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грамотності та бібліотечної освіти при Коледжі Стейтон Айленд
(Нью-Йорк), наукова бібліотека є ключовим елементом у вирішен
ні питання інформаційної грамотності у вищій освіті [4, 3].
У Сполучених Штатах Америки питання інформаційної гра
мотності наразі гостро стоїть у контексті вищої освіти. Більшість
університетів та коледжів США вже готуються до перемовин із
акредитаційними освітніми агенціями щодо включення цієї дис
ципліни у навчальні плани. Звісно наукові бібліотеки не залиша
ються осторонь цієї проблеми, оскільки саме вони як установи, що
надають інформаційні послуги, повинні взяти на себе зобов'язання
із проведення навчань з інформаційної грамотності. Із цього по
стає питання відповідності сучасного бібліотекаря ролі викладача,
оскільки взявши на себе відповідальність за проведення навчань,
направлених на формування інформаційної компетентності, бібліо
текар повинен сам досконало володіти цими знаннями [4, 3].
Саме тому нині стали популярними дослідження з інформа
ційної грамотності фахівців бібліотечної справи. Одне із таких
досліджень було проведено працівниками бібліотеки університету
Урбана Шампейн в штаті Іллінойс, Джеймсом Трейсі та Сьюзен
Сірінг. Вони провели опитування серед випускників магістерської
програми із бібліотекознавства та інформології бібліотечної шко
ли при університеті Урбана Шампейн як користувачів наукової
бібліотеки університету. Завданням студентів, яких опитували,
було оцінити бібліотечні послуги, які надаються університетською
бібліотекою, а також продемонструвати своє вміння користуватись
різними інформаційними ресурсами та послугами, таким чином,
перевірялась їх інформаційна компетентність [7, 2-12].
Це дослідження також мало позитивний вплив на покращення
інформаційних послуг університетської бібліотеки, на базі якої
проводилось дослідження, тож подібні опитування майбутніх фа
хівців носять дихотомічний характер: 1) перевірка знань та вмінь і
компетентностей майбутніх фахівців, 2) покращення рівня бібліо
течних та інформаційних послуг на основі отриманої в ході опиту
вання інформації. Адже майбутні фахівці у галузі бібліотекознав
ства мають особливі вимоги до бібліотеки як установи, що оперує
інформаційними ресурсами.
Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені.
Говорячи про інформаційну грамотність або компетентність, варто
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також зауважити, що сучасні інформаційно-комунікаційні техноло
гії повинні за вимогами часу широко використовуватись у навчаль
ному процесі, зокрема й у вищих навчальних закладах. Ці технології
також значною мірою впливають на темпи поширення інформації
у сучасному науковому та освітньому просторі. У зв'язку з цим
постає питання швидкого пошуку актуальної та достовірної інфор
мації. Найефективнішим засобом для здійснення такого пошуку є
використання знань, умінь, навичок та компетентності користувача
бібліотечно-інформаційними ресурсами.
Метою статті є розглянути основні аспекти вивчення інформа
ційної грамотності як складової навчального плану магістерської
програми із бібліотекознавства та інформології у В Н З США.
Завданням статті є проаналізувати досвід викладання основ
інформаційної грамотності у бібліотечних В Н З США.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих ре
зультатів. Як відомо, бібліотеки мають за основну мету відбір та
упорядкування величезних масивів інформації аби якомога краще
забезпечити своїх користувачів якісною інформацією [5]. Проте
серед уже систематизованих друкованих бібліотечних ресурсів та
електронних баз даних також необхідно здійснювати відбір. Саме
тому кожен науковець проводить власний пошук необхідної ін
формації для дослідження. При цьому як студенти, так і науковці
обов'язково повинні володіти певним рівнем сформованості біб
ліотечно-інформаційної компетентності. Належний рівень бібліо
течно-інформаційної компетентності є запорукою ефективної на
укової діяльності, одним із аспектів її ефективності.
Інформаційна грамотність у США невід'ємно пов'язана з од
нією із провідних освітніх засад — неперервністю освіти, а, як ми
знаємо, повноцінна освіта є неможливою без використання бібліо
течно-інформаційних ресурсів. Американська бібліотечна асоці
ація визначає інформаційну грамотність як сукупність якостей
особистості із розпізнання ступеня важливості інформації, здат
ність виокремити, оцінити та ефективно застосувати необхідну
інформацію [2, 4]. Інформаційна грамотність має велике значення
у сучасному швидкозмінному інформаційно-технічному суспіль
стві. Інформація сьогодні доступна у бібліотеках, спеціальних ор
ганізаціях та об'єднаннях, медіа, Інтернет. Проте, де б не працював
бібліотекар або інформолог: у великій науковій бібліотеці, сучасній
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університетській бібліотеці або філії міської публічної бібліотеки,
він працює в одній бібліотечній системі [3, 15]. Деякі фахівці у галу
зі інформаційних послуг працюють незалежно від установи [3, 16].
Розглянемо детальніше характеристики деяких сучасних популяр
них бібліотечних посад в інформаційних установах та бібліотеках
США:
Інформаційний брокер — це особа, яка виконує дослідження на
замовлення. Інформаційний брокер здійснює пошук у бібліотечних
друкованих колекціях та електронних базах даних наукової інфор
мації [3, 18].
Директор публічної бібліотеки — це особа, яка контактує з міс
цевою владою, шукає шляхи фінансування бібліотеки, здійснює
загальне управління. Знання, якими необхідно володіти особі на
цій посаді, стосуються таких галузей знань як: політологія, право
знавство, економіка тощо [3, 19].
Директор університетської бібліотеки — це особа, яка знахо
диться у постійному контакті з адміністрацією університету, здій
снює загальне управління бібліотекою, планує бібліотечний бю
джет, вирішує проблеми із розміщенням колекцій, з авторськими
правами, обговорює з провайдерами електронних ресурсів ціни на
пакети баз даних наукової інформації, проводить кадрову політику
бібліотеки.
Багато посад у галузі інформаційного обслуговування та бібліо
течної справи стають дедалі популярнішими: бібліограф-аналітик,
менеджер баз даних, інформаційний асистент тощо. Дипломовані
фахівці із бібліотекознавства та інформології по завершенні навчан
ня можуть розвивати свою кар'єру у таких типах установ: публічні
бібліотеки, спеціальні бібліотеки та інформаційні центри, наукові
бібліотеки, шкільні бібліотеки та медіа центри, інші інформацій
ні агенції [3, 20-27]. Бібліотекарі, інформологи та інформаційні
аналітики виконують на робочих місцях такі професійні функції
(надають такі послуги): надають інформаційно-довідкові послуги,
допомагають громадянам у вирішенні побутових питань (па кшталт
заповнення резюме для влаштування на роботу тощо), надають по
ради щодо літератури, працюють з дітьми, людьми з обмеженими
можливостями, працюють з громадою у наукових бібліотеках (пу
блічний відділ при закритій бібліотеці), обслуговують віддалених
користувачів, здійснюють виїзне обслуговування, надають техніч-
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ні послуги, здійснюють роботи з комплектування та каталогізації
фонду працюють у відділі збереження матеріалів, займаються ав
томатизацією бібліотечних процесів, здійснюють адміністрування.
Деякі посади у галузі інформології закріплені за бібліотекарями
через спільність освіти іиформологів та бібліотекарів [3, 28-43].
Навіть працюючи на посаді, вже дипломований спеціаліст не
припиняє вчитись. Навчання продовжується протягом усієї бібліо
течної кар'єри спеціаліста із бібліотекознавства та інформології.
Продовжитись навчання може у вигляді тренінгів, конференції,
дискусій тощо.
Популярними на сьогоднішній день є тренінги, розроблені про
вайдерами (постачальниками) баз даних наукової інформації, адже
із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та швид
ким поширенням Інтернет-послуг більшість користувачів бібліотек
почала надавати перевагу електронним ресурсам. Аби бути у курсі
останніх інформаційних тенденцій, сучасний бібліотекар повинен
професійно володіти знаннями та вміннями із використання елек
тронних баз даних наукової інформації, окрім цього він повинен
також вміти навчити користувача здійснювати ефективний та пра
вильний пошук у цих базах даних.
Одним із практичних завдань сучасного бібліотекаря є допо
мога користувачеві у пошуку необхідної інформації. Спроможність
знаходити можливості доступу та здійснювати ефективний інфор
маційний менеджмент називається інформаційною грамотністю
(information literacy) [6, 13]. Інформаційна грамотність впливає
безпосередньо на успішність наукової діяльності, тому що саме від
неї залежить вміння оперативно обробляти інформацію та визна
чати її релевантність.
Висновки. Проходячи по різних каналах, інформація надходить
до кінцевого споживача у не фільтрованому вигляді, що викликає
багато сумнівів стосовно її автентичності, надійності та корект
ності [2, 4]. Виходячи з цього, варто звернути увагу на рівень біб
ліотечно-інформаційної компетентності як на провідний чинник,
що забезпечує ефективність освіти. Вміння користуватись бібліо
течно-інформаційними ресурсами та укладати власні бази даних
на їх основі є важливим показником ефективності наукового дослі
дження. Особливо ці вміння та навички повинні бути притаманні
майбутнім бібліотекарям.
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Перспективи подальших досліджень. Термін, найближчий до ін
формаційної грамотності, — «інформаційна компетентність». Для
того, аби порівняти ці два терміни, звернімось до терміну «компе
тентність у навчанні». Компетентністю у навчанні називають зна
ння, «яке людина набуває не лише під час вивчення предмета, групи
предметів, а й за допомогою засобів неформальної освіти, внаслідок
впливу середовища» [1, 408]. Звідси випливає, що інформаційна
компетентність — це знання, набуте в процесі навчання та самостій
ної наукової діяльності, що передбачає самостійне використання
інформаційних ресурсів та визначення релевантності інформації
і спрямоване на успішне виконання наукової та дослідної роботи.
Схематично складові інформаційної компетентності в контексті
бібліотекознавства можна зобразити у вигляді інтеграції таких
складових: інформаційний пошук; вміння користуватись бібліо
течно-інформаційними ресурсами; основні джерела надходження
інформації; вміння визначати релевантність матеріалів.
Зазвичай навчання з інформаційної грамотності для користува
чів бібліотек проводять самі бібліотекарі, ось чому так важливо для
майбутніх фахівців у галузі бібліотечної справи та інформаційних
послуг мати педагогічну підготовку на рівні з бібліотечною. Саме
тому перспективними будуть дослідження формування рівня ін
формаційної компетентності у майбутніх бібліотечних працівників
не лише на теренах США, а й України, оскільки наша держава праг
не розвивати бібліотечну галузь.
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В статье анализируется проблема овладения информационной грамот
ностью студентами библиотечных ВУЗов США. Автор рассматривает
некоторые подходы к изучению этого вопроса ведущих американских
библиотечных специалистов. Рассмотрены основные аспекты изучения ин
формационной грамотности как составляющей учебного плана магистер
ской программы по библиотековедению и информологии в ВУЗах США.
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The article analyses the problem of Information Literacy Education by the stu
dents of Library departments of the USA higher educational establishments.
The author examines some approaches to the following issue represented
by current American library scientists. It is presented the main aspects of the
Information Literacy Education as the main components of Master's Programs
in Library and Information Studies in higher educational establishments of the
USA.
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