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Na początku bieżącego roku (2011) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich powołało 
do życia Komisję ds. Edukacji Informacyjnej. To wynik oddolnej inicjatywy grupy 
bibliotekarzy oraz specjalistów informacji zaangażowanych w indywidualną 
działalność na rzecz popularyzacji alfabetyzacji informacyjnej (ang. information 
literacy) w Polsce.  
 
Alfabetyzacja informacyjna  
 
Alfabetyzacja informacyjna w coraz większym stopniu angażuje bibliotekarzy z 
różnych stron świata. Poprzez edukację ukierunkowaną na wypracowanie u 
użytkowników umiejętności praktycznego posługiwania się informacją, partycypują w 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W celu konsolidacji rozproszonych działań w 
różnych krajach powstają organizacje lub komórki w obrębie istniejących już 
organizacji bibliotekarskich. Mówi się o ruchu information literacy.  
 
Komisja ds. Edukacji Informacyjnej 
 
Edukacja informacyjna ma swoje miejsce również w Polsce. Jest przedmiotem 
zainteresowania środowisk naukowych i ideą przewodnią wielu szkolących 
bibliotekarzy. Obecnie trudno jednak ocenić, w jakim stopniu polscy bibliotekarze 
kształcą użytkowników, jaką wiedzę im przekazują. Czy edukacja jest, jeśli nie 
priorytetowym, to chociaż jednym z ważniejszych zadań bibliotek? Ponadto skąd 
bibliotekarze mogą czerpać wiedzę o formie i treści szkoleń użytkowników informacji, 
o sposobach promowania umiejętności informacyjnych w macierzystych 
instytucjach? Na te i inne pytania spróbuje odpowiedzieć nowo powstała Komisja 
SBP. 
 
Misją Komisji ds. Edukacji Informacyjnej jest wprowadzenie alfabetyzacji 
informacyjnej (ang. information literacy) do polskiego środowiska bibliotecznego oraz 
podejmowanie inicjatyw służących jej promocji i popularyzacji we wszystkich typach 
bibliotek1

 
. 

                                                            
1 Cele Komisji ds. Edukacji Informacyjnej. W: Ogólnopolski portal bibliotekarski [on-line]. [Dostęp 
03.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/cele 
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Rys. 1. UNESCO – IFLA, Information Literacy Logo. 

Źródło: Information Literacy International Logo. W: InfoLit Global [on-line]. [Dostęp 28.02.2011].  
Dostępny w World Wide Web: http://infolitglobal.info/logo. 

 
Stopień rozwoju alfabetyzacji informacyjnej w zagranicznym bibliotekarstwie zachęca 
do podglądania i czerpania inspiracji. Tak też czyni Komisja ds. Edukacji 
Informacyjnej. Główne cele oparto na elementach strategii Sekcji ds. Information 
Literacy (Information Literacy Section) funkcjonującej w strukturze Międzynarodowej 
Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA, International Federation of 
Library Associations and Institutions)2

• inicjowanie programów służących podwyższeniu kompetencji informacyjnych 
użytkowników polskich bibliotek, 

. Brzmią one następująco: 

• organizowanie spotkań naukowych oraz różnych form edukacyjnych, 
służących podwyższaniu wiedzy i kompetencji bibliotekarzy w zakresie 
alfabetyzacji informacyjnej, 

• ustalenie polskiego słownika pojęć związanych z tematyką alfabetyzacji 
informacyjnej, 

• prowadzenie działalności informacyjnej, 
• opracowywanie przewodników z zakresu alfabetyzacji informacyjnej, 
• przygotowywanie raportów o stanie rozwoju alfabetyzacji informacyjnej w 

polskim bibliotekarstwie, 
• współpraca międzynarodowa z organizacjami oraz instytucjami zajmującymi 

się tematyką alfabetyzacji informacyjnej (przede wszystkim z Sekcją ds. 
Information Literacy w IFLA)3

 
. 

Komisja przyjęła politykę otwartości. Spotkania organizowane są w trybie on-line i 
dostępne dla każdego zainteresowanego. Komunikacja odbywa się przede 
wszystkim za pomocą listy dyskusyjnej, do której można się zapisać z poziomu 
strony internetowej Komisji4

                                                            
2 Zob. Information Literacy Section Strategic Plan. W: Information Literacy Section [on-line]. [Dostęp 
03.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: 

. Do współpracy zaproszeni są wszyscy, którym bliska 
jest tematyka edukacji informacyjnej, zarówno bibliotekarze publiczni, szkolni, 
akademiccy, jak i pracownicy innego typu bibliotek, przedstawiciele środowiska 
naukowego oraz pozostałe osoby (również organizacje) zainteresowane 
alfabetyzacją informacyjną. Inicjatorzy powołania Komisji wyrażają nadzieję, że 

http://www.ifla.org/en/publications/information-literacy-
section-strategic-plan.  
3 Cele Komisji ds. Edukacji Informacyjnej, dz. cyt.  
4 Komisja ds. Edukacji Informacyjnej. W: Ogólnopolski portal bibliotekarski [on-line]. [Dostęp 
03.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej.  
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przyczyni się ona do zwiększenia zainteresowania edukacją informacyjną w polskim 
bibliotekarstwie. 
 
 
Raport o stanie rozwoju alfabetyzacji informacyjnej  
 
Obecnie Komisja prowadzi prace nad raportem o stanie rozwoju alfabetyzacji 
informacyjnej w Polsce. Zostanie on dołączony do międzynarodowego dokumentu 
State of the Art Report5. Raport przedstawia stan wiedzy (publikacje na temat 
information literacy), działalność edukacyjną (projekty adresowane do użytkowników i 
bibliotekarzy), działalność informacyjną i promocyjną (projekty, listy i grupy 
dyskusyjne, blogi, inne strony internetowe) oraz organizacje i instytucje zajmujące się 
edukacją informacyjną (komisje, zespoły zadaniowe, organizacje, instytucje 
prowadzące kursy lub prowadzące badania w omawianym obszarze). 
Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Zuza Wiorogórska (polski przedstawiciel w 
Sekcji IFLA ds. Information Literacy). Komisja zwraca się do wszystkich osób 
posiadających informacje, które warto zamieścić w raporcie, o kontakt z 
koordynatorem: z.d.wiorogorska@uw.edu.pl. 
 

                                                            
5 Zob. InfoLit Global [on-line].[Dostęp 28.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.infolitglobal.info. 
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