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Prepoznaju li knjižnice promjene?

• Radikalne promjene u okruženju:
– informacijske tehnologije
– potrebe korisnika
– financijske okolnosti

• Radikalne promjene u radu knjižnica:• Radikalne promjene u radu knjižnica:
– sve manja važnost fizičke veličine zbirki
– sve manja važnost klasičnih usluga
– sve veća važnost jednostavno dostupnih izvora izvan i oko 

knjižnice

• U digitalnome svijetu knjižnice kao mjesto manje su 
važne, ali kreativni i obrazovani knjižničar potrebniji je 
nego ikad.



Što je danas knjižnica?

• Knjižnica je danas tijelo koje živi sa svojim 
korisnicima: sa svojim učenicima i studentima, 
sa svojim istraživačkim timovima, sa svojim 
nastavnicima…nastavnicima…

• Knjižnica je potpora različitim stilovima 
učenja, računalna učionica, multimedijski 
laboratorij, susretište, kafić…



Kako onda mjeriti kvalitetu knjižnice?

• Ne više:
– brojem svezaka

– brojem tekućih časopisa

– brojem fizičkih dolazaka

– brojem pitanja postavljenih informacijskoj službi– brojem pitanja postavljenih informacijskoj službi

• Nego:
– utjecajem djelovanja knjižnice na uspjeh studenta

– doprinosom znanstvenoj produktivnosti ustanove

– potporom procesu učenja

– potporom prijedlozima znanstvenih projekata 



Knjižnica koja poučava

• Informacijska pismenost sve je više 
zastupljena u nastavnim planovima i 
programima, u ishodima učenja, u općim 
kompetencijama koje se stječu školovanjem

• Tu se krije mogućnost da knjižničari otvore 
ogroman prostor u kojemu će svoja specifična 
znanja i sposobnosti u poznavanju i 
organizaciji informacija staviti u službu svojih 
korisnika



Kako uči Net generacija?

• Digitalno okruženje im je prirodno stanište.

• Neprestano kruže webom.

• Vizualno su orijentirani. 

• Uživaju raditi timski.Uživaju raditi timski.

• „Multitaskeri”. 

• Odmah očekuju rezultate.



Ali…?

• Današnji studenti/učenici nisu nužno upućeniji u narav, 
primjerice, znanstvenoga istraživanja od onih koji su s 
nama bili pred jedno desetljeće ili još ranije niti im 
nužno informacijski izvori na webu primjereno 
zadovoljavaju potrebu za informacijamazadovoljavaju potrebu za informacijama

• Danas je teže nego ikad prije locirati pouzdane izvore i 
provesti ciljano pretraživanje 

• Tzv. „google” generacija učenika i studenata ne poznaje 
načine ciljane pretrage informacija niti prepoznaje 
vjerodostojnost informacijskoga izvora



Google Smoogle

Što ih knjižnice mogu naučiti?

– Kritičkome razmišljanju i pomnoj prosudbi.  

– Interaktivnom odnosu prema informaciji.



Knjižnica 101

• 101 se često koristi kao oznaka za osnove, za 
nešto što je uvod

• U poučavanju info pismenosti to bi bili, 
primjerice: kako se snaći u nekoj knjižnici, kako primjerice: kako se snaći u nekoj knjižnici, kako 
locirati e-časopise, kako koristiti knjižnični 
katalog, kako koristiti međuknjižniču uslugu, 
kako navoditi literaturu …

• Obrazovna uloga današnje knjižnice mora 
krenuti dalje od toga…



Što sve sadržava informacijska 
pismenost?



Kako pristupiti?

• Personalizirati:

– postaviti u kontekst nastavnog programa, odnosno 
drugih predmeta

– postaviti u kontekst znanstvene discipline ili struke– postaviti u kontekst znanstvene discipline ili struke

– poštovati različite stilove učenja

– izići iz knjižnice i otići korisnicima







S kime surađivati?

• S nastavnicima

• Sa studentima/učenicima

• Promatrati i propitivati, zajedno oblikovati



Krajnji cilj

• Korisnici:
– poduprijeti pripremu za cjeloživotno učenje

– poduprijeti kritičko promišljanje

– poduprijeti etičko postupanje s informacijom– poduprijeti etičko postupanje s informacijom

– pomoći u ažuriranju vještina (novi info izvori, nova 
pomagala)

• Knjižnice:
– učvrstiti tlo pod nogama

– povećati vidljivost u okruženju



Nešto osobno

Anketirana 254 
studenta MF-a 

29%

2%

da, obveznostudenta MF-a 
(2011.g.)

Mislite li da 
upoznavanje s 
izvorima medicinskih 
informacija treba biti 
sastavni dio 
nastavnog plana i 
programa?

69%

da, obvezno

da, izborno

ne



Zašto je važno?

24%

20%

10%

povećava osviještenost o važnosti medicinskih 
informacija

doprinosi  informacijskoj pismenosti općenito

26%
20%

doprinosi  informacijskoj pismenosti općenito

doprinosi razlikovanju pouzdanih od manje 
pouzdanih izvora informacija

utječe na odnos prema informacijama tijekom 
profesionalnog života

kombinacija odgovora


