаб.
• Програми и инициативи на ЮНЕСКО за развитие на медийната и
информационната грамотност – с идеята, че те са свързани със
оценяването на значимостта на информацията и медиите в нашето
ежедневие. Те са основа за свободното изразяване и информиране и
подпомагат хората в разбирането на ролята на медиите и другите
“доставчици“ на информация и критично оценяване на тяхното
съдържание, и за да вземат информирани решения като ползватели и
създатели на информация и медийно съдържани34.
• ЮНЕСКО поставя заедно медийната и информационната грамотност,
по принцип мислени като две различни концепции, като комплекс от
умения, необходими в нашето всекидневие и работа. МИГ засяга
всички форми и канали на получаване на инф. – от библиотеки, музеи,
архиви до Интернет.
19.10.2015 г.
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UNESCO EDUCATION 2030
• Framework for Action Education 2030: Towards inclusive and equitable quality
education and lifelong learning for all (DRAFT)35Цел 4.1: До 2030 г., да се осигури на всички момичета и момчета напълно безплатно,
адекватно и качествено начално и средно образование, изграждащо релевантни и
ефективни познания…. След завършване на пълния цикъл на началното и средно
образование, всички деца трябва да притежават познания, съответстващи на
националните и официални стандарти, включващи тематични знания и когнитивни и
не-когнитивни умения, които да им позволят за развият напълно своя потенциал.
*Под не-когнитивни умения се разбират:
36
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UNESCO – MIL FRAMEWORK 2011

1. Разбиране на ролята на медиите и информацията за
демократичното общество.
2. Разбиране на медийното съдържание и неговото
използване.
3. Достигане до информация по ефективен и ефикасен
начин.
4. Критична оценка на информацията и нейните ресурси.
5. Прилагане/Работа с нови и традиционни медийни
формати.
6. Открояване на социо-културния контекст в медийното
съдържание.

19.10.2015 г.
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UNESCO
Основни елементи на информационната и медийната грамотност37
Информационна грамотност
Определяне и
артикулиране
на инф.
потребности

Намиране и Оценка
получаване на инф.
на достъп до
информация

Организиране/ Използване Предаване
систематизира- на инф.
на инф.
не на инф.
съобразно
етическите
норми

Използване на
ИКТ уменията
за обработка
на инф.

Медийна грамотност
Разбиране на
ролята и
функциите на
медиите в
демократичното
общество

19.10.2015 г.

Познаване на
условията, при
които медиите
могат да
изпълняват своите
функции

Критична оценка
на медийното
съдържание

Взаимодействие с
медиите за
себеизразяване и
гражданско участие

Актуализиране на
уменията
(включително ИКТ
умения) за
създаване на
собствено медийно
съдържание
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