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Misja Komisji wypełniana będzie przez realizację długofalowych celów strategicznych, do których 

należą: 

1. Inicjowanie programów służących podwyższeniu kompetencji informacyjnych użytkowników 

polskich bibliotek. 

2. Organizowanie spotkao naukowych oraz różnych form edukacyjnych, służących 

podwyższaniu wiedzy i kompetencji bibliotekarzy w zakresie alfabetyzacji informacyjnej. 

3. Ustalenie polskiego słownika pojęd związanych z tematyką alfabetyzacji informacyjnej. 

4. Prowadzenie działalności informacyjnej. 

5. Opracowywanie przewodników z zakresu alfabetyzacji informacyjnej. 

6. Przygotowywanie raportów o stanie rozwoju alfabetyzacji informacyjnej  

w polskim bibliotekarstwie. 

7. Współpraca międzynarodowa z organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się tematyką 

alfabetyzacji informacyjnej. 

 

 

Cel 1 - Inicjowanie programów służących podwyższeniu kompetencji informacyjnych użytkowników 

polskich bibliotek. 

Komisja dostosuje do polskich potrzeb kluczowe dokumenty z zakresu alfabetyzacji informacyjnej, 

które będą służyły do stworzenia krajowych programów edukacji informacyjnej. 

 

Cel 2 - Organizowanie spotkao naukowych oraz różnych form edukacyjnych, służących podwyższaniu 

wiedzy i kompetencji bibliotekarzy w zakresie alfabetyzacji informacyjnej. 

Wykorzystując przede wszystkim nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne, a także 

ogólnopolskie inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, takie jak na przykład Tydzieo 

Bibliotek, Komisja zajmie się propagowaniem alfabetyzacji informacyjnej i organizowaniem szkoleo 

dla szkolących (ang. training for trainers). 

 

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 bibliotek.  
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Cel 3 - Ustalenie polskiego słownika pojęd związanych z tematyką alfabetyzacji informacyjnej. 

Niezbędnym do wprowadzenia koncepcji alfabetyzacji informacyjnej na grunt polski jest ustalenie 

terminologii, będącej tłumaczeniem zagranicznych (głównie anglojęzycznych) pojęd z tej dziedziny.  

 

Cel 4 - Prowadzenie działalności informacyjnej. 

Komisja stawia sobie za cel bieżące raportowanie o polskich i zagranicznych przedsięwzięciach 

związanych z alfabetyzacją informacyjną przy użyciu nowoczesnych środków informatyczno-

komunikacyjnych (portal SBP, blogi, fora dyskusyjne, serwisy społecznościowe). 

 

Cel 5 - Opracowywanie przewodników z zakresu alfabetyzacji informacyjnej. 

Bibliotekarzom zajmującym się edukacją informacyjną potrzebne są programy i pomoce do 

organizowania szkoleo. W oparciu o światowe standardy i popularne projekty z zakresu alfabetyzacji 

informacyjnej, Komisja stawia sobie za cel opracowanie (wraz z bibliotekarzami) pomocy dla 

szkolących. 

 

Cel 6 - Przygotowywanie raportów o stanie rozwoju alfabetyzacji informacyjnej w polskim 

bibliotekarstwie. 

Komisja chce jak najszerzej rozpropagowad wszelkie działania podejmowane na gruncie polskim. 

Cyklicznie, w formie publikacji w polskich czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej, opisywane będą naukowe i zawodowe przedsięwzięcia podejmujące temat alfabetyzacji 

informacyjnej. W ramach współpracy międzynarodowej opracowywane będzie sprawozdanie 

opisujące najważniejsze polskie przedsięwzięcia (ang. State of the art report). 

 

Cel 7 - Współpraca międzynarodowa z organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się tematyką 

alfabetyzacji informacyjnej. 

Głównym celem Komisji w zakresie współpracy międzynarodowej jest wzmocnienie współpracy  

z Sekcją IFLA ds. Information Literacy oraz zwiększenie udziału polskich bibliotekarzy w projekcie 

InfoLit Global. 

 

 


