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Abstrakt

Bakalářská  práce  se  zabývá  aktivitami  UNESCO  a  IFLA  v oblasti  zvyšování 

informační  gramotnosti.  Obě  organizace  jsou  vždy  nejprve  stručně  představeny 

prostřednictvím  jejich  základní  funkcí,  cílů,  historického  vývoje,  organizační 

struktury,  členství a klíčových aktivit.  Jádro práce je zaměřeno na role UNESCO 

a IFLA  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti,  které  jsou  charakterizovány 

prostřednictvím  jejich  významných  aktivit:  konferencí,  programů  a  projektů 

a klíčových  dokumentů.  Další  části  jsou  věnovány  společným  aktivitám  IFLA 

a UNESCO  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  a  možnostem  zapojení 

českých knihoven do již zmíněných aktivit IFLA a UNESCO.
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Abstract

The bachelor  thesis  deals  with  the  activities  of  UNESCO and IFLA in  the  field 

of developing information literacy. Firstly, both organizations are briefly introduced 

by means of their core functions, aims, historical backround, organizational structure, 

membership and core activities. The core of the thesis is focused on the activities 

of UNESCO and IFLA in the field  of developing information literacy,  which are 

described by the means of their important activities: conferences, programmes and 

projects  and  key  documents.  The  subsequent  parts  are  focused  on  the  common 

activities of IFLA and UNESCO in the field of developing information literacy and 

the possibilities of involving of Czech libraries in the mentioned activities of IFLA 

and UNESCO.
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Předmluva
Předkládaná  bakalářská  práce  je  věnována  aktivitám  International  Federation 

of Library  Associations  and  Institutions  (Mezinárodní  federace knihovnických  asociací 

a institucí,  dále  jen  IFLA)  a  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural 

Organization  (Organizace  Spojených  národů  pro  vzdělávání,  vědu  a kulturu,  dále  jen 

UNESCO) v oblasti zvyšování informační gramotnosti. Toto téma jsem si zvolila, protože se 

zajímám o přínos  velkých  mezinárodních organizací  k  rozvoji  knihovnictví  a informační 

vědy.  Problematika  zvyšování  informační  gramotnosti  je  v současné  době v tomto  oboru 

jednou z velmi významných. Prostřednictvím této práce jsem získala možnost proniknout do 

organizační struktury dvou velkých mezinárodních organizací, poznat, jak fungují, jak rychle 

se dokázaly zapojit do řešení problematiky zvyšování informační gramotnosti a jaký je jejich 

současný přínos pro danou problematiku.

Před  zahájením vlastního  zpracování  bakalářské  práce  jsem provedla  výběrovou 

rešerši Odborné aktivity v oblasti rozvoje a zvyšování informační gramotnosti pro požadavky 

atestace  z předmětu  Bibliografické  a  rešeršní  služby,  která  mi  pomohla  zorientovat  se 

ve velkém množství iniciativ velkých organizací, které se zabývají problematikou zvyšování 

informační  gramotnosti  a  přibližně  vymezit  role  IFLA  a  UNESCO  při  řešení  této 

problematiky  [ANDRLOVÁ,  2009].  Při vlastním  zpracování  práce  jsem použila  metodu 

analýzy primárních a sekundárních informačních zdrojů. 

Aktivitám IFLA a UNESCO v oblasti zvyšování informační gramotnosti se věnuje 

několik  přehledových  článků od českých  i  zahraničních  autorů.  Před  dvěma  lety obhájil 

na Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně 

Roman  Tureček  bakalářskou  práci  Organizace  spojených  národů  pro  výchovu,  vědu  

a kulturu a její role ve zvyšování informační gramotnosti, která je (navzdory svému názvu) 

zaměřena spíše na stav informační gramotnosti v Česku a ve světě (autor věnuje velkou část 

své práce jen terminologii) a roli UNESCO při zvyšování  gramotnosti obecně (věnuje se 

zejména  funkční  gramotnosti  a  počítačové  gramotnosti)  [2007].  Při  zpracování  své 

bakalářské práce jsem z této práce nečerpala. Moje práce je zaměřena čistě na aktivity IFLA 

a UNESCO  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti,  je  jinak  koncipována 

a strukturována.

Čerpala  jsem zejména  z informačních  zdrojů  dostupných  na  webových  portálech 

IFLA, tj.  IFLA website [Mezinárodní federace, 2009a] a  IFLANET [Mezinárodní federace, 

2009b] a UNESCO, tj.  UNESCO.org  [UNESCO, c1995-2009a]. Jednalo se o monografie, 

články z elektronických periodik, příspěvky ze sborníků a zejména o zprávy o konferencích, 

odborných  seminářích  atd.  Využila  jsem také  poznatky  získané  studiem četných  článků 

českých odborníků publikovaných v českých odborných periodikách a dalších doplňkových 

zdrojů. 
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Webová prezentace  IFLANET přestala být  ke 22.4.  2009 – tedy v době finálních 

úprav této práce - oficiální webovou stránkou IFLA a v současné době už slouží jenom jako 

webový archiv [Mezinárodní federace, 2009b]. Současná webová prezentace  IFLA website 

obsahuje ve většině případů stejné údaje jako IFLANET, a také do tohoto archívu velmi často 

odkazuje  [Mezinárodní  federace,  2009a].  Proto  v Seznamu  použité  literatury  primárně 

elektronických informačních zdrojů většinou uvádím adresu na webový archiv IFLANET, ze 

kterého jsem původně čerpala a také původní adresu, ze které jsem v době psaní bakalářské 

práce (zejm. v únoru a březnu 2009) citovala1. Pokud se některá fakta významně změnila, 

aktualizovala jsem text kapitoly a citovala jsem je podle aktuálního webového portálu IFLA, 

tj. IFLA website.

Vzhledem k tomu, že byla většina informačních zdrojů v anglickém jazyce, musela 

jsem  řešit  problém  překladu  názvů  některých  významných  akcí,  projektů  a  klíčových 

dokumentů do českého jazyka.  Pokud se jedná o obecný název typu „řídící výbor“ nebo 

„valné shromáždění“ atd.,  je uveden nejprve v českém a následně v závorce v anglickém 

jazyce.  Pokud se  jedná o specifický název organizace,  instituce,  komise,  akce,  projektu, 

programu  nebo  klíčového  dokumentu,  je  tento  název  vždy uveden  nejprve  v anglickém 

jazyce a následně v závorce v českém jazyce. 

Ústřední  témata  (motta)  zasedání  a konferencí  a  názvy informačních  zdrojů jsou 

označeny kurzívou. Názvy projektů, programů a akcí (konferencí, seminářů, schůzek atd.) 

jsou psány běžným písmem a od dalšího textu se odlišují pouze velkým písmenem v prvním 

slově daného názvu. Pokud se jedná o název, který se používá jednak jako název projektu, 

jednak jako název informačního zdroje, bude uveden také běžným písmem. 

Práce je strukturována do osmi  kapitol.  Úvodní kapitola (kapitola 1) je věnována 

obecně  vývoji  a  rozšíření  konceptu  informační  gramotnosti,  problematice  zvyšování 

informační  gramotnosti  a  úloze  mezinárodních  organizací  v této  problematice.  V závěru 

úvodní  kapitoly  jsou  podrobněji  popsány  hlavní  cíle  bakalářské  práce.  Jádro  práce  je 

rozděleno  na  čtyři  hlavní  části.  První  část  (kapitoly  2  a  3)  se  zabývá  aktivitami  IFLA 

v oblasti zvyšování informační gramotnosti. Nejprve je stručně charakterizována IFLA a její 

role  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti,  následně  jsou  konkrétně  rozebrány 

jednotlivé konference, programy a projekty a klíčové dokumenty, jež se této problematice 

věnují.  Druhá  část  (kapitoly  4  a  5)  se  zabývá  aktivitami  UNESCO  v oblasti  zvyšování 

informační gramotnosti (je strukturována stejně jako první část). Třetí část (kapitola 6) se 

věnuje společným aktivitám IFLA a UNESCO v oblasti zvyšování informační gramotnosti, 

u kterých nelze přímo určit, která ze dvou organizací na nich měla větší podíl. Tato část byla 

přidána  dodatečně  s ohledem  na  nové  poznatky  získané  v průběhu  vypracování  práce 

1 Informační zdroje, které primárně vyšly primárně v tištěné podobě a mají i podobu elektronickou 
budou obsahovat pouze jednu aktuálně platnou citaci.
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a nebyla uvedena v zadání. Čtvrtá část (kapitola 7) je věnována možnostem zapojení českých 

knihoven  a  odborných  organizací  do  aktivit  IFLA  a  UNESCO  v oblasti  zvyšování 

informační  gramotnosti.  Název  i  obsah  této  části  se  ve  srovnání  se  zadáním trochu liší. 

Kromě  možností  zapojení  českých  knihoven  zkoumá  také  možnosti  zapojení  českých 

odborných  organizací  (které  mohou  dosáhnout  více  v mezinárodním  dialogu  s IFLA 

a UNESCO). Závěrečná kapitola (kapitola 8) zhodnocuje, jakým způsobem bylo dosaženo 

cílů práce, které byly popsány v úvodní kapitole.

Během zpracování bakalářské práce se vyskytl problém s terminologií. V zadání je 

použito nejednotně termínů „zvyšování informační gramotnosti“(v názvu práce) a „rozvoj 

informační gramotnosti“ (v cíli práce a osnově práce), které jsou synonymní2. Ve své práci 

budu  nadále  užívat  pouze  termínu  „zvyšování  informační  gramotnosti“,  abych  docílila 

terminologické jednoznačnosti.

Bakalářská  práce  obsahuje  Terminologický  slovník,  Seznam  obrázků,  Seznam 

zkratek a také Seznam použité literatury, který je vypracován v souladu s normami ISO-690 

a ISO 690-2. Bibliografické odkazy v textu jsou vypracovány podle metody prvního prvku 

a data.  V odkazu  je  uveden  vždy  první  prvek  bibliografické  citace  tzn. většinou  autor, 

korporace nebo akce (pokud je název korporace nebo akce příliš dlouhý jsou použity jen 

první  dvě  nebo  tři  slova  z názvu),  popřípadě  název  (nebo  zkrácený název).  Druhá  část 

odkazu obsahuje datum publikování (popř. copyrightu) a třetí část čísla stránek (popř. článku 

nebo odstavce), pokud je lze určit. 

Záznamy v Seznamu použité literatury jsou řazeny abecedně podle vstupního prvku. 

Pokud  se  vyskytne  několik  záznamů  se  shodným  vstupním  prvkem,  jsou  řazeny 

chronologicky podle roku nebo data vydání, popř. copyrightu. Pokud se vyskytne několik 

záznamů se shodným vstupním prvkem a shodným datem nebo rokem vydání, jsou od sebe 

odlišeny  malým  písmenem  abecedy,  které  je  uvedeno  těsně  za  rokem  vydání 

v bibliografickém odkazu i v příslušné bibliografické citaci v Seznamu použité literatury.

Bakalářskou práci jsem vypracovala pod odborným vedením PhDr. Hany Landové, 

Ph.D., které bych tímto chtěla velmi poděkovat za hodnotné rady a odbornou pomoc.

2 Tento problém se vyskytl také při zpracování mé bibliografické rešerše pro předmět bibliografické 
a rešeršní služby, v jejím názvu je nadbytečně užito obou synonymních termínů.
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1 Úvod

Pojem informační gramotnost3 a informační vzdělávání4 vznikl v reakci na problém 

informační  exploze,  který  se  objevil  spolu  s  rozšířením  nových  informačních 

a komunikačních technologií (dále jen ICT), zejména po rozšíření technologie World Wide 

Web (dále jen WWW) používané v Internetu [BARTOŠEK, 1999, s. 1]. 

Společně  s nárůstem množství  informací  a  komunikovaných  formátů  se  objevila 

potřeba orientovat se v informačním univerzu, tj. schopnost identifikovat svou informační 

potřebu,  lokalizovat,  zhodnotit  a  efektivně  využít  informace.  Tyto  čtyři  informační 

kompetence tvoří v souhrnu základní koncept informační gramotnosti [LAU, 2006a, s. 49]. 

Pojem informační gramotnost byl poprvé použit v roce 1974 Paulem Zurkowskim, 

který  považoval  za  informačně  gramotného  každého  jedince,  který  dokáže  využívat 

informační  zdroje  pro svou  práci  [1974,  s.  6].  Pojem informační  gramotnost  se  rozšířil 

koncem osmdesátých let v souvislosti se vznikem do dnešní doby nejpoužívanější definice 

American  Library  Association  (Americká  knihovnická  asociace,  dále  jen  ALA)  [1989, 

odst. 2],  ze které  vychází  i výše  popsaná  definice.  Během  devadesátých  let  a začátkem 

nového  tisíciletí  se  objevilo  mnoho  různých  národních  a mezinárodních  iniciativ,  které 

vytvořily  velké  množství  různých  definic,  koncepcí  a  standardů  informační  gramotnosti 

a informačního  vzdělávání.  Pojem  informační  gramotnost  je  používán  některými 

mezinárodními a národními organizacemi, ale není univerzální, tj. ani přeložitelný do všech 

jazyků, ani všeobecně akceptovaný. 

Řada  vlád  vytvořila  a  implementovala  národní  politiku  zvyšování  informační 

gramotnosti. Odborné organizace, knihovny a školy na celém světě vyvíjejí své programy 

a projekty informačního vzdělávání. Výše popsané skutečnosti charakterizují zejména stav 

rozvinutých zemí. Mnoho rozvojových zemí stále trpí vysokou mírou funkční negramotnosti 

a nemá žádnou národní politiku zvyšování informační gramotnosti. 

Úloha  mezinárodních  organizací  v procesu  zvyšování  informační  gramotnosti 

spočívá ve zvyšování povědomí o informační gramotnosti, v zajištění mezinárodního dialogu 

o teoretických i praktických aspektech informační gramotnosti a informačního vzdělávání, 

vytváření  prostoru  pro  sdílení  zkušeností  a  v neposlední  řadě  také  v tvorbě  norem 

a standardů pro informační  vzdělávání.  Mezinárodní  organizace kladou důraz na podporu 

zvyšování informační gramotnosti a informačního vzdělávání v rozvojových zemích, které 

samy  nevytvořily  vlastní  politiku  zvyšování  informační  gramotnosti  a  standardy 

pro informační vzdělávání.

3 Anglický ekvivalent - „information literacy“
4 Anglický ekvivalent – „information education“ 
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Cílem mé práce je stručně popsat dvě významné mezinárodní organizace – IFLA 

a UNESCO,  zmapovat  a stručně  charakterizovat  jejich  aktivity  v oblasti  zvyšování 

informační gramotnosti. Cílem mé práce není podat výčet všech aktivit, ale pokusit se vybrat 

a charakterizovat  nejdůležitější  z nich tak,  abych  dokázala  identifikovat  specifický přínos 

obou organizací pro zvyšování informační gramotnosti na mezinárodní, regionální a národní 

úrovni a zhodnotit výsledky jejich vzájemné spolupráce. 
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2 IFLA

2.1 Základní informace

IFLA  je  nezávislá,  mezinárodní,  nevládní,  nevýdělečná 

organizace,  která  prosazuje  zájmy  knihovnických  a  informačních  asociací,  knihoven  

a informačních služeb, knihovníků a společenství, jimž slouží na celém světě [Mezinárodní 

federace, 2008a, čl. 2]. Hlavní sídlo IFLA se nachází v Koniklijke Bibliothek (Královská 

knihovna)  v nizozemském Hágu.  IFLA má  1600 členů  ze  150 zemí  světa  [Mezinárodní 

federace, 2009c, odst. 1] a používá sedm úředních jazyků – angličtinu, arabštinu, čínštinu, 

francouzštinu, němčinu, ruštinu a španělštinu [Mezinárodní federace, 2007a, odst. 2].

IFLA každý rok pořádá konferenci (World Library and Information Congress: IFLA 

General  Conference  and  Council,  dále  jen  konference  IFLA),  která  je  zároveň  hlavním 

summitem jejích členů (popř. jejich delegátů) a která patří mezi nejvýznamnější celosvětové 

události v oboru knihovnictví a informačních služeb [Mezinárodní federace, 2009d, odst. 1]. 

IFLA vydává (nejen pro své členy)  časopis  IFLA journal,  který vychází  čtyřikrát 

ročně,  IFLA  Professional  reports (Odborné  zprávy  IFLA)  a  mnoho  dalších  publikací 

ve speciálních edicích. Nejvýznamnějším informačním zdrojem pro členy IFLA i odbornou 

i laickou  veřejnost  je  webová  stránka  IFLA  website (dřívě  IFLANET),  která  obsahuje 

informace  o  organizační  struktuře  IFLA  a zejména  o  odborných  aktivitách  IFLA 

[Mezinárodní federace, 2009e].

Mezi  hlavní  cíle IFLA patří  kromě již výše  zmíněného prosazování  zájmů jejích 

členů  na  celém  světě,  také  zajištění  vysoké  úrovně  poskytovaní  knihovnických 

a informačních  služeb  a rozšiřování  všeobecného  povědomí  o  významu  kvalitních 

knihovních a informačních služeb. V rámci svých cílů se IFLA snaží prosazovat základní 

hodnoty jako je svobodný přístup k informacím a svoboda šíření  informací;  přesvědčení, 

že lidé potřebují pro svůj všestranný rozvoj univerzální a spravedlivý přístup k informacím, 

idejím  a  tvůrčím  dílům;  přesvědčení,  že  kvalitní  knihovnické  a informační  služby 

napomáhají  k zabezpečení tohoto přístupu a nakonec také závazek, že se všichni členové 

federace mohou podílet na aktivitách IFLA a mít  z nich prospěch [Mezinárodní federace, 

2009c, odst. 2-3]. 

IFLA  vytváří  prostor  pro  dialog  a  spolupráci  mezi  asociacemi,  institucemi 

i jednotlivými odborníky na mezinárodní úrovni. Zajišťuje rozvoj odborných knihovnických 

a informačních činností. Organizuje výzkum a vzdělávání (odborné semináře a workshopy) 

v oblasti knihovních a informačních služeb. Spolupracuje s řadou mezinárodních organizací, 

agentur  a  jiných  institucí  jako  např.  s UNESCO,  s  International  Organization 

for Standardization  (Mezinárodní  organizací  pro  normalizaci,  ISO),  s  World  Intellectual 

obr. 1 Logo IFLA 
Zdroj: [Mezinárodní 
federace, 2009]
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Property Organization (Světová organizací duševního vlastnictví, WIPO) atd. [Mezinárodní 

federace, 2008b, s. 2]. 

2.2 Tři pilíře IFLA

V prosinci 2004 byl na zasedání Řídícího výboru IFLA (Governing Board) schválen 

model, který popisuje klíčové aktivity IFLA ve vztahu ke třem hlavním pilířům – Society 

(dále jen Společnost), Profession (dále jen Profese) a Membership (dále jen Členství), čímž 

vystihuje a shrnuje základní funkce IFLA a nastiňuje její směřování. 

Pilíř  Společnost  (nebo  společenský  kontext)  je  zaměřen  na  postavení  knihoven 

a informačních  institucí  ve  společnosti  (na  způsob  jakým  slouží  společnosti)  a  také 

na základní  problematiku  společenského  kontextu,  která  toto  postavení  ovlivňuje.  Tato 

problematika  je  řešena  zejména  ve  spolupráci  s jinými  světovými  organizacemi  v rámci 

specifických  programů  jako  Blue  Shield  (Modrý  štít),  v rámci  prosazování  zájmů  IFLA 

na World Summit on Information Society (Světovém summitu o informační společnosti, dále 

jen WSIS) a dvou specializovaných komitétů IFLA5, které se zabývají svobodným přístupem 

k informacím,  svobodou projevu a právními  otázkami  knihovnictví  a informačních služeb 

[Mezinárodní federace, 2004, odst. 1-2]. 

Pilíř  Profese  je  zaměřen  na  koordinaci  odborných  aktivit  a  řešení  základních 

problémů  v oblasti  knihovnictví  a  informačních  služeb.  Jedná  se  zejména  o  zajištění 

odborného zázemí  pro standardizaci  a vytváření  nových postupů a metodik v rámci  core 

activities (dále jen základní aktivity)6 a také v rámci jednotlivých odborů a sekcí.

Pilíř Členové zahrnuje veškeré služby,  které IFLA poskytuje svým členům a také 

akce, které pro ně pořádá (jedná se zejména o konferenci IFLA), a informační zdroje, které 

pro ně vydává a zajišťuje [BYRNE, 2004, s. 5-36]. 

2.3 Historický vývoj

O  založení  International  Library  and  Bibliographic  Comittee  (Mezinárodní 

knihovnický  a bibliografický  výbor)  bylo  rozhodnuto  30.  srpna  1927  ve skotském 

Edinburghu, kde patnáct zakládajících členů podepsalo  Edinburgh Resolution (Edinburská  

rezoluce).  První  konference  IFLA se  uskutečnila  v Římě,  Florencii  a v Benátkách  v roce 

1929. V průběhu této konference byly zároveň schváleny základní stanovy, oficiální jméno 

organizace  International  Federation  of  Library  Associations  (Mezinárodní  federace 

knihovnických  asociací)  a  bylo  určeno  její  sídlo  v Ženevě.  IFLA  byla  ustavena  jako 

mezinárodní federace národních knihovnických asociací. Během třicátých let se stabilizovalo 

vnitřní uspořádání organizace, rozšířila se členská základna (přibyly některé mimoevropské 

státy  jako  např.  Egypt,  Čína,  Indie,  Japonsko  a  Filipíny)  a  vzrostla  její  autorita 

5 O komitétech bude podrobněji pojednáno v kapitole 2.6 Základní činnosti a komitéty IFLA.
6 O základních činnostech bude podrobněji pojednáno v kapitole 2.6 Základní činnosti a komitéty 
IFLA.
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na mezinárodním poli. Na konferenci v Oslo v roce 1947 došlo k dohodě o spolupráci mezi 

IFLA  a UNESCO.  IFLA  se  zavázala,  že  bude  pro  UNESCO  zajišťovat  kontakt 

s knihovnickými asociacemi, UNESCO naopak přislíbilo finanční podporu pro činnost IFLA 

(konference,  schůzky atd.)  [WIEDER,  2002,  s.  107-110].  V roce 1949 UNESCO přijalo 

manifest  Public library: a living force for popular education (Veřejná knihovna: životní síla 

pro  všeobecné  vzdělávání),  kde  byla  zdůrazněna  role  veřejných  knihoven  jako  nástrojů 

demokracie [UNESCO, 1949, s. 1-3].

Během padesátých  let  se  rapidně  rozrostla  členská  základna  IFLA.  Rozvinul  se 

dialog se zeměmi socialistického bloku (v roce 1959 došlo k přidružení SSSR) a s některými 

mezinárodními knihovnickými organizacemi. V roce 1962 vznikl stálý ústřední sekretariát 

IFLA, který se v roce 1971 přestěhoval do Hágu [International federation, 1980, s. 261-262]. 

IFLA se nově zaměřila na knihovnictví v rozvojových zemích. K federaci přistoupily některé 

asijské a africké státy (např. Čínská lidová republika, Indonésie nebo Malajsie). V roce 1976 

byly v Lausanne schváleny nové stanovy a jednací řád. Došlo k zásadní změně organizační 

struktury – IFLA nadále nesdružovala jen knihovnické asociace, ale také instituce (jednotlivé 

knihovny  nebo  jiné  informační  instituce),  soukromé  osoby  a  komerční  sponzory 

[CAMPBELL, 2002, s. 118]. 

V osmdesátých letech se začaly masivně rozvíjet core programs (základní programy) 

později známé jako základní aktivity, které řešily (a v mnoha případech stále řeší) zásadní 

problémy v oblasti knihovnických a informačních služeb. V roce 1993 IFLA zveřejnila svoji 

webovou prezentaci  na internetu (IFLANET).  V roce 2001 došlo k zásadní  změně  Stanov 

IFLA a tedy i struktury řídících orgánů  a zároveň k prvnímu korespondenčnímu hlasování 

v dějinách IFLA [Mezinárodní federace, 2002]. 

2.4 Členství

IFLA rozděluje své členy na tyto kategorie:

• řádní členové (Association Members), kteří mají volební práco: 

o řádní  národní  členové  (National  Association  Members)  –  členové  z řad 

národních asociací knihovníků a informačních pracovníků

o řádní mezinárodní členové (International Association Members) – členové 

z řad významných mezinárodních asociací

o řádní  členové  (Association  Members)  –  členové  z řad  jiných  asociací 

knihovníků a informačních pracovníků

o řádní  institucionální  členové  (Institutional  Members)  –  členové  z  řad 

jednotlivých institucí, jako jsou knihovny a jiné informační instituce

o čestní členové (Honorary Fellows) [Mezinárodní federace, 2008a, čl. 4] 

• přidružení členové (Affiliates), kteří nemají nemají právo volit:
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o individuální přidružení členové (Individual Affiliates) – jednotliví odborníci 

z oblasti knihovní a informační vědy 

o institucionální přidružení členové (Institutional Affiliates) – malé instituce, 

které si nemohou dovolit být řádnými členy 

• korporativní  partneři  (Corporate  Partners),  soukromé  instituce 

zainteresované na rozvoji knihovnictví a informační vědy, které podporují (finančně 

i jinak) činnost IFLA [Mezinárodní federace, 2008c].

2.5 Organizační struktura

Činnost řídících orgánů IFLA se v současnosti řídí IFLA statutes (dále jen Stanovy 

IFLA) [Mezinárodní federace, 2008a] a Rules of procedure (Jednací řád IFLA) [Mezinárodní 

federace, 2008c], které byly revidovány a schváleny v říjnu 2008.

Nejvyšším představitelem IFLA je prezident  (President),  který je zvolen Valným 

shromážděním  (General  Assembly)  vždy  jen  na  jedno  dvouleté  volební  období,  které 

nastupuje  po dvouletém  čekatelství  ve  funkci  zvoleného  prezidenta  (Prezident-elect) 

[Mezinárodní federace, 2008a, čl. 13]. V roce 2007 nastoupila své dvouleté volební období 

současná  prezidentka  IFLA  Claudia  Lux  z Německa  [Mezinárodní  federace,  2007-2009, 

odst. 1].

Valné shromáždění  je  nejvyšší  řídící  orgán IFLA.  Jeho hlavní  funkcí  je  přijímat 

zásadní usnesení ohledně politiky, strategických cílů, stanov, členství a financování a volit 

prezidenta a členy řídícího výboru. Všichni řádní členové (z řad národních, mezinárodních 

a jiných asociací a institucí) mají právo delegovat svého vyslance, který má právo volit.

Řídící výbor je volen Valným shromážděním. Mezi jeho hlavní členy patří prezident, 

zvolený prezident,  předseda  Odborné  komise  (Professional  Comittee),  předsedové  všech 

odborů  IFLA  atd.  Řídící  výbor  je  zodpovědný  za vedení  IFLA,  především  za  řízení 

odborných aktivit a správu rozpočtu. Součástí Řídícího výboru jsou dva důležité orgány – 

Odborná komise a Výkonná komise (Executive Comittee)  [Mezinárodní  federace,  2008a, 

čl. 8-14]. 

Řídící výbor zřizuje osm odborů (Divisions) [Mezinárodní federace, 2009f]. Každý 

z odborů je zaměřený na široké pole odborných aktivit. Odbory řídí odborné aktivity IFLA 

hlavně prostřednictvím koordinace činnosti sekcí. Každý odbor má svého předsedu, který je 

také členem Odborné komise Řídícího výboru [SHIMMON, 2003, s. 1412-1413].

Odborné  aktivity  v IFLA  se  odehrávají  zejména  v rámci  jednotlivých  sekcí 

(Sections), kterých je celkem 44 [Mezinárodní federace, 2009f]. Sekce se zabývají různými 

druhy  informačních  institucí  a  knihoven  a specifickými  službami,  které  poskytují; 

odbornými aktivitami a aspekty informační a knihovní vědy; a také jednotlivými regiony. 

Každý člen IFLA má právo stát se členem nějaké sekce a následně také navrhovat a volit 
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členy stálého výboru (Standing Comittee),  kteří  jsou odbornými  garanty programu sekce. 

V rámci  IFLA ještě  působí  diskusní  skupiny  (Discussion  Groups),  které  jsou  zřizovány 

pouze  na  dva  roky  za  účelem  řešení  současných  problémů  a  diskuse  aktuálních  témat 

[SHIMMON, 2003, s. 1412-1413].

2.6 Základní činnosti a komitéty IFLA

Základní  činnosti  IFLA  jsou  zaměřeny  na  specifické  oblasti  knihovnických 

a informačních služeb. Jsou řízeny Odbornou komisí. Jejich práce směřuje k naplnění cílů 

a programu IFLA [Mezinárodní federace, 2009c].

IFLA má čtyři základní činnosti: 

• Action  for  Development  through  Libraries  Programme  (Akce  pro  rozvoj 

prostřednictvím  Programu  knihovny,  dále  jen  ALP)  se  snaží  napomáhat  rozvoji 

odborných  institucí,  knihovnické profese  a  knihovnických  a  informačních  služeb 

v rozvojových zemích (v Africe, Jižní Americe a Karibiku a také v Asii a Oceánii) 

[Action for Development, 2009, odst. 3]

• IFLA-CDNL  Alliance  for  Digital  Strategies  (Aliance  IFLA-CDNL  pro  digitální 

strategie,  dále  jen  ICADS)  je  společná  aktivita  IFLA  a  Conference  of  Diretors 

of National  Libraries  (Konference  ředitelů  národních  knihoven,  CDNL),  která  se 

zabývá především problematikou bibliografické registrace všech typů informačních 

zdrojů, přístupem k informačním zdrojům a správou elektronických zdrojů [IFLA-

CDNL, 2009, odst. 1-2] 

• IFLA Core Activity on Preservation and Conservation (Základní činnost pro ochranu 

a konzervaci,  dále  jen  PAC)  se  zabývá  ochranou  a  konzervací  dokumentů 

v knihovnách [IFLA Core Activity, 2009]

• UNIMARC Core Activity (Základní  činnost  UNIMARC, dále jen UCA) se stará 

o údržbu  a rozvoj  výměnného  formátu  pro  bibliografická  data  UNIMARC 

[UNIMARC Core Activity, 2009].
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IFLA má také dva specializované komitéty, které vznikly ke konci devadesátých let 

a jsou odpovědné Výkonnému výboru IFLA. Tyto dva orgány se snaží prosazovat svobodný 

přístup  k informacím,  svobodu  projevu,  dodržování  autorských  práv  atd.  [Mezinárodní 

federace, 2009a]. Jedná se o tyto dva komitéty:

• Committee  on Free Access  to  Information  and  Freedom of  Expression  (Komitét 

IFLA pro volný přístup k informacím a svobodu projevu, dále jen FAIFE) se snaží 

prosazovat  svobodný  přístup  k informacím  a  svobodu  projevu  [Mezinárodní 

federace, 2009g]

• Committee on Copyright and other Legal Matters (Komitét pro autorské právo a jiné 

právní záležitosti - CLM) se zabývá problematikou autorského práva a duševního 

vlastnictví [Mezinárodní federace, 2009h]
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3 Aktivity IFLA v oblasti zvyšování informační gramotnosti

3.1 IFLA a informační gramotnost – historie a současnost

Aktivity IFLA v oblasti zvyšování informační gramotnosti jsou realizovány zejména 

v rámci Information Literacy Section (Sekce pro informační gramotnost, dále jen INFOLIT), 

která navázala na činnost Round Table on User Education (Kulatý stůl pro přípravu uživatelů 

informací,  dále  jen Kulatý stůl).  Dílčí  aktivity v rozvojových  zemích  zajišťují  jednotlivé 

regionální sekce, které také v současné době rozvinuly spolupráci s UNESCO.

První návrh na založení Round Table on User Education (Kulatý stůl pro přípravu 

uživatelů informací - dále jen Kulatý stůl) padl na UNESCO Expert meeting on Training 

Information Users in Higher Education (Schůzka expertů UNESCO o vzdělávání uživatelů 

informací  ve vysokoškolském vzdělávání),  který se konal ve finském Espoo. Ve stejném 

roce se na konferenci IFLA ve Stockholmu dohodla Education and Training Section (Sekce 

pro  výchovu  a  vzdělávání)  se  Science and Technology Libraries Section  (Sekce 

vědeckých a technických knihoven) na založení Kulatého stolu. Návrh byl dále postoupen 

Odbornému výboru  (Professional  Board)7,  jenž povolil  nejprve vznik Working Group on 

User  Education  (Pracovní  skupiny  pro přípravu  uživatelů  informací,  dále  jako  Pracovní 

skupina),  která  měla  ověřit  smysl  existence  budoucího  Kulatého  stolu,  tzn.  prozkoumat 

zájem odborné veřejnosti, zejména členů, o téma přípravy uživatelů informací. V roce 1993 

na konferenci v Barceloně byly vypracovány základní cíle budoucího Kulatého stolu a také 

jeho pracovní plán. V listopadu 1993 Odborný výbor schválil  návrh Pracovní skupiny na 

založení Kulatého stolu, který se začlenil do Division of Education and Research (Odbor pro 

vzdělávání  a výzkum).  Byl  ustaven  Výkonný výbor  (Executive  comittee)  Kulatého  stolu 

[KOKKONEN, 2008, s. 3-4]. 

Kulatý  stůl  a  zejména  jeho  Výkonný  výbor  se  nadále  soustředily  na  konkrétní 

projekty v oblasti  přípravy uživatelů informací  a také na přípravu zasedání  a workshopů 

konaných během pravidelných konferencí IFLA. V roce 1997 byl uskutečněn projekt Online 

Directory of User Education Specialists (Online adresáře odborníků na přípravu uživatelů 

informací).  Každý  záznam  popisující  odborníka  měl  obsahovat  kontaktní  informace, 

specializace, informace o jeho publikacích, afiliaci atd. [Round Table on User Education, 

1997].  Ve  stejném  roce  byl  také  navržen  a  schválen  Střednědobý  program  1998-2001 

(Medium Term Programme 1998-2001),  který kromě  mezinárodní  kooperace  při  rozvoji 

v oboru  přípravy uživatelů  informací,  tvorby osnov a  výukových  programů a vzdělávání 

knihovníků, zdůraznil také roli informační gramotnosti [Mezinárodní federace, c1995-2000].

Kvůli stoupajícímu zájmu o problematiku informační gramotnosti došlo v listopadu 

2002 k organizační  změně  –  na místě  původního Kulatého  stolu  vznikl  INFOLIT,  který 

7 Odborný výbor byl předchůdcem Odborné komise.
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s novým statusem sekce získal i větší práva podílet se na řízení IFLA a také větší finanční 

podporu z rozpočtu IFLA.  Hlavním řídícím orgánem se  stal  namísto  Výkonného výboru 

Stálý výbor (Standing Comittee). Prvním předsedou, který se zasloužil o hladký organizační 

převod Kulatého stolu na sekci INFOLIT, se stal významný teoretik oboru Jesus Lau [This 

issue substitutes,  2003,  s.  1].  V rámci  INFOLIT došlo k zintenzivnění  práce při  přípravě 

metodických  materiálů,  jednotlivých  zasedání  i  workshopů.  INFOLIT  také  získal  grant 

na zpracování směrnic informační gramotnosti,  které měl  koordinovat předseda Jesus Lau 

[Minutes from Glasgow, 2003, s. 3-4].

V roce 2003 publikovala Key Raseroka (zvolená prezidentka IFLA) své prezidentské 

téma  Libraries  for  lifelong  literacy  (Knihovny  pro  celoživotní  gramotnost),  ve  kterém 

zdůraznila  roli  gramotností  (včetně  informační  gramotnosti)  pro  zajištění  neomezeného 

přístupu  k informacím.  V dokumentu  byla  akcentována  nutnost  celoživotního  vzdělávání 

uživatelů  i  knihovníků  a  jiných  informačních  pracovníků,  které  zajistí  jejich  celoživotní 

schopnost objevovat, získávat a využívat informace bez ohledu na situaci, v níž se nacházejí. 

Knihovníci  a  informační  pracovníci  byli  vyzváni,  aby  reagovali  na  změny  v informační 

společnosti  a  připravili  adekvátní  vzdělávací  programy  a  reflektovali  tak  stav  a pokrok 

v různých oblastech gramotnosti [2003, s. 109-112].

Prezidentské  téma  se  výrazně  odrazilo  také  v odborných  aktivitách  INFOLIT. 

Do programu zasedání,  které se konalo v rámci konference IFLA v Berlíně v srpnu 2003, 

byla zařazena problematika certifikátu informační gramotnosti, která byla nadnesena v rámci 

závěrečných doporučení prezidentského tématu [Open session, 2003, s. 2]. 

V roce  2004  byl  publikován  v rámci  INFOLIT  metodický  leták  Guidelines 

on information literacy assessment (Směrnice pro hodnocení informační gramotnosti), který 

shrnuje základní metody evaluace výsledků, kterých bylo v rámci informačního vzdělávání 

[STEC, 2004]. Spolu s rozvojem INFOLIT došlo i ke zlepšení kvality časopisu Information 

Literacy Newsletter (Bulletin Informační gramotnosti), od roku 2005  Information Literacy 

Section  Newsletter (Bulletin  Sekce  pro informační  gramotnost),  který se  více  zaměřil  na 

mezinárodní  spolupráci  při zvyšování informační  gramotnosti,  začal  aktivně  informovat 

o činnosti jednotlivých národních a mezinárodních subjektů, zabývajících se problematikou 

informační gramotnosti. 

Po roce 2005 se rozvinula spolupráce s UNESCO při realizaci zásadních projektů 

v oboru profesionálního rozvoje na  poli  zvyšování  informační  gramotnosti.  Mezi  zásadní 

projekty vzniklé v rámci této spolupráce patří - International information literacy state of-

the-art report (Mezinárodní zpráva o stavu informační gramotnosti, dále jen ILSAR) [LAU, 

2007a] a InfoLit Global: Information Literacy Resources Directory (InfoLit Global: Adresář 
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zdrojů o informační gramotnosti, dále jen InfoLit Global)8 [2008-2009a]. V roce 2006 byly 

publikovány Guidelines on information literacy for lifelong learning (Směrnice o informační  

gramotnosti pro celoživotní vzdělávání, dále jen Směrnice) [LAU, 2006a]. V roce 2007 byla 

zvolen nový Stálý výbor v čele s předsedkyní Sylvií Cheviolette, který přijal do dnešní doby 

poslední  Strategic  plan  2007-2009  (Strategický  plán  2007-2009)9.  Základní  myšlenkou 

nadále  zůstává  podpora  spolupráce  a zvyšování  informační  gramotnosti  na  celém světě, 

šíření  informací  o informační  gramotnosti  a vytváření  informačních  zdrojů  o informační 

gramotnosti [Mezinárodní federace, 2007b].

3.2 Konference

Konference  IFLA  jsou  jednou  z nejvýznamnějších  událostí  v oboru  knihovnictví 

a informačních  služeb.  Kulatý  stůl  (a  později  i  INFOLIT)  od  svého  založení  připravuje 

pravidelně nejméně jedno veřejné zasedání věnované problematice informační gramotnosti. 

Začátkem nového  tisíciletí,  kdy  se  za  svědomité  spolupráce  IFLA,  UNESCO  a  dalších 

mezinárodních  organizací  rozvinul  dialog  o  problematice  informační  gramotnosti 

a informačního vzdělávání, se rozšířil zájem o tuto problematiku i v rámci jiných sekcí IFLA 

a jejich programů v rámci jednotlivých konferencí. Byly vybrány celkem čtyři konference. 

Kritériem pro výběr bylo jednak významné zastoupení problematiky informační gramotnosti 

v rámci programu konference, jednak významný obsahový přínos jednotlivých zasedání. 

3.2.1 Berlín 2003

V srpnu 2003 se uskutečnila 69. konference IFLA v Berlíně, které se zúčastnilo 4500 

účastníků z 131 zemí [World Library and Information Congress, 2003, s. 1]. Hlavní motto 

konference Access point library: media – information – culture (Knihovna jako přístupový 

bod : média, informace, kultura) bylo symbolizováno Brandenburskou branou. Motto i obraz 

jednotně vyjadřovaly důležité poslání  knihoven jako bran (přístupových bodů) k médiím, 

informacím a  kultuře  [HENCZEL,  2003,  s.  1].  Program konference  reflektoval  potřebu 

přeměny  knihoven  od  role  poskytovatele  tradičních  dokumentů  a informačních  služeb 

k instituci, která bude schopná reagovat pružně na vývoj nových médií, druhů informačních 

zdrojů  a  technologií  a  efektivně  uspokojovat  informační  potřeby  všech  svých  uživatelů 

[TABB, 2003, s. 3]. 

INFOLIT  se  prezentoval  jedním  veřejným  zasedáním  a  jedním  workshopem. 

Veřejné zasedání bylo organizováno ve spolupráci s University Libraries and other General 

Research  Libraries  (Sekce  univerzitních  knihoven  a  jiných  všeobecných  vědeckých 

knihoven).  Téma  veřejného  zasedání  International  information  literacy  certificate:  

8 Názvy těchto dvou  informačních zdrojů nejsou označeny kurzívou, protože se jedná jak o název 
informačních zdrojů, tak o název projektů, v dalším textu budou tedy jejich zkratky psány normálním 
písmem. 
9 Situace ke dni 20. 2. 2009
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challenges  for  the  profession  (Mezinárodní  certifikát  informační  gramotnosti:  výzva  pro  

profesi), vycházelo z doporučení, které publikovala Key Raseroka ve svém prezidentském 

tématu [2003,  s.  109-112].  Program byl  zaměřen  na možnosti  vytvoření  a implementace 

jednotného mezinárodního certifikátu informační gramotnosti a jeho výhody a nevýhody pro 

rozvoj  informačního  vzdělávání  a  pro  lepší  spolupráci  mezi  knihovnami  a vzdělávacími 

institucemi.  Ve  výsledku  je  možné  konstatovat,  že  názory  na zavedení  mezinárodního 

certifikátu  se  diametrálně  lišily  vzhledem  k rozdílnému  chápání  konceptu  informační 

gramotnosti a neexistenci jednotných směrnic informační vzdělávání [PASADAS-URENA,̃  

2003, s. 1-16; SAI-NOI, 2003, s. 1-10; WEBBER, 2003, s. 1-11].

Workshop nazvaný  Using assessment as a tool to improve teaching and improve  

learning  (Využití  hodnocení  jako  nástroje  pro  zlepšení  výuky  i  učení) byl  zaměřen 

na problematiku hodnocení informační gramotnosti v knihovnách a informačních centrech. 

Do programu  byly  zahrnuty  formální  i neformální  metody  hodnocení  a  jejich  vliv 

na rozhodování,  uspokojování uživatelských potřeb a tvorbu nových výukových programů 

[Workshop, 2003, s. 2-3].

3.2.2 Buenos Aires 2004

V srpnu  2004  se  v argentinském  hlavním  městě  Buenos  Aires  uskutečnila 

70. konference IFLA jako první konference IFLA na jihoamerickém kontinentě. Zúčastnilo 

se jí 4000 delegátů ze 121 zemí [First World Library, 2004, s. 1]. Hlavní téma konference 

Libraries: tools for education and development (Knihovny: nástroje vzdělávání a rozvoje) 

přineslo  výzvu  pro  budování  spolupráce  mezi  knihovnami  a  vzdělávacími  institucemi 

za účelem zajištění volného přístupu k informacím a uspokojování informačních potřeb, což 

je nezbytné pro znalostní,  sociální a kulturní rozvoj společnosti.  Program konference byl 

vzhledem  k vysokému  počtu  jihoamerických  delegátů  zaměřen  zejména  na  oblast  Jižní 

a Střední Ameriky [RASEROKA, 2004, s. 1-3]. 

Téma  informační  gramotnost  bylo  vzhledem k zaměření  celé  konference  jedním 

z nejčastěji  diskutovaných  i  mimo  Division  of  Education  and  Research.  Government 

Libraries Section (Sekce vládních knihoven) organizovala program The role of information  

literacy in a democracy: how government libraries can help (Role informační gramotnosti  

v demokracii : jak mohou vládní knihovny pomoci). Health and Biosciences Libraries Section 

(Sekce  lékařských  knihoven a  knihoven biologických  věd) zahrnula  do  svého programu 

Health  literacy  for  all  (Zdravotnická  gramotnost  pro všechny) dva  příspěvky  věnované 

zdravotnické  informační  gramotnosti.  Asia  and Oceania  Section  (Sekce  Asie  a  Oceánie) 

věnovala  informační  gramotnosti  celý  program  svého  veřejného  zasedání   Information 

literacy for a knowledge society in Asia and Oceania (Informační gramotnost pro znalostní  

společnost  v Asii  a Oceánii),  ve  kterém  byly  diskutovány  činnosti  v oblasti  zvyšování 
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informační gramotnosti v Číně, Íránu, na Srí Lance a v Indii [World Library and Information 

Congress, 2004].

INFOLIT se na konferenci představil jedním vlastním veřejným zasedáním, jedním 

workshopem  ve  spolupráci  se  Latin  America  and  Carribean  Section  (Sekce  Latinská 

Amerika a Karibik), participoval na programu UNESCO a na společném programu Division 

of  Education  and Research.  Veřejné  zasedání  International  guidelines  for  information 

literacy standards: a draft for discussion (Mezinárodní směrnice pro standardy informační  

gramotnosti:  návrh  na diskuzi) se  zabývalo  hodnocením  návrhu  Směrnic,  který  byl 

představen  koordinátorem  projektu  Jesusem  Lau  [Open  session,  2004,  s.  4].  Během 

workshopu Information literacy for lifelong learning (Informační gramotnost pro celoživotní  

vzdělávání) byly proneseny příspěvky týkající se současného stavu programů pro zvyšování 

informační  gramotnosti  a problematiky  jejich  implementace  v Argentině,  Chile  a Norsku 

[Workshop, 2004, s. 4].

INFOLIT  organizoval  také  zasedání  UNESCO,  kde  byly  projednávány  aktivity 

UNESCO při pořádání WSIS a kde se také konalo fórum o informační gramotnosti [World 

Library and Information  Congress,  2004],  na  kterém přednesl  Abdelaziz  Abid příspěvek 

týkající se aktivit UNESCO v oblasti zvyšování informační gramotnosti, který předznamenal 

budoucí plodnou spolupráci s IFLA [ABID, 2004, s. 1-4]. 

INFOLIT  se  podílel  i  na  veřejném zasedání  sedmé  divize  Breaking  barriers  to  

literacy  (Bořením  bariér  ke  gramotnosti),  kde  bylo  předneseno  hned  několik  příspěvků 

k problematice informační gramotnosti [World Library and Information Congress, 2004]. 

3.2.3 Durban 2007

V roce 2007 se v jihoafrickém městě Durbanu konala 73. konference IFLA, které se 

zúčastnilo  2427 delegátů ze  122 zemí.  Hlavní  téma konference  Libraries  for  the  future:  

Progress,  Development  and  Partnerships  (Knihovny  pro  budoucnost  :  pokrok,  rozvoj  

a partnerství) mělo  zdůraznit  především  hlavní  prioritu  IFLA,  tj.  spolupráci  knihoven 

a knihovnických  asociací  na  místní,  národní  a mezinárodní  úrovni,  která  vede  k zlepšení 

kvality  informačních  služeb,  což  může  ve  svém  konečném  důsledku  ovlivnit  i pokrok 

informační společnosti. [BYRNE, 2007, s. 7].

K pokroku informační  společnosti  přispívá nepochybně velkou měrou i zvyšování 

informační gramotnosti. INFOLIT organizoval v Durbanu veřejné zasedání ve spolupráci se 

Academic and Research Libraries Section (Sekce vysokoškolských a vědeckých knihoven), 

jedno samostatné zasedání a workshop ve spolupráci s UNESCO [Durban meetings, 2007, 

s. 3-4]. 

Prvním  programem  IFLA,  který  se  konal  ještě  před  zahájením  konference,  byl 

třídenní  workshop  nazvaný  Developing  information  literacy  skills  for  problem-solving  
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as part of lifelong learning (Rozvoj informačních dovedností pro řešení problémů jako části  

celoživotního  vzdělávání) konaný  v Gaborone  v Botswaně.  Projekt  byl  financován  IFLA 

a UNESCO. Na jeho organizaci se podíleli zejména členové INFOLIT, Jesus Lau a Christine 

Tovoté,  organizační  zázemí  workshopu  zajišťovala  Univerzity  of Botswana  (Botswanská 

univerzita)  v Gaborone  [TOVOTÉ,  2007,  s.  2].  Hlavním cílem workshopu  bylo,  aby  se 

účastníci naučili využívat  Směrnice,  tzn. aby porozuměli základní terminologii týkající se 

konceptu  informační  gramotnosti  a  naučili  se  vytvořit  projekt  informačního  vzdělávání. 

Výuka  byla  vedena  formou  powerpointových  prezentací,  diskuzí  a cvičení.  Každý 

z účastníků vytvořil návrh vzdělávacího projektu. Workshop ve výsledku přispěl ke zlepšení 

komunikace  mezi  tvůrci  Směrnic a  jejich uživateli  –  knihovníky.  Autoři  dostali  zpětnou 

vazbu,  pomocí  které  mohou  Směrnice  revidovat  a  aktualizovat  [TOVOTÉ,  2008,  s. 7]. 

Výukové  materiály  z tohoto  workshopu  posloužily  pro  výuku  v rámci  série  workshopů 

UNESCO Training the Trainers in Information Literacy (Vzdělávání školitelů v informační 

gramotnosti – dále jen TTT) [Training the Trainer Workshop Completed, 2009, s. 3].

Druhým  programem INFOLIT  bylo  zasedání,  kde  hlavní  koordinátoři  zásadních 

projektů INFOLIT financovaných UNESCO, tj. o ILSAR a o InfoLit Global,  diskutovali 

s ostatními účastníky o jejich obsahu a celkové kvalitě s cílem zajistit  si  zpětnou vazbu10 

[Durban meetings, 2007, s. 4].

Posledním programem, na kterém INFOLIT spolupracoval s Academic and Research 

Libraries  Section,  bylo  dvoufázové  veřejné  zasedání  Conduits  for  transformation:  

incorporating  multimodal  instruction  and  learning  into  information  literacy (Cesty  

k transformaci:  začlenění  multimodálního vyučování  a  učení  do informační  gramotnosti). 

V první  části  zasedání  se  příspěvky  orientovaly  na projekty  informačního  vzdělávání 

aplikované v online prostředí,  v druhé části  byly příspěvky zaměřeny na přínosy různých 

informačních  a komunikačních  technologií  pro  zlepšení  kvality  informačního  vzdělávání 

[ANDRETTA, 2007, s. 2].

3.2.4 Quebec 2008

V srpnu 2008 se v kanadském Quebecu konala 74. konference IFLA. Zúčastnilo se jí 

2354 delegátů ze 118 zemí [Facts and Figures, 2008, s. 1]. Hlavním tématem konference 

bylo  Libraries  without  borders:  Navigating  towards  global  understanding  (Knihovny  

bez hranic : směrování ke globálnímu porozumění). Ústřední body programu mezinárodní 

kooperace,  otevřenost,  komplementarita  a  rozmanitost  vyjadřují  nutnost  mezinárodní 

spolupráce pro zajištění  volného přístupu k informacím při  zachování  sociální  a  kulturní 

rozmanitosti  v jednotlivých  zemích  a regionech světa  za účelem prohloubení  vzájemného 

porozumění [BONNELY, 2008, s. 4].

10 Projekty ILSAR a InfoLit Global budou předmětem kapitoly 3.3 Programy a projekty.
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INFOLIT  se  na  konferenci  prezentovala  ve  spolupráci  Academic  and  Research 

Libraries Section jedním rozsáhlým veřejným zasedáním a účastní na workshopu UNESCO 

[Quebec City program, 2008, s. 1]. 

V předstihu před konferencí se na půdě Université de Laval (Univerzity Laval) konal 

dvoudenní workshop ze série TTT, který byl organizován ve spolupráci s INFOLIT. Cílem 

workshopu bylo naučit  účastníky aplikovat teoretické poznatky o informační  gramotnosti 

v praxi  a  následně  i vytvořit  a  implementovat  program  informačního  vzdělávání 

v organizaci, pro kterou pracují [LANDOVÁ, 2008]. 

Téma veřejného zasedání  Return on investment: learners’ outcomes in information  

literacy:  do  they  really  learn? (Návratnost  investice:  výsledky  studentů  v informační  

gramotnosti.  Učí  se  opravdu?) se  soustředilo  na  aktuální  problém  hodnocení  kurzů 

a programů v informačním vzdělávání [Quebec City program, 2008, s. 1]. Program zahrnul 

zejména  studie  z akademického  prostředí,  které  přinesly  informace  o  nových  trendech 

v hodnocení  informačního  vzdělávání  jako  je  např.  využití  studentských  portfolií 

[D‘ANGELO,  2008,  s.  1]  nebo  kombinace  komerčního  testu  iSkills  s programem 

pro evaluaci studijních výsledků [SONNTAG, 2008, s.1]. Veřejné zasedání zahrnulo i jednu 

mezinárodní studii,  která se týkala  Information Literacy Indicators (Ukazatele informační 

gramotnosti),  tj.  nástroje  pro  hodnocení  úrovně  informační  gramotnosti  v jednotlivých 

zemích světa vyvinuté UNESCO ve spolupráci s IFLA pro mezinárodní srovnání [ELLIS, 

2008,  s.  1],  a  jednu  teoretickou  studii,  která  se  zabývala  širokou  škálou  nástrojů  pro 

hodnocení  informačního  vzdělávání  studentů  všech  úrovní  škol  v ruském  prostředí 

[GENDINA, 2008, s. 1].

3.3 Programy a projekty 

IFLA  organizuje  programy  a  projekty  zaměřené  na  zvyšování  informační 

gramotnosti jednak v rámci INFOLIT, jednak v rámci základní činnosti ALP a regionálních 

sekcí.  IFLA  zajišťuje  většinu  projektů  ve  spolupráci  s UNESCO.  V této  kapitole  jsou 

zahrnuty pouze projekty,  ve kterých  působí  INFOLIT jako hlavní  odborný garant  a také 

jeden samostatný program ALP. Programy organizované ALP ve spolupráci s UNESCO jsou 

odborně  garantovány  oběma  organizacemi  stejným  dílem,  proto  budou  chrakterizovány 

ve zvláštní  kapitole  věnované  odborné  spolupráci  obou  organizací  v oblasti  zvyšování 

informační gramotnosti.11

11 Kapitola 6 Společné aktivity IFLA a UNESCO
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Spolupráce INFOLIT a  UNESCO se zesílila  po roce 2005,  kdy byly na základě 

výstupů z prezidentského tématu Key Raseroka Libraries for lifelong literacy [2003, s. 109-

112] a z Thematic debate on Information Literacy for Lifelong Learning (Tématické debaty 

UNESCO  o informační  gramotnosti  pro  celoživotním  vzdělávání)  [Information  for  All 

Programme,  2005,  s.  1] navrženy a  později  i schváleny dva významné  projekty odborně 

zajišťované IFLA a finančně podporované UNESCO. Výše finanční podpory byla dohodnuta 

při  jednání  mezi  zástupcem UNESCO Abdelaziz  Abidem a tehdejším předsedou Stálého 

výboru INFOLIT Jesusem Lau [Information Literacy Guidelines report, 2005, s. 1]. V roce 

2006  byla  spolupráce  rozšířena  o  projekt  International  Information  Literacy  Logo 

(Mezinárodního loga informační gramotnosti, dále jen Logo) [UNESCO IL projects, 2006a, 

s. 1].

3.3.1 InfoLit Global

Po dohodě zástupců INFOLIT a UNESCO v roce 2005 bylo rozhodnuto o vytvoření 

adresáře  informačních  zdrojů  zaměřených  na  problematiku  informační  gramotnosti 

a informačního  vzdělávání,  který  bude  přístupný  prostřednictvím  WWW  [UNESCO  IL 

projects,  2006b,  s.  5].  Byl  vytvořen  tým  odborníků  IFLA -  koordinátorů  z jednotlivých 

oblastí světa (Austrálie a Nový Zéland, frankofonní země, Afrika, Velká Británie a Irsko, 

Jižní  Amerika  a  Karibik,  USA  a  Kanada  a jihovýchodní  Asie),  kteří  zahájili  práci 

na vybudování nového adresáře [InfoLit Global, 2008-2009b]. 

Nejdříve  byla  vytvořena  webová  stránka  projektu  a  také  vyřešen  problém 

s nahráváním záznamů jednotlivých informačních zdrojů, následně byli osloveni odborníci 

působící  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  a  také  významné  vzdělávací 

a informační  instituce,  aby  registrovali  své  informační  zdroje  na  webové  stránce.  Tým 

odborníků se pokusil zmapovat i jednotlivé webové stránky a emailové konference věnované 

informační gramotnosti [InfoLit Global, 2008-2009c]. 

Koordinátoři kontrolovali (a stále kontrolují) relevanci a ucelenost záznamu a také 

platnost URL odkazů (přes tuto snahu je velké množství odkazů neplatných). Během práce 

bylo nutné řešit i problematiku transliterace z čínštiny, arabštiny nebo ruštiny [UNESCO IL 

projects,  2006a,  s.  1-2].  V srpnu 2006 bylo v databázi 490 záznamů informačních zdrojů 

[Lau, 2006b, s. 1]. Databáze byla umístěna na serveru University Veracruz [UNESCO IL 

projects, 2006b, s. 5].

Od  dubna  2007  je  adresář  dostupný  na  nové  webové  adrese  v novém  designu 

pod názvem  InfoLit  Global  [Lau,  2007b,  s.  2].  V červenci  2007  měla  databáze  1300 

záznamů. V současnosti je k dispozici webové rozhraní v angličtině a španělštině, odborníci 

z IFLA stále  pracují  na  překladech  do  zbývajících  úředních  jazyků  IFLA [UNESCO IL 

projects reports, 2008, s. 4]. 
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InfoLit  Global  byl  vytvořen,  aby  sloužil  odborníkům  z oblasti  knihovnictví, 

informačních služeb a vzdělávání. Jeho hlavním posláním je být jakousi mapou, která bude 

reflektovat  stav  poznání  a  úroveň  aktivit  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti. 

Praktickým cílem InfoLit Global je registrovat na jednom místě všechny důležité informační 

zdroje  a  podněcovat  mezinárodní  spolupráci  (zejména  prostřednictvím sdílení  informací) 

a ostatní odborné aktivity v oblasti zvyšování informační gramotnosti [VOM ORDE, 2008, 

s. 1]. 

Nabízí záznamy pěti základních kategorií informačních zdrojů: 

• Communication  (Komunikace)  –  zahrnuje  záznamy  konferencích  a  schůzkách 

odborníků, o webových stránkách, blozích, emailových konferencích a programech

• IL  Products  for  users  (Produkty  pro  uživatele)  –  obsahuje  záznamy  výukových 

materiálů, kurzů, workshopů, nástrojů pro evaluaci apod.

• Organization (Organizace) – zahrnuje záznamy asociací, mezinárodních organizací, 

které  se  alespoň  částečně  zabývají  problematikou  informační  gramotnosti, 

výzkumných projektů atd.

• Publications  (Publikace)  obsahuje  záznamy  směrnic,  monografií,  kvalifikačních 

prací  mezinárodního  charakteru,  periodických  publikací  a  jiných  klíčových 

dokumentů

• Training  the  trainers  (Vzdělávání  školitelů)  –  zahrnuje  záznamy  o  výukových 

programech, kurzech, workshopech atd. 

V databázi  InfoLit  Global  lze  vyhledávat  hned  v rámci  úvodní  obrazovky,  která 

nabízí  jednoduché  vyhledávání  bez  limitačních  polí,  pouze  s možností  výběru  způsobu 

vyhledávání  (Mode),  kde  je  možné  nastavit  normální  nebo  booleovské  vyhledávání 

[InfoLit Global, 2008-2009d]. 

Další  možností  je  vybrat  v levém menu  odkaz  Search (vyhledávat)  a  vyhledávat 

s pomocí limitačních polí (Category - Kategorie a Country- Země původu zdroje a Mode - 

Způsob vyhledávání)  [InfoLit  Global,  2008-2009e].  Uživatelé  mohou  také  využít  funkce 

Browse  (Prohlížení)  a  prohlížet  pomocí  výběru  z rolovacích  nabídek  Category,  Country 

a Letter (Písmeno). Pokud uživatel vybere jednu položku z menu Category, může dále třídit 

výsledky podle Type of resource (Typ zdroje) [InfoLit Global, 2008-2009f]. Pokud uživatel 

v levém  menu  klikne  na  Documents  (Dokumenty)  zobrazí  se  mu  seznam  plných  textů 

stěžejních materiálů (směrnic atd.) [InfoLit Global, 2008-2009g]. 

Výsledky vyhledávání nebo prohlížení jsou zobrazeny v podobě krátkých záznamů. 

Pokud chce uživatel  zobrazit  celý záznam,  klikne na položku Details  (Podrobnosti).  Pro 

přesměrování  na  informační  zdroj  lze  užít  zelené  záhlaví,  které  se  zobrazuje  u  většiny 

záznamů. Některé záznamy nemají tento odkaz aktivní, protože se nejedná o volně dostupné 
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zdroje prostřednictvím WWW [InfoLit Global, 2008-2009h]. Celé záznamy obsahují název 

informačního zdroje, jméno autora, zemi původu, jazyk informačního zdroje, URL, datum 

vzniku, formát informačního zdroje, cíl informačního zdroje, krátkou anotaci, předmětové 

heslo, dobu, kterou zabere využití zdroje atd [InfoLit Global, 2008-2009i]. 

Každý  zaregistrovaný  uživatel  je  oprávněn  vkládat  do  databáze  záznamy 

informačních zdrojů a následně také své záznamy upravovat (pro úpravu jiných záznamů než 

vlastních je nutné kontaktovat koordinátora oblasti) [VOM ORDE, 2007, s. 2].

InfoLit  Global  naviguje  odborníky,  aby  objevovali  a  poznávali  nové  vyučovací 

metody, výukové materiály a informační zdroje, které mohou následně sloužit jako inspirace 

nebo základ pro tvorbu nových počinů. InfoLit Global je stále otevřený pro registraci nových 

informačních zdrojů, které by mohly napomoci ke zvýšení celosvětové úrovně informační 

gramotnosti a informačního vzdělávání obecně.

3.3.2 ILSAR

Projekt ILSAR vznikl společně s partnerským projektem InfoLit Global v roce 2005, 

kdy Jesus Lau začal pracovat na jeho koncepci. INFOLIT vyzvala odborníky z řad IFLA, 

aby  prozkoumali  stav  informační  gramotnosti  v jednotlivých  oblastech  světa  a  napsali 

shrnující  zprávu.  V prvním návrhu,  vydaném v červenci  2006, chyběly zprávy ze severní 

a jižní Afriky,  z asijských zemí, z východní Evropy, ze Španělska a Portugalska, z Ruska, 

z Blízkého  a  z Dálného  východu  atd.  [UNESCO  IL  projects,  2006a,  s. 1].  Do  druhého 

návrhu, publikovaném v květnu 2007, byly zahrnuty zprávy z Ruska a jižní Afriky, zbylé 

části ještě nejsou zpracovány [LAU, 2007b, s. 2].

Jednotlivé zprávy byly zpracovány především na základě studia informačních zdrojů 

vydaných v jednotlivých oblastech k tématu informační gramotnosti a jsou členěny do sedmi 

až  devíti  částí  (většinou  podle  předepsané  struktury).  Každá  zpráva  začíná  úvodem, 

ve kterém je rozebrána problematika terminologie týkající se pojmu informační gramotnost 

v daném  regionu  a   stručná  charakteristika  institucí  a  jejich  aktivit  v oblasti  zvyšování 

informační gramotnosti. Následují hlavní kapitoly, které jsou z velké většiny strukturovány 

podle kategorizace InfoLit Global a jsou zaměřeny na: 

• online produkty pro uživatele (výukové materiály, kurzy atd.)

• organizace

• publikace (směrnice, monografie, periodika)

• vzdělávání  školitelů  (kurzy  a  výukové  materiály  pro  knihovníky  a  informační 

pracovníky)

• komunikaci (webové stránky, emailové konference, blogy, konference). 

Některé zprávy také obsahují kapitolu věnovanou významným odborníkům, jež se 

věnují problematice zvyšování informační gramotnosti v daném regionu. Na konci zpráv by 
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se  měl  podle  obsahu vyskytovat  závěr,  u  většiny zpráv však  chybí  (vyskytuje  se  pouze 

ve třech). Každá zpráva obsahuje bibliografický seznam, který podává souhrn významných 

informačních zdrojů publikovaných v daném regionu.

ILSAR  se  snaží  zmapovat  trendy  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti 

v jednotlivých  regionech světa.  V současné době je  ve  stádiu druhého návrhu.  Zpráva je 

neúplná  (chybí  dílčí  zprávy  z regionů  jako  je  střední  a  východní  Evropa,  Asie  apod.) 

a otevřená. Počítá se s tím, že bude časem doplněna o chybějící dílčí zprávy a také průběžně 

aktualizována  tak,  aby  skutečně  podávala  aktuální  informace  o  činnostech  v oblasti 

zvyšování informační gramotnosti v jednotlivých zemích světa [LAU, 2007b, s. 5-170].

3.3.3 Logo

V roce  2006  byl  podán  návrh  na  vytvoření 

jednotného Loga pro všechny organizace a instituce, které se 

zabývají  informační  gramotností.  Projekt  byl  koordinován 

INFOLIT  a financován  UNESCO.  Stálý  výbor  INFOLIT 

rozhodl o vyhlášení soutěže. Cena pro vítěze byla určena na 

3 000 USD [UNESCO IL projects, 2006a, s. 1]. Soutěže se 

zúčastnilo 139 uchazečů z 36 zemí se 198 návrhy. Jedenáctičlenná porota nakonec vybrala 

návrh Edgara Luy Peréze (obr. 2), cena byla předána v srpnu 2008 během konference IFLA 

v Quebecu.  Byla  vybudována  webová  stránka,  která  zároveň  popisuje  význam,  funkci 

a podmínky používání Loga a nabízí Logo volně ke stažení, protože autorská práva vlastní 

IFLA [Logo award ceremony, 2008, s. 2-3].

Oficiální název Loga je International Information Literacy Logo (Mezinárodní logo 

informační gramotnosti). Logo je složeno ze dvou částí: první část zobrazuje stylizovanou 

otevřenou knihu (studium),  druhá část  znázorňuje  kruh poznání  [Winner  of  international 

logo contest, 2008, s. 5]. Kombinace obou částí symbolizuje lidskou schopnost vyhledávat a 

získávat  informace  (tradiční  i  elektronické).  Logo  má  sloužit  jednak  jako  mezinárodní 

symbol pro informační gramotnost, jednak jako značka institucí a projektů, které se zabývají 

zvyšováním informační gramotnosti [International information literacy logo, 2008, s. 386-

387].

3.4 Klíčové dokumenty

Předmětem následujícího textu budou tři významné informační zdroje, které vznikly 

v INFOLIT. Všechny tři  zdroje jsou shrnující povahy.  Information literacy: international  

perspectives [LAU,  2008a] podává  výběrový  přehled  o  aktivitách  v oblasti  zvyšování 

informační  gramotnosti  v různých zemích světa.  Další  dva informační  zdroje –  Směrnice 

[LAU, 2006a]  a  Guidelines for information literacy assessment [STEC, 2004]  předkládají 

obr. 2 International 
Information Literacy 
Logo 
Zdroj: [PERÉZ, 2008]
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praktický rámec  pro  rozvoj  aktivit  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  a  rozvoje 

informačního vzdělávání.

3.4.1 Information literacy: international perspectives12

Záměr  publikovat  knihu  z nejlepšími  příspěvky  z konferencí  IFLA  týkajících  se 

informační gramotnosti vznikl už v roce 2002 [LAU, 2006c, s. 2]. Jesus Lau se k tomuto 

návrhu vrátil  v roce 2006 [New Projects,  2006, s.  4],  kdy začal shromažďovat  jednotlivé 

příspěvky. Kniha Information literacy: international perspectives (Informační gramotnost :  

globální  perspektivy)  vyšla  v roce  2008.  Oproti  původnímu  záměru  obsahuje  zejména 

příspěvky,  které  byly  napsány přímo  pro  ni  a  v menší  míře  také příspěvky z konferencí 

IFLA. Bylo vybráno deset reprezentativních příspěvků, které představují aktivity v oblasti 

zvyšování  informační  gramotnosti  v několika  zemích  světa.  Kniha  obsahuje  teoretické 

i praktické statě.  Je určena odborné veřejnosti,  která se zabývá problematikou informační 

gramotnosti a která chce získat základní přehled o iniciativách zaměřených na dané téma. 

Kniha  může  také  posloužit  jako  inspirace  pro  regionální  a  národní  iniciativy  v oblasti 

zvyšování informační gramotnosti [LAU, 2008b, s. 13-16].

Většina příspěvků je věnována zvyšování  informační  gramotnosti  v akademickém 

prostředí.  Mapují  situaci  v  rozvinutých  zemích  –  Francie  [BLINN,  2008,  s.  27-48; 

LAMOUROUX, 2008, s. 133-148], Finsko [JUNTUNEN, 2008, s. 117-132], Velká Británie 

[TANTIONGCO,  2008,  s.  101-116],  Austrálie  [KOCH,  2008,  s.  75-88]  i  v rozvojových 

zemích  a  oblastech  –  Karibik  [ITON,  2008,  s. 67-74],  Latinská  Amerika  [MORALES-

CAMPOS, 2008, s. 89-100]. Jsou zahrnuty programy pro zvyšování informační gramotnosti 

na jednotlivých univerzitách, programy vytvořenými v rámci kooperace několika univerzit 

i širšími koncepcemi vytvořenými na národní bázi. Jeden z příspěvků reflektuje spolupráci 

univerzit v rámci projektů Evropské unie [PASANEN, 2008, s. 149-160]. Většina příspěvků 

reflektuje  nutnost  začlenění  informačního  vzdělávání  do  osnov  univerzitního  vzdělávání 

a dobrou zkušenost s využitím podpory e-learningových kurzů a jiných webově dostupných 

výukových  materiálů.  V knize  jsou  zahrnuty i  dva  teoretické příspěvky.  První  se  věnuje 

problematice definování informační gramotnosti a role IFLA v tomto procesu [CAMPBELL, 

2008,  s.  17-26],  druhý  se  zabývá  zlepšením  informovanosti  pacientů  prostřednictvím 

zdravotnické informační gramotnosti [CULLEN, 2008, s. 49-66].

Kniha  shrnuje  zásadní  přístupy  k problematice  informační  vzdělávání  z pohledu 

různých zemí světa. Kromě důležitých podnětů pro praxi, tj. vlastní implementaci projektů 

a programů  pro  zvyšování  informační  gramotnosti,  nabízí  kniha  zajímavé  srovnání  mezi 

rozvinutými  zeměmi  s propracovaným systémem školství  (od primárního až po terciární) 

s rozvojovými  zeměmi,  které  se  stále  potýkají  velkou  mírou  negramotnosti 

12 Názvy dokumentů použitých jako názvy kapitol nejsou označeny kurzívou.
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a nerovnoměrným rozvojem systému školství a zároveň se pokoušejí (často velmi úspěšně) 

vytvořit  a  implementovat  kurzy  informačního  vzdělávání  pro  malé  procento 

vysokoškolských studentů. 

3.4.2 Směrnice

Myšlenka na zpracování Směrnic vznikla ještě v rámci Kulatého stolu. V roce 2002 

byla  vyřízena  žádost  o  grant  a  Kulatý  stůl  obdržel  1000  Euro.  Hlavním  autorem 

a koordinátorem  projektu  byl  Jesus  Lau,  který  vytvořil  tým  spolupracovníku  v rámci 

Kulatého stolu (později INFOLIT) [Minutes from Glasgow, 2003, s. 3].

V srpnu 2004 v rámci programu INFOLIT na konferenci v Buenos Aires byl zahájen 

proces hodnocení prvního návrhu  Směrnic.  Ve druhé fázi byly Směrnice připomínkovány 

a doplněny prostřednictvím několika desítek e-mailů, které obdržel Jesus Lau a ve třetí fázi 

byly  jednotlivé  kapitoly  hodnoceny dobrovolníky  z řad  členů  Stálého  výboru  INFOLIT. 

V srpnu  2006  byly  Směrnice publikovány  na  stránkách  INFOLIT  [LAU,  2006a,  s.  3]. 

V současné sobě jsou k dispozici ve španělštině, korejštině, ruštině a bahasa melayu, pracuje 

se na překladu do portugalštiny, polštiny a francouzštiny [LAU, 2007b, s. 4]. 

Projekt  byl  financován  IFLA,  později  také  Univerzitou  Veracruz,  propagace 

a překlady  Směrnic  jsou  podporovány  UNESCO.  Směrnice jsou  kompilací  z různých 

mezinárodních dokumentů věnovaných informační gramotnosti, publikovaných významnými 

institucemi, které se dlouhodobě angažují v problematice zvyšování informační gramotnosti, 

jako je  např.  Association  of  College and  Research Libraries  (Asociace vysokoškolských 

a vědeckých  knihoven,  ACRL),  American  Association  of  School  Libraries  (Americká 

asociace školních knihoven, AASL), Society of College, National, and University Libraries 

(Společnost  pro  vysokoškolské,  národní  a  univerzitní  knihovny,  SCONUL)  a Australian 

and New Zealand Institute  for  Information Literacy (Australský a  novozélandský institut 

pro informační gramotnost, ANZIL) atd. 

Směrnice jsou  koncipovány  jako  návod  na  vytvoření  programů  pro  rozvoj 

informačního vzdělávání v rámci školních a vysokoškolských knihoven. Představují obecný 

univerzálně  aplikovatelný  systém,  který  může  být  použit  jako  předloha  nebo  inspirace 

pro knihovníky i  pedagogy,  kteří  se  zabývají  myšlenkou vytvořit  institucionální  program 

pro informační vzdělávání.

Směrnice jsou strukturovány do devíti  kapitol,  které stručně charakterizují  proces 

vytvoření  a implementace  institucionálních  programů  informačního  vzdělávání.  Text  je 

uveden  rozborem  terminologie  v oblasti  informační  gramotnosti.  Následně  je  zdůrazněn 

symbiotický  vztah  informační  gramotnosti  a  celoživotního  vzdělávání,  který  podmiňuje 

rozvoj jedince v informační společnosti 21. století. V další kapitole je uveden základní nástin 

mezinárodních  standardů  informační  gramotnosti  a  informačního  vzdělávání.  Následující 
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kapitoly jsou věnovány přípravě organizace na zavedení programu informačního vzdělávání, 

vytvoření  programu,  navržení  strategického plánu pro implementaci  programu,  vytvoření 

konkrétních kurzů informační vzdělávání (nejlépe začleněných do osnov vysokoškolského 

vzdělávání), odbornému vzdělávání vyučujících těchto kurzů, teoriím učení a v závěru také 

hodnocení získaných dovedností. Směrnice jsou doplněny abecedním slovníčkem základních 

pojmů a bibliografickým seznamem literatury pro další vzdělávání [LAU, 2006a, s. 4-58]. 

Pozitivním přínosem  Směrnic je nabídnutí jednoduchého a obecného vzoru, podle 

kterého lze postupovat při vytváření institucionálního programu pro zvyšování informační 

gramotnosti. Text obsahuje doporučení vhodných postupů, ale také varování před možnými 

překážkami v podobě nedostatku lidských a finančních zdrojů. Klíčovým bodem Směrnic je 

zdůraznění  spolupráce  mezi  knihovnou  a  fakultou,  mezi  knihovníkem  a  pedagogem 

za účelem začlenění kurzů informačního vzdělávání do osnov vysokoškolského vzdělávání, 

tak aby byly pro všechny studenty povinné. Kurzy informačního vzdělávání by měly rozvíjet 

schopnost  samostatného  myšlení,  které  umožní  studentům  získat,  zhodnotit  a  využít 

informace nejen při vysokoškolském studiu, ale také v každodenním životě.

3.4.3 Guidelines for information literacy assessment

Guidelines for information literacy assessment podávají stručný návod, jak hodnotit 

dovednosti studentů, popř. úspěšnost kurzů informačního vzdělávání. Popisuje, jak vytvořit 

kritéria, podle kterých se bude hodnotit a definuje tři základní formy hodnocení: 

• prověřující -  je  uplatňováno  před  začátkem  kurzu  a  diagnostikuje  vstupní 

dovednosti studentů 

• formující – je uplatňováno v průběhu kurzu a upravuje náplň a formu kurzu podle 

aktuálních potřeb studentů 

• shrnující – je uplatňováno na konci kurzu [STEC, 2004, s. 1].

3.5 Závěr

Na  počátku  devadesátých  let  IFLA poměrně  rychle  zareagovala  na  mezinárodní 

potřebu vytvořit subjekt, který by se pokusil sjednotit popř. nově vytvořit teoretický rámec 

pro zvyšování informační gramotnosti. Byl  vytvořen nejprve Kulatý stůl, jehož činnost se 

však ve svých počátcích omezila jen na přípravu veřejných zasedání pro konference IFLA 

a zajištění administrativy potřebné k jeho vlastnímu chodu. Se vznikem INFOLIT se začala 

rozvíjet odborná činnost, která byla podnícena několika významnými mezinárodními počiny 

v oblasti zvyšování informační gramotnosti. Po roce 2005 se rozšířila spolupráce s UNESCO 

na  třech  významných  projektech,  které  vytvořily  základní  odborný rámec  pro  vytváření 

a implementaci  projektů  a  programů  na  místní,  regionální  i národní  úrovni  a  zároveň 

vybudovaly  rámec  pro  jejich  celosvětové  hodnocení.  Dalším podstatným  přínosem byly 
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i odborné  informační  zdroje,  které  INFOLIT  publikoval  (v  klasické  nebo  elektronické 

podobě), jež představují inspiraci i obecný návod pro vlastní činnost v oblasti informačního 

vzdělávání. INFOLIT dokázal nabídnout odborné veřejnosti z celého světa prostor pro dialog 

v rámci  svých  workshopů  a  veřejných  zasedání.  Podařilo  se  mu  také  podnítit  zájem 

v rozvojových zemích, kde ve spolupráci s UNESCO podpořil několik dílčích vzdělávacích 

akcí  (zejména  workshopů).  Budoucnost  INFOLIT  spočívá  v podnícení  širšího 

mezinárodního  dialogu  o informační  gramotnosti  a jejím  zvyšování  a  v dalším  rozvoji 

mezinárodních směrnic a standardů pro částečnou standardizaci informačního vzdělávání.
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4 UNESCO

4.1 Základní informace

UNESCO je mezinárodní mezivládní agentura United 

Nations Organization (Organizace spojených národů, dále jen 

OSN),  jejímž  hlavním  posláním  je  přispívat  k míru 

a bezpečnosti podporou spolupráce mezi národy skrze vzdělávání, vědu a kulturu za účelem 

šíření všeobecné úcty ke spravedlnosti, k právnímu řádu a k lidským právům a základním 

svobodám, které jsou potvrzeny pro národy světa bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyk nebo 

vyznání Chartou OSN  [UNESCO, 2004a, čl. 1]. Hlavní sídlo se nachází v Paříži. UNESCO 

má  UNESCO  193 členských  států  a  6  přidružených  členů13 [UNESCO,  c1995-2009b, 

odst. 2]. 

4.2 Historický vývoj

V roce 1942 se v Londýně konala první schůzka Konference spojeneckých ministrů 

školství (Conference of Allied Ministers of Education, dále jen CAME), která dala podnět 

k dialogu  o mezinárodní  spolupráci  v oblasti  výchovy  a  vzdělávání.  CAME  se  postupně 

rozrůstalo o další země, mezi jinými i o Spojené státy americké (United States of America, 

dále jen USA) [UNESCO, c1995-2009c]. 

Charta Organizace spojených národů byla přijata 24. října 1945 v San Francisku. 

Tento  dokument  umožnil  57.  článkem vytvoření  mezivládních  specializovaných  agentur 

OSN,  které  budou  působit  v oblastech  ekonomiky,  zdravotnictví,  vzdělávání,  kultury 

[Organizace spojených národů, 2005, čl. 57], čímž bylo vytvořeno legislativní zázemí pro 

založení UNESCO. 

Účastníci ustavující konference UNESCO, která se konala v Londýně pod záštitou 

britské a francouzské vlády, podepsali 16. listopadu 1945 Ústavu UNESCO, která vstoupila 

v platnost  4. února  1946,  když  ji  ratifikoval  dvacátý  stát  –  Řecko.  První  zasedání 

Generálního konference (General Conference) se konalo na přelomu listopadu a prosince 

1946  v Paříži.  Hlavním  účelem  tohoto  zasedání  bylo  stanovit  hlavní  linie  směřování 

UNESCO [ŠMÍD, 1986, s. 8].

V druhé polovině čtyřicátých let se UNESCO věnovalo především poválečné obnově 

v Evropě v oblasti školství, vědy a kultury [LACOSTE, 1994, s. 27-48]. Důraz byl kladen 

zejména na obnovu knihoven, muzeí a volný tok informací. Historický vývoj UNESCO byl 

významně  ovlivněn  poválečným  uspořádáním  (zejména  dekolonizací)  a  také  studenou 

válkou  [UNESCO,  c1995-2009c].  V padesátých  letech  vstoupily  do  UNESCO  dvě 

z bývalých mocností Osy, Spolková republika Německo a Japonsko, a také Sovětský svaz. 

Jihoafrická  republika  vystoupila  z UNESCO,  protože  nesouhlasila  s  jeho  stanoviskem 

13 Údaj k říjnu 2007

obr. 3 Logo UNESCO 
Zdroj: [UNESCO, c1995-
2009]
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ohledně  své  rasové  politiky  [LACOSTE,  1994,  s.  49-93].  Po konferenci  v Bangungu  se 

UNESCO zaměřilo na zlepšení situace v oblasti svých priorit v rozvojových zemích [ŠMÍD, 

1986,  s.  8].  V roce  1958  bylo  otevřeno  nová  budova  hlavního  sídla  UNESCO  v Paříži 

[UNESCO, 2008a, s. 26].

V šedesátých letech se členská základna UNESCO velmi rozrostla, zejména o země 

z řad  nových  nezávislých  afrických  států.  Prioritou  tohoto  desetiletí  byl  rozvoj  vědy 

a vzdělávání.  UNESCO  se  zaměřilo  na  rozvoj  primárního  a  sekundárního  vzdělávání, 

vzdělávání  učitelů  a  na  zvyšování  gramotnosti  v rozvojových  zemích.  Sektor  vědy  se 

soustředil  především  na  výzkum  přírodních  zdrojů  (zejména  v Africe)  a  na  podporu 

hydrologického výzkumu. [LACOSTE, 1994, s. 105-144 ].

V roce  1971  vstoupila  do  UNESCO Čínská  lidová  republika  [UNESCO,  c1995-

2009b].  V sedmdesátých  letech  se  pozornost  obrátila  k ochraně  kulturních  památek 

a přírodního bohatství. V roce 1972 byla přijata Convention concerning the Protection of the  

World Cultural and Natural Heritage (Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví), která byla uvedena v platnost v roce 1978 [UNESCO, 1972].

V osmdesátých  letech  vzrůstala  nespokojenost  s ideovou  orientací,  organizační 

strukturou,  rozpočtovou  politikou  UNESCO,  což  bylo  příčinou  odstoupení  některých 

významných členů z UNESCO, v roce 1984 odstoupily USA, v roce 1984 Velká Británie 

a Singapur. Následně došlo k významnému poklesu příjmů z členských příspěvků, čímž byly 

utlumeny odborné aktivity UNESCO [LACOSTE, 1994, s. 217-250].

V devadesátých  letech  došlo  k zásadní  změně  organizační  struktury  Sekretariátu 

(Secretariat).  Došlo  k decentralizaci  práce  UNESCO,  převedení  agendy  do  regionálních 

úřadů,  byl  upraven  rozpočet  ve prospěch  odborných  programů  na  úkor  administrativy 

[LACOSTE, 1994, s.  315]. Do UNESCO vstoupilo několik staronových členů jako např. 

Ruská federace (1992), Česko (1993), Slovensko (1993) a Velká Británie (1997) [UNESCO, 

c1995-2009d].  Důležitým  mezníkem  bylo  zahájení  Memory  of  the  World  Programme 

(program  Paměť  světa),  který  měl  zajistit  záchranu  významných  knihovních  fondů  a 

archivních sbírek. V roce 2003 se do UNESCO vrátily USA [UNESCO, 2008a, s. 27].

4.3 Členství 

Členské státy OSN mají  právo stát  se i  členy UNESCO. Pokud stát  není  členem 

OSN,  může  se  stát  členským  státem  (Member  State)  UNESCO,  pokud  ho  nominuje 

Výkonný výbor (Executive Board) a schválí Generální konference dvoutřetinovou většinou. 

Pokud bude stát  vyloučen z OSN (popř.  mu budou pouze odňata práva a výhody),  bude 

vyloučen  i  z UNESCO  (popř.  mu  budou  v rámci  UNESCO  odňata  práva  a  výhody) 

[UNESCO, 2004a, čl. 2]. 
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Teritoria,  popřípadě  společenství  teritorií,  která  nemají  vlastní  mezinárodní 

zastoupení, se mohou stát přidruženými členy (Associate Members) a mohou se pak účastnit 

zasedání Generální konference (General Conference), ale nemají právo volit ani být zvoleni 

do Výkonného výboru [UNESCO, 2004b, s. 23-24].

4.4 Organizační struktura 

Generální  konference  je  hlavní  orgán  UNESCO,  který  se  sestává  z delegátů 

členských států. Zasedání se koná vždy jednou za dva roky. Mimo delegátů členských států, 

kteří mají volební právo, se ho účastní ještě delegáti přidružených států a pozorovatelé z řad 

mezivládních  a nevládních  organizací.  Generální  konference  rozhoduje  o důležitých 

otázkách  týkajících  se  směřování  UNESCO,  přijímá  mezinárodní  úmluvy,  deklarace  a 

doporučení,  schvaluje  rozpočet  a programy  předložené  Výkonným  výborem,  volí  členy 

Výkonného  výboru  a  také  generálního  ředitele  UNESCO  [UNESCO,  2004a,  odst.  4, 

UNESCO, 2004b, s. 23]. 

Výkonný  výbor  se  skládá  z 58  členských  států  a  zasedá  dvakrát  ročně.  Volební 

období každého zvoleného státu trvá čtyři roky. Výkonný výbor navrhuje program jednání 

Generální konference, projednává a připomínkuje plán práce a rozpočet UNESCO, které jí 

předkládá  generální  ředitel,  a  následně  je  předkládá  Generální  konferenci  ke schválení. 

Pokud  je  program schválen,  dohlíží  Výkonný  výbor  na  jeho  plnění  a  provedení  všech 

nařízení  v něm obsažených.  Mezi  další  pravomoci  patří  např.  navrhování  nových  členů 

UNESCO [UNESCO, 2008b, s. 1-12].

Sekretariát  je  výkonným  orgánem  UNESCO,  který  zaměstnává  přibližně  2100 

úředníků14, jež pracují jak v hlavním sídle UNESCO v Paříži, tak v regionálních úřadovnách 

na  celém světě.  Sekretariát  je  rozdělen  do  šesti  odborných  sektorů  a  dvou  podpůrných 

sektorů  -  Administration  (Administrativa)  a  External  Relations  and  Cooperation  (Vnější 

vztahy a kooperace). Sekretariát je řízen generálním ředitelem (v současné době Koichiro 

Matsuura z Japonska15) [UNESCO, c1995-2009e], který je nominován Výkonným výborem 

a  volen  Generální  konferencí.  Generální  ředitel  předkládá  Výkonnému  výboru  návrh 

programu a rozpočtu a sestavuje pro členské státy a Výkonný výbor zprávy o činnostech 

UNESCO [UNESCO, 2004a, čl. 6]. 

4.5 Vnější a vnitřní vztahy UNESCO

Sektor  External  Relations  and  Cooperation  (sektor  Vnější  vztahy  a  kooperace) 

zajišťuje komunikaci se členskými státy, přidruženými státy, pozorovateli a také s vládními 

a nevládními  organizacemi,  které  nejsou  součástí  OSN.  Zabezpečuje  koordinaci  činností 

UNESCO s OSN a jejími organizacemi [UNESCO, c1995-2009f]. 

14 Údaj k lednu 2007
15 Údaj k 19.4. 2009
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Styk  UNESCO  s členskými  státy  je  zajištěn  prostřednictvím  stálých  misí,  které 

zřizují jednotlivé státy přímo v Paříži. Vlády členských států dále ustavují národní komise 

(National Comissions), jejichž funkcí je zapojit ministerstva, agentury, organizace a instituce 

zabývající se výchovou a vzděláváním, kulturou vědou a informacemi do činností UNESCO, 

tj. mohou se podílet na vytváření a implementaci projektů UNESCO, rozšiřovat informace 

o činnostech UNESCO atd. [UNESCO, 2004c, čl. 1-3]. 

UNESCO  dále  rozvíjí  spolupráci   jednak  s  vládními  organizacemi,  které  působí 

v oblastech  jeho  zájmu  (jedním  z nejdůležitějších  partnerů  je  např.  Evropská  unie 

reprezentovaná  Evropskou  komisí),  jednak  s nevládními  organizacemi  a  nadacemi,  aby 

získalo kontakt a vliv přímo v občanské společnosti [UNESCO, c1995-2009g].

4.6 Odborné sektory UNESCO

UNESCO se od svého vzniku zabývá pěti klíčovými oblastmi reprezentovanými pěti 

sektory:  Education  Sector  (sektor  Vzdělávání),  Natural  Sciences  Sector  (sektor  Přírodní 

vědy), Social and Human Sciences Sector (sektor Společenské a humanitní vědy), Culture 

Sector  (sektor  Kultura),  Communication  and  Information  Sector  (sektor  Komunikace 

a informace)  [UNESCO,  1995-2009e].  Každý  z těchto  sektorů  je  prostřednictvím 

Výkonného  úřadu (Executive  Office),  který se  nachází  v Paříži,  řízen  jedním z asistentů 

generálního  ředitele  UNESCO.  Všechny  sektory  mají  několik  desítek  detašovaných 

pracovišť (včetně několika regionálních úřadů) [UNESCO, c1995-2009h]. Činnost každého 

sektoru je podle jeho velikosti rozdělena do tří až čtyř divizí [UNESCO, c1995-2009i], které 

vytvářejí,  implementují  a  hodnotí  konkrétní  programy  a  dekády  zaměřené  na  úzce 

vymezenou problematiku v rámci působnosti dané divize [UNESCO, c1995-2009h]. 

4.6.1 Education Sector

Education Sector  zahrnuje  kromě čtyř  divizí  ještě Education for All  International 

Coordinating  Team (Mezinárodní  koordinační  tým  Vzdělávání  pro  všechny)  [UNESCO, 

c1995-2009i]. Education for All (Vzdělávání pro všechny, EFA) je nejdůležitějším počinem 

v rámci aktivit  UNESCO v oblasti  vzdělávání,  který je realizován ve spolupráci s United 

Nations Development Programme (Rozvojový program OSN), United Nations Population 

Fund (Populační fond OSN), United Nations Children’s Fund (Fond ohrožených dětí OSN, 

UNICEF) a World Bank (Světová banka) [UNESCO, c1995-2009j]. Jeho cílem je zajistit za 

účasti vlád členských států, nevládních společností a občanské společnosti základní vzdělání 

pro všechny děti,  mládež  a dospělé a snížit  tak množství  negramotných  na světě [World 

Education Forum, 2000, s. 8]. 

Education Sector dále koordinuje některé stěžejní programy OSN jako např. United 

Nations  Literacy  Decade  2003-2012  (Dekáda  gramotnosti  OSN),  jejímž  účelem  je 

celosvětové zvýšení míry gramotnosti a United Nations Decade of Education for Sustainable 
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Development  (Dekáda OSN vzdělávání  pro udržitelný rozvoj),  jejímž  účelem je  začlenit 

principy a hodnoty udržitelného rozvoje do procesu vzdělávání [UNESCO, 1995-2009k].

4.6.2 Natural Sciences Sector

Natural  Sciences  Sector  se  zabývá  základním  výzkumem,  hydrologií,  ekologií, 

biosférou, geologií, oceánografií, prevencí přírodních katastrof atd. Pozornost je soustředěna 

na rozvoj přírodních věd a technických oborů v rozvojových zemích, s důrazem na tématiku 

udržitelného  rozvoje,  využívání  obnovitelných  zdrojů  energie,  odstraňování  chudoby  a 

genderové  nerovnosti.  Natural  Sciences  Sector  zároveň  vytvořil  několik  významných 

mezinárodních  programů  jako  např.  International  Geological  Programme  (Mezinárodní 

geologický program, IGP), Man and the Biosphere Programme (program Člověk a biosféra, 

MAB),  International  Hydrological  Programme (Mezinárodní  hydrologický program,  IHP) 

atd. [UNESCO, 2008a, s. 9-12].

4.6.3 Social and Human Sciences Sector

Social and Human Sciences Sector se ve svých třech divizích zabývá problematikou 

etiky ve vědě a výzkumu, lidských práv a boje proti diskriminaci; filozofie, humanitních věd 

a lidské bezpečnosti;  sociálních přeměn (tj.  vztahem mezi  zkoumáním lidské společnosti 

a aktivní politikou) a boje proti chudobě.

UNESCO se snaží rozvíjet směrnice, standardy a normy pro etiku ve vědě a technice 

(především pro bioetiku). V oblasti dále působí World Comission on Scientific Knowlege 

and Technology (Světová komise pro etiku vědeckého poznání a techniky, CAMEST), která 

je složená z osmnácti nezávislých vědců, kteří se snaží rozvíjet principy etiky v návaznosti 

na aktuální vývoj vědy a techniky. 

Vztah mezi zkoumáním lidské společnosti a aktivní politikou vůdčích struktur státu 

je  reflektován  prostřednictvím  programu  Management  of  Social  Transformation 

(Management  sociální  přeměny,  MOST),  který  se  v současnosti  zabývá  především 

problematikou  mezinárodní  migrace,  kulturní  diverzity,  sociální  rovnosti  a  spravedlnosti 

a odstranění chudoby [UNESCO, 2004d, s. 6-43].

4.6.4 Culture Sector

Mezi  hlavní  priority  Culture  Sector  patří  podpora  kulturní  diverzity,  ochrana 

světového kulturního a přírodního dědictví (hmotného i nehmotného), podpora dialogu mezi 

různými  kulturami  a náboženstvími.  V roce  1972  byla  přijata  Convention  concerning 

the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, která zdůraznila vytvoření World  

Heritage  List (Seznamu  světového  dědictví)  za účelem  ochrany  důležitých  kulturních 

a přírodních památek celosvětového významu společnými silami všech vlád zúčastněných 

států [UNESCO, 1972, čl. 1-11]. Po roce 2000 se Culture Sector zaměřil také na ochranu 

nehmotného kulturního dědictví  v  návaznosti  na  přijetí  International  Convention for  the 
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Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage  (Mezinárodní  konvence  na  ochranu 

nemateriálního  kulturního  dědictví)  [UNESCO,  2003,  čl.  1-2].  V současné  době  je 

nejdůležitějším tématem Culture  Sector  zachování  kulturní  diverzity a  vytvoření  dialogu 

mezi  kulturami  pro  podporu  udržitelného  rozvoje  v souvislosti  s přijetím  Convention 

on protection  and  promotion  of  the  intangible  cultural  diversity  (Úmluva  o  ochraně  

a podpoře rozmanitosti kulturních projevů) [UNESCO, 2005, čl. 1].

4.6.5 Communication and Information Sector

Communication and Information Sector (Sektor komunikace a informací, dále jen 

CIS)  vznikl  v  roce  1990  jako  nástupce  Communication  Sector  (Sektor  komunikace). 

Předsedá  mu  asistent  generálního  ředitele  UNESCO Abdul  Wan Khan z Indie.  Hlavním 

posláním  sektoru  je  zajišťovat  svobodný  přístup  k  informacím  a  volný  tok  myšlenek, 

zabezpečení všeobecného přístupu k informačním a komunikačním technologiím, zajištění 

kulturní diversity a svobody projevu v médiích a světových informačních sítích. 

Většina  aktivit  sektoru  se  odehrává  v  rámci  tří  divizí:  Division  for  Freedom 

of Expression, Democracy and Peace (Divize pro svobodu projevu, demokracii a mír, FED), 

Communication Development Division (Divize pro rozvoj komunikace, CDD), Information 

Society Division (Divize informační společnost, dále jen ISD) [UNESCO, c1995-2009l]. 

K nejdůležitějším činnostem sektoru patří  ochrana světového písemného  dědictví 

v rámci Memory of the World Programme (program Paměť světa),  který se snaží zajistit 

mimo samotné záchrany vzácných archivních sbírek a knihovních fondů také volný přístup 

k dokumentům v nich uložených [UNESCO, 2002, s. 3]. 

Sektor  zaštiťuje  také  dva  významné  mezinárodní  programy:  International 

Programme  for  the Development  of  Communication  (Mezinárodní  program  pro  rozvoj 

komunikace,  dále jen IPDC), který se snaží o rozvoj médií  a  o zajištění jejich názorové 

plurality a nezávislosti  v rozvojových zemích a Information for All Programme (program 

Informace  pro  všechny,  dále  jen  IFAP),  který  bude  přiblížen  níže.  Téma  informační 

gramotnost je rozvíjeno zejména v rámci ISD a IFAP [UNESCO, 2008a, s. 22].
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5 Aktivity UNESCO v oblasti zvyšování informační gramotnosti

5.1 Informační gramotnost a UNESCO – historie a současnost

Rozvoj  aktivit  UNESCO  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  navázal 

na United Nations Literacy Decade…: International Plan of Action (Dekáda gramotnosti  

OSN…: mezinárodní akční plán), kterým bylo UNESCO ustaveno jako koordinátor United 

Nations  Literacy  Decade  (Dekády  gramotnosti  OSN).  V dokumentu  byl  zdůrazněno, 

že dřívější  chápání  gramotnosti  nepostačuje  současným  potřebám  společnosti,  a je  proto 

nutné vytvořit novou vizi gramotnosti, která podpoří sociální rozvoj, kulturní identitu, rozvoj 

občanské společnosti  a demokracie, mír  a pokrok. Nová vize gramotnosti  nezahrnuje jen 

funkční  gramotnost,  ale  celou skupinu gramotností  [Organizace spojených  národů,  2002, 

čl. 1-5].  Informační  gramotnost  má  ve  skupině  gramotností  významné  postavení  a  jako 

taková se dostala i do sféry zájmů odborníků z UNESCO. 

V roce  2003  odstartovalo  UNESCO  Information  Literacy  Programme  (program 

Informační gramotnost) s počátečním vkladem 300 000 USD, jehož hlavním koordinátorem 

byla  ISD.  Mezi  základní  cíle  programu  patřilo:  zajistit  rozvoj  informačně  gramotného 

občanství,  podpořit  kooperaci  mezi  organizacemi  a  jednotlivci  zainteresovanými 

na zvyšování  informační  gramotnosti,  navrhnout  nové  osnovy  informačního  vzdělávání, 

podpořit  regionální  přístupy  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti,  identifikovat 

efektivní modely informačního vzdělávání a podpořit je [ABID, 2005, s. 1-3]. Ve stejném 

roce se UNESCO zúčastnilo Information Literacy Meeting of Experts (Schůzka odborníků 

v informační gramotnosti, dále jen ILME), která se konala v Praze a která byla organizována 

National Commission on Libraries and Information Science (Národní komise pro knihovny 

a informační  vědu, dále jen NCLIS) a National Forum on Information Literacy (Národní 

fórum pro informační  gramotnost,  dále jen NFIL) [HORTON, 2008b,  s.  8-9].  Závěrečné 

usnesení  Prague Declaration (dále jen Pražská deklarace) [Information Literacy Meeting 

of Experts,  2004]  se  stalo  významným  podnětem pro posílení  aktivit  UNESCO v oblasti 

zvyšování informační gramotnosti. 

Ačkoli  byla  spolupráce  UNESCO  a  IFLA  v oblasti  zvyšování  informační 

gramotnosti  zahájena  už  během  ILME,  první  velkou  společnou  akcí  bylo  High-Level 

Colloquium on  Information  Literacy  and  Lifelong  Learning  (Kolokvium vysoké  úrovně 

o informační  gramotnosti  a  celoživotním vzdělávání),  které  předznamenalo  několikaletou 

intenzivní spolupráci, která trvá dodnes [GARNER, 2006, s. 1]. Od roku 2006 se UNESCO 

zaměřuje  zejména  na  problematiku  vzdělávání  vyučujících  informačního  a  mediálního 

vzdělávání,  v červnu  2008  uspořádalo  v Paříži  International  Expert  Group  Meeting 

(Mezinárodní schůzka expertní skupiny), jejímž hlavním účelem bylo zahájit proces tvorby 

mezinárodních  osnov  pro  vzdělávání  vyučujících  informačního  a mediálního  vzdělávání 
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[MOORE,  2008,  s.  1-3].  Nejvýznamnějším  mezivládním programem  v rámci  UNESCO, 

který se v současnosti intenzivně věnuje zvyšování informační gramotnosti je IFAP.

5.1.1 IFAP

IFAP  je  jedním  z  mezivládních  programů  UNESCO,  který  vznikl  na základě 

sloučení  General  Information  Programme  (Program  pro  obecné  informace,  GIP) 

a Intergovernmental  Informatics  Programme  (Mezivládní  program  pro  informatiku,  IIP) 

v roce  2000  [Information  for  All  Programme,  c1995-2009a,  odst.  1-3].  Nejdůležitějším 

posláním IFAP je vytvořit informační společnost přístupnou všem bez omezení, tj. zejména 

zajistit  všeobecný  volný  přístup  k  informacím [Information  for  All  Programme,  c1995-

2009b, odst. 1].

Mezi hlavní cíle patří zajistit mezinárodní fórum pro debatu o zásadních problémech 

a výzvách  informační  společnosti;  zajistit  všeobecný volný přístup  k informacím pomocí 

uspořádání  digtalizace  a  uchovávání  informací;  podpora  celoživotního  vzdělávání 

v oblastech  komunikace,  využívání  informací  a  ICT;  podpora  původní  tvorby;  podpora 

využívání  mezinárodní  standardů a doporučených postupů v oblasti  komunikace; podpora, 

vytváření  a využívání informačních a komunikačních sítí  na všech úrovních [Information 

for All  Programme,  2006a,  s. 7].  V současné  době  jsou  výše  popsané  cíle  uplatňované 

v rámci  pěti  prioritních  oblastí  činností:  Information  for Development  (Informace  pro 

rozvoj), Information Literacy (Informační gramotnost), Preservation Information (Ochrana 

informací),  Information Ethics (Informační  etika) a Information accessability (Dostupnost 

informací) [UNESCO, 2008c, Annex, s. 1-2].

IFAP  spolupracuje  s UNESCO  a  s jeho  externími  specializovanými  programy, 

zejména se svým sesterským programem IPDC. Mezi další partnery UNESCO patří některé 

mezinárodní programy v rámci OSN, vybrané mezivládní a mezinárodní nevládní organizace 

jako je např. IFLA nebo International Council of Archives (Mezinárodní rada archívů, dále 

jen ICA) [Information for All Programme, 2006b, sl. 17].

Hlavním orgánem IFAP je Mezivládní  rada (Intergovernmental  Council,  dále jen 

Rada),  která  se  skládá  z 26  členských  států  UNESCO  zvolených  Generální  konferencí 

UNESCO, kteří se scházejí v rámci oficiálního zasedání jednou za dva roky. Rada schvaluje 

zásadní rozhodnutí týkající se směřování a politiky IFAP, podporuje přijímání nových členů 

a mezinárodní spolupráci v oblasti působnosti IFAP a také hodnotí jeho činnost [UNESCO, 

2000, Annex II, čl. 1-6]. 

Rada volí Výbor (Bureau), který se skládá z jednoho předsedy,  tří místopředsedů, 

pozorovatele a tří dalších členů. Hlavním posláním Výboru je hodnotit, vybírat a schvalovat 

projekty  a pořádat  tématické  debaty  v oblastech,  kterými  se  zabývá  IFAP.  Provoz 

Sekretariátu Rady (Secretariat, dále jen Sekretariát Rady) je zajišťován generálním ředitelem 
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UNESCO.  Sekretariát  Rady  zabezpečuje  přípravu  zasedání  Rady  a  schůzky  Výboru 

a shromažďuje návrhy a připomínky od členských států. Má právo navrhovat vlastní projekty 

a předkládat je ke schválení [Information for All Programme, 2007a, s. 82].

IFAP je financován jednak z příspěvků UNESCO, jednak ze zvláštních příspěvků 

svých členů, které tvoří Special fund (dále jen Zvláštní fond), prostřednictvím něhož jsou 

financované  jednotlivé  projekty  navrhované  národními  výbory,  členskými  státy  nebo 

nevládními organizacemi [Information for All Programme, 2006a, s. 15].

V červenci 2008 měl IFAP 59 národních výborů (national comittees) [Information 

for All Programme, 2008-07-08], jejichž hlavním úkolem je snažit se prosazovat hlavní cíle 

IFAP ve  své  zemi,  oslovit  organizace  zainteresované  v oblastech  zájmu  IFAP a  navázat 

s nimi dialog, šířit informace o aktivitách IFAP a také navrhovat projekty za účelem získání 

podpory ze speciálních fondů IFAP [Information for All Programme, 2007b, s. 1-3].

Od svého vzniku IFAP podporoval  dílčí  projekty v oblasti  zvyšování  informační 

gramotnosti,  ale až v roce 2004 byla podpora informační  gramotnosti  Výborem oficiálně 

zařazena do návrhu programových priorit. Výbor během svého zasedání definoval dílčí cíle: 

identifikovat a podpořit  efektivní postupy pro zvyšování informační gramotnosti a tvorbu 

nových  vyučovacích  osnov,  zajistit  výměnu  zkušeností  a  spolupráci,  podpořit  regionální 

iniciativy  [UNESCO,  2004e,  s. 4-13].  Od  roku  2005  významně  vzrostl  počet  projektů 

věnovaných  zvyšování  informační  gramotnosti,  kterým  IFAP  poskytl  finanční  podporu 

ze svého Zvláštního fondu [Information for All Programme, 2006c, s. 23-41; Information for 

All Programme , 2007a, s. 20-27]16. 

Kvůli rostoucímu významu informační gramotnosti v rámci UNESCO a IFAP byla 

v roce  2005  na  Generálním  ředitelství  UNESCO  v  Paříži  uspořádána  Thematic  Debate 

on Information  Literacy  (Tématická  debata  o  informační  gramotnosti),  jejímž  hlavním 

účelem bylo vymezit roli IFAP v oblasti zvyšování informační gramotnosti [Information for 

All Programme, 2005, s. 1].

V  roce  2006  zařadila  Rada  oficiálně  informační  gramotnost  mezi  programové 

priority. Nově vytvořená pracovní skupina Measurement for Knowledge Societies (Měření 

pro znalostní společnosti – dále jen MKS) se zaměřila na problematiku stanovení ukazatelů 

pro hodnocení informační gramotnosti [Working groups off, 2006, s. 2]. 

V  roce  2007  MKS  připravila  k  vydání  dva  významné  dokumenty:  Towards 

information  literacy  indicators  (Směrem  k  ukazatelům  informační  gramotnosti) 

a Understanding  information  literacy  (Porozumět  informační  gramotnosti)17 [Working 

groups expects, 2007, s. 3]. 

16Vybrané projekty budou popsány v kapitole 5.3 Programy a projekty.
17 O těchto dokumentech bude pojednáno v kapitole 5.4 Klíčové dokumenty.
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V současné době je ve stádiu přípravy specializovaná pracovní skupina Information 

Literacy Working Group (Pracovní  skupina pro informační  gramotnost,  dále jen ILWG), 

která  vzniká  pod  vedením  Fay  Durrant  z  Jamajky.  Hlavními  prioritami  ILWG  budou: 

zlepšování  všeobecného  povědomí  o  informační  gramotnosti,  rozvíjení  schopností 

a dovedností v informační gramotnosti a také hodnocení a dokumentace globálních aktivit 

pro zvyšování informační gramotnosti [UNESCO, 2008c, s. 9].

5.2 Konference UNESCO

Následující  text  stručně  charakterizuje  významné  mezinárodní  a  regionální  akce 

(schůzky  expertů  a  workshopy),  kterých  se  zúčastnilo  UNESCO  (nejen  prostřednictvím 

poskytnutí  finanční  podpory)  a které tvoří  milníky v mezinárodním dialogu o informační 

gramotnosti  a informačním  vzdělávání.  ILME  položilo  teoretický  základ  pro  rozvoj 

informačně gramotné společnosti, Thematic Debate on Information Literacy vymezila úlohu 

UNESCO v tomto rozvoji, UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy Initiatives for 

Central  and  South-East  European Countries  (UNESCO-CEI  workshop o iniciativách pro 

zvyšování  informační  gramotnosti  pro  střední  a  jihovýchodní  evropské  země,  dále  jen 

UNESCO-CEI workshop) podpořil spolupráci a rozvoj programů pro zvyšování informační 

gramotnosti ve střední a jihovýchodní Evropě a International Expert Group Meeting otevřel 

problém vzdělávání pedagogů informačního a mediálního vzdělávání. Mimo těchto čtyř akcí 

se UNESCO zúčastnilo ještě High-level Colloquium…, o kterém bude pojednáno v rámci 

kapitoly věnované společným aktivitám IFLA a UNESCO18.

5.2.1 ILME

První rozsáhlá schůzka expertů na problematiku zvyšování informační gramotnosti, 

kterou UNESCO podpořilo a také se na ní částečně odborně podílelo bylo ILME konané 

v Praze v září 2003 za organizačního vedení NCLIS a NFIL a organizační podpory Ústavu 

informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF 

UK) [HORTON, 2003, s. 1].  Jednání se zúčastnilo celkem 50 účastníků z 23 zemí světa 

(většina účastníků se dostavila osobně, další zaslali pouze příspěvek) [Information Literacy 

Meeting of Experts, 2003a, s. 1]. Hlavním účelem ILME bylo definování pojmu informační 

gramotnost,  identifikace  její  role  v rozvoji  společnosti  a  vypracování  plánu  pro  další 

mezinárodní  aktivity v této  oblasti  [THOMPSON, 2005,  s.  7].  Aby byla  zajištěna široká 

pluralita názorů, byli pozváni odborníci různých profesí - knihovníci, informační pracovníci, 

pedagogové, novináři, představitelé neziskových organizací, podnikatelé a další. 

ILME  bylo  zahájeno  úvodními  projevy  představitelů  pořádajících  organizací 

Následující  program  byl  rozdělen  do  pěti  panelových  diskuzí.  V rámci  každé  panelové 

18 O společných aktivitách IFLA a UNESCO pojednává kapitola 6.
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diskuze byly nejprve předneseny příspěvky a následně se konala diskuze V závěru každého 

jednání byla přijata doporučení [LANDOVÁ, 2003]. 

První  panelová  diskuze  National  Case  Studies  (Národní  případové  studie) byla 

zaměřena na úroveň přístupu k informacím a informační gramotnosti v sedmi zastoupených 

zemích.  Byly  projednávány  velké  rozdíly  mezi  rozvinutými  a  rozvojovými  zeměmi 

ve využití ICT a zajištění přístupu k Internetu. Každý z účastníků popsal situaci ve své zemi 

a  hlavní  iniciativy  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti.  Druhá  panelová  diskuze 

Starting with People, Culture and Health (Počínaje lidmi, kulturou a zdravím) se zaměřila 

na  úlohu  informační  gramotnosti ve společnosti,  na její  přínos  pro rozvoj  různých oborů 

lidské  činnosti  zejména  pro  zdravotnictví,  tj. na její  multidisciplinární  charakter.  Třetí 

panelová  diskuze  Education  and  Learning  (Výchova  a vzdělávání) se  zaměřila  na  vztah 

výchovy a vzdělávání  a  informačního  vzdělávání,  jehož  osnovy by měly  být  kontextově 

závislé na oboru, v jehož osnovách jsou implementovány.  Informační vzdělávání by mělo 

být  zařazeno mezi  základní lidská práva, protože rozvíjí  mimo jiné také kritické myšlení 

a schopnost učit se. Čtvrtá panelová diskuze Economic Development (Ekonomický rozvoj) se 

zabývala  úlohou  informační  gramotnosti v ekonomickém  prostředí,  jejím  vztahem 

ke konkurenceschopnosti  firem  (zejména  malých)  a  rozvoji  pracovní  síly.  Účastníci  se 

shodli,  že  pokud se  chtějí  v 21. století  firmy  uplatnit  na  trhu  zboží  a  služeb  a  uchazeči 

o zaměstnání na trhu práce, je nutná koncepce rozvoje odborného informačního vzdělávání 

a to  jak  ve  státní,  tak  v soukromé  sféře.  Pátá  panelová  diskuze  Policy  and  Information 

Literacy  (Politika  a informační  gramotnost) se  zabývala  problematikou  implementace 

politiky informačního vzdělávání  v různých podmínkách.  Odborníci  se shodli  na tom,  že 

neexistuje univerzální přístup pro všechny země nebo instituce, tj. každá taková země nebo 

instituce si  takovou politiku musí  vybudovat  sama s ohledem na své možnosti  a potřeby. 

[THOMPSON, 2005, s. 1-23].

Ke konci programu byl vypracován návrh Pražské deklarace [Information Literacy 

Meeting of Experts, 2004], který byl během závěrečných jednání připomínkován a následně 

odevzdán  prostřednictvím  Forresta  Woodyho  Hortona  UNESCO,  kde  prošel  dalšími 

úpravami [LANDOVÁ, 2003].

5.2.2 UNESCO-CEI Workshop

UNESCO-CEI workshop věnovaný problematice  informační gramotnosti v regionu 

střední  a jihovýchodní  Evropy  se  konal  v březnu  2006.  Zorganizovalo  ho  UNESCO 

ve spolupráci  s Central  European  Initiative  (Středoevropská  iniciativa  –  dále  jen  CEI) 

a International  Center  for  Promotion  of  Enterprises  (Mezinárodní  centrum  pro  podporu 

podnikání, dále jen ICPE), který se konal ve slovinském hlavním městě Ljubljani za účasti 

přibližně 45 odborníků z 19 zemí [DOMBROVSKÁ, 2006a]. 
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Hlavním účelem workshopu bylo  propagovat  cíle  UNESCO v oblasti  zvyšování 

informační gramotnosti ve střední a východní Evropě a podpořit iniciativy a spolupráci mezi 

odborníky  a institucemi  v daném regionu.  Úvodní  projevy  pronesli  zástupci  pořádajících 

organizací.  Abdulaziz  Abid  ve  svém  projevu  zdůraznil  nutnost  začlenění  informačního 

vzdělávání do všech oblastí veřejné sféry, což následně povede k zlepšení procesu vytváření 

a  využívaní  znalostí  na  celém  světě  oblasti  [UNESCO/CEI  workshop  on information 

literacy, 2006, odst. 1]. 

První  den  byl  věnován  mezinárodní  a  evropské  spolupráci  v oblasti  zvyšování 

informační gramotnosti a prezentacím jednotlivých zemí regionu, které byly zaměřeny na 

terminologii,  kterou  používá  daná  země  v oblasti  informačního  vzdělávání,  nástinu 

současného stavu informačního vzdělávání a informační gramotnosti, důležitým národním 

iniciativám,  úspěšným  postupům a  metodám a  dalším perspektivám rozvoje  [DOBREV, 

2006; STEINEROVÁ, 2006; RÂPEANU, 2006]. Během druhého zasedání byl diskutován 

návrh platformy a akčního plánu pro zvyšování  informační  gramotnosti  v zemích střední 

a jihovýchodní Evropy [UNESCO-CEI Workshop, 2006, s. 2]. 

Program druhého dne byl zaměřen na zvyšování informační gramotnosti v prostředí 

vysokých  škol  jednotlivých zemí,  příspěvky byly věnovány zejména prezentaci  výzkumů 

provedených na vysokých školách vybraných zemí  střední a jihovýchodní  Evropy,  a také 

problematice  hodnocení  informační  gramotnosti  [UNESCO-CEI  Workshop,  2006,  s.  2]. 

Další zasedání bylo věnováno regionálnímu portálu COIL-LL : International Clearinghouse  

on  Information  Literacy  and  Lifelong  Learning  (Mezinárodní  informační  středisko  pro  

informační  gramotnost  a celoživotní  vzdělávání,  dále  jen  COIL-LL) pro shromažďování, 

třídění,  uchovávání  a  rozšiřování  informačních  zdrojů  o  informační  gramotnosti  [2006-

2009]. 

Během  závěrečného  zasedání  workshopu  byly  přijaty  závěry  a  doporučení 

pro UNESCO  a CEI  a  také  diskutovány  možnosti  financování  programů  pro  zvyšování 

informační gramotnosti [UNESCO-CEI Workshop, 2006, s. 2]. Závěry a doporučení spolu 

s návrhem  platformy  a  akčního  plánu  pro  zvyšování  informační  gramotnosti  v regionu 

střední  a  jihovýchodní  Evropy  byly  následně  publikovány  v dokumentu  Achieving 

an information  society  and  a  knowledge-based  economy  through  information  literacy  

(Dosažení  informační  společnosti  a  znalostně  založené  ekonomiky  pomocí  informační  

gramotnosti, dále jen Achieving an information society…) [BREČKO, 2006].

5.2.3 Thematic Debate on Information Literacy 

Výbor IFAP zahájil v roce 2004 širokou diskusi o sféře svých zájmů a svém dalším 

směřování, která vyvrcholila ve stanovení tří prioritních oblastí. Pro každou z těchto oblastí 

byla  v následujících  třech  letech  uspořádána  tématická  debata.  Thematic  Debate 

35



on Information Literacy (dále jen Debata) se konala v dubnu 2005. Jejím hlavním účelem 

bylo  vymezit  roli  IFAP  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  a  navrhnout  plán 

základních  aktivit  a  cílů.  V rámci  Debaty  vystoupili  odborníci  z různých  mezinárodních 

organizací zabývající se problematikou informační gramotnosti [Thematic Debate, 2005]. 

Příspěvky  se  věnovaly  globálnímu  srovnání  úrovně  informační  gramotnosti 

[MOORE, 2005, s. 1-2; RADER, 2005, s. 1-8], problematice vymezení pojmu informační 

gramotnost  a  jeho  vztahu  k ostatním  gramotnostem  a  souvisejícím  pojmům  [CANDY, 

2005a],  úloze  jednotlivých  organizací  a institucí  při  zvyšování  informační  gramotnosti 

[RASEROKA,  2005,  s.  1-5;  ABID,  2005,  s.  1-9],  úloze  informační  gramotnosti 

ve specifických oborech [CANDY, 2005b, s. 1-5]. 

V závěru  Debaty  se  uskutečnila  diskuse,  která  byla  zaměřena  na  definování 

informační  gramotnosti,  lidských potřeb, výukových programů pro informační  vzdělávání 

a strategií, které může IFAP a UNESCO vyvinout a implementovat v rámci svých činností. 

V rámci strategického plánu bylo navrženo osm klíčových činností: podnítit dialog a šíření 

informací  o informační  gramotnosti,  podpora  spolupráce  v rámci  UNESCO  při  přípravě 

a implementaci  programů,  spolupracovat  s významnými  národními  a  mezinárodními 

institucemi vně UNESCO jako např.s IFLA, ICA, NFIL, ALA atd., začlenit jednotlivé státy 

prostřednictvím  jejich  vlád  do  dialogu  o  informační  gramotnosti,  zahrnout  informační 

vzdělávání  do osnov primárního,  sekundárního a terciárního školství,  začlenit  informační 

vzdělávání do odborného vzdělávání, podpořit partnerství učitelů a knihovníků a podpořit 

informační gramotnost ve zdravotnictví [Information for All Programme, 2005, s. 2-4]. 

5.2.4 International Expert Group Meeting

V červnu 2008 uspořádal CIS v Paříži na Ředitelství UNESCO International Expert 

Group  Meeting  (Mezinárodní  schůzka  expertní  skupiny –  dále  jen  Schůzka),  která  byla 

věnována  vytvoření  osnov  pro  vzdělávání  vyučujících  mediálního  a  informačního 

vzdělávání.  Schůzky  se  zúčastnilo  osmnáct  odborníků  z Asie,  Afriky,  Severní  a  Jižní 

Ameriky, Evropy (včetně odborníků z CIS). 

Hlavním  účelem  Schůzky  bylo  navrhnout  osnovy  pro  vzdělávání  vyučujících 

mediálního a informačního vzdělávání, kteří působí v sekundárním školství a vypracovat a 

schválit  pilotní  projekt,  který  bude  vyzkoušen  na  školách  v osmi  rozvojových  zemích. 

Program Schůzky byl rozdělen do pěti zasedání. Během prvního zasedání byla reflektována 

potřeba mladých lidí orientovat se v rostoucím množství informací a nových médiích, která 

může  být  uspokojena  prostřednictvím  zvyšování  kvalifikace  vyučujících  v rámci  kurzů 

informačního  a  mediálního  vzdělávání.  Druhé  zasedání  bylo  věnováno  procesu 

implementace  konceptu  mediální  a  informační  gramotnosti  do  osnov  pro  vzdělávání 

vyučujících. Třetí zasedání bylo zaměřeno na vytvoření základního modelu osnov, vymezení 
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okruhu vyučovaných témat, definování kompetencí, kterých by měl dosáhnout vyučující na 

konci kurzu, výsledných znalostí a dovedností učitele, které bude schopen uplatnit v rámci 

své  výuky.  Čtvrté  zasedání  řešilo  problematiku  obohacení  již  existujících  osnov  prvky 

mediálního a informačního vzdělávání pro zlepšení kvality vyučovaného předmětu. Poslední 

páté zasedání  vytvořilo  první  návrh pracovního plánu pilotního projektu popsaného výše 

[MOORE, 2008, s. 3-24].

5.3 Programy a projekty

IFAP systematicky podporuje projekty, které si kladou za cíl zvyšování informační 

gramotnosti  a  rozvoje  informačního  vzdělávání.  Většina  podpořených  projektů  pochází 

od žadatelů z rozvojových zemí, další projekty mají mezinárodní působnost. IFAP podporuje 

jednak projekty zaměřené přímo na zvyšování informační gramotnosti (některé z nich budou 

popsány  níže),  jednak  projekty  zaměřené  na  rozvoj  infrastruktury,  který  je  nutnou 

podmínkou  pro  následné  zvyšování  informační  gramotnosti  a  rozvoj  informačního 

vzdělávání.

Následující  podkapitoly  stručně  charakterizují  čtyři  vybrané  projekty  –  dva 

mezinárodní,  jeden  regionální  a  jeden  národní.  Projekty  jsou  zaměřeny  zejména 

na vzdělávání  knihovníků  a  informačních  pracovníků  informačního  vzdělávání  a  to  jak 

klasickou formou, tak pomocí e-learningových kurzů.

5.3.1 Information Literacy Capacity Building …

Projekt Information Literacy Capacity Building for Vietnamese Academic Librarians 

(Budování kapacit informační gramotnosti pro vietnamské vysokoškolské knihovníky) byl 

zaměřen  na rozvoj  kompetencí  vysokoškolských  knihovníků  za  účelem  zlepšení  úrovně 

informačního vzdělávání na vietnamských vysokých školách. Projekt probíhal od září 2005 

do září 2006 a podílely se na něm Hanoi University of Foreign Studies (Hanojská univerzita 

zahraničních studií, HUFS), Australian Development Scholarship Centre Library (Knihovna 

Centra  australských  rozvojových  stipendií,  ADS)  a  Vietnam  Development  Information 

Centre  (Vietnamské  rozvojové  informační  centrum,  VDIC).  Projekt  byl  financován 

ze zvláštního fondu IFAP [Project on information literacy, 2005]. 

Projekt byl  rozdělen do čtyř  etap. První etapa byla zaměřena na výběr  vhodných 

účastníků  workshopu.  Organizátoři  vybírali  z knihovníků  z deseti  nejvýznamnějších 

vysokoškolských knihoven ve Vietnamu. Během druhé etapy sestavil tým odborníků seznam 

literatury,  která  byla  věnována  problematice  informační  gramotnosti  a  kterou  si  měli 

účastníci přečíst v rámci přípravy na workshop. 

Ve  třetí  etapě  byl  uspořádán  pětidenní  workshop,  který  se  konal  v květnu  2006 

na půdě  HUFS.  První  polovina  programu  byla  zaměřená  spíše  obecně.  Účastníkům byl 

objasněn  koncept  informační  gramotnosti,  bylo  diskutováno  o  roli  vysokoškolského 
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knihovníka v procesu zvyšování  informační  gramotnosti,  o  spolupráci  mezi  knihovníkem 

a pedagogem a také o programech a modelech informačního vzdělávání implementovaných 

v prostředí vysokých škol. Druhá polovina programu byla zaměřena na situaci na vysokých 

školách  ve  Vietnamu.  Cílem  jednotlivých  zasedání  bylo  identifikovat  podmínky  nutné 

pro zavedení informačního vzdělávání do vietnamských vysokých škol, vytvořit akční plán 

pro zvyšování  povědomí  o  informační  gramotnosti  a  implementovat  ho  na domovských 

vysokých školách zúčastněných knihovníků. 

Cílem  třetí  etapy  bylo  shromáždit  zprávy  o  implementaci  akčního  plánu 

ve vysokoškolských knihovnách, které byly zastoupeny na workshopu, a zhodnotit úroveň 

spolupráce  mezi  účastníky  workshopu  (popřípadě  jejich  domovskými  institucemi) 

[Information for All Programme, 2006d, s. 1-19 ].

5.3.2 Information Literacy Training Programme…

Hlavním  cílem  Information  Literacy  Training  Programme  for  Public  Librarians 

across  the Commonwealth  (Výukový  program  informační  gramotnosti  pro  knihovníky 

veřejných knihoven  napříč Commonwealthem) bylo zvýšit kvalifikaci knihovníků veřejných 

knihoven  a  informačních  pracovníků  prostřednictvím  kurzů  pro  vyučující  informačního 

vzdělávání [UNESCO organizes, 2006]. 

Workshopu předcházelo přípravné setkání  knihovníků z Ugandy a Jamajky,  kteří 

vytvořili  program  na  základě  zkušeností  a  potřeb  svých  uživatelů.  Všichni  účastníci 

workshopu si měli předem připravit zprávu o stavu informační gramotnosti a informačního 

vzdělávání  včetně  osvědčených  programů  a  postupů  ve  své  zemi  [Information  for  All 

Programme, 2006c, s. 36-39].

Vlastní  workshop  byl  pořádán  v  lednu  a  v  únoru  2006  v  knihovně  University 

of West Indies (Univerzita ostrovů západního Karibiku) a zúčastnilo se ho 35 knihovníků 

a informačních  pracovníků  z  Afriky,  Asie,  Karibiku  a  Jižního  Pacifiku.  Workshop 

organizovala Commonwealth Library Association (Knihovnická asociace Commonwealthu, 

CLA) ve spolupráci s IFAP a University of West Indies [UNESCO organizes, 2006]. 

Cílem  programu  bylo  naučit  účastníky  vytvořit  vlastní  program  informačního 

vzdělávání, naučit se využívat nových možností Internetu a zejména WWW a prosazovat své 

vlastní  zájmy  v rámci  národních  organizací  a  získat  tak  lepší  přístup  k  financím 

prostřednictvím  grantů,  národních  a mezinárodních  programů.  Během  workshopu  byl 

vytvořen  manuál,  který  měl  napomoci  knihovníkům  a  informačním  pracovníkům 

z Commonwealthu připravit  dílčí  workshopy ve svých zemích pro informační  vzdělávání 

profesionálů  a  následně  i  koncových  uživatelů  [Information  for  All  Programme,  2006c, 

s. 36-39].
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5.3.3 UNESCO-SALIS portal

Workshop  on  Information  Literacy  Competency  Development  for  Library 

and Information  Science  Professionals  and  Special  Educators  (Workshop  pro  rozvoj 

informačních kompetencí pro knihovníky a informační profesionály a speciální pedagogy) se 

uskutečnil  v listopadu 2006 na Madras School  of  Social  Work (Madrasská škola sociální 

práce,  dále  jen  MSSV)  v Chennai  v Indii.  Byl  pořádán  Society  for  the  Advancement 

of Library and Information Science (Společnost pro rozvoj informační vědy, dále jen SALIS) 

ve  spolupráci  s UNESCO  a  MSSV.  Workshop  byl  zaměřen  na  rozvoj  kompetencí 

knihovníků,  informačních  pracovníků  a speciálních  pedagogů  v oblasti  informačního 

vzdělávání  pro  výuku  postižených.  Mezi  hlavní  cíle  patřilo  podat  základní  přehled 

o informační  gramotnosti,  napomoci  účastníkům  při  zlepšení  informačních  služeb  pro 

postižené,  poskytnout  základní  přehled  o právních  normách,  které  zabezpečují  svobodný 

přístup  k informacím  v  Indii,  vytvořit  programy  pro informační  vzdělávání  postižených. 

Deset zasedání se věnovalo problematice přínosu ICT, Internetu, WWW pro praktický život 

a vzdělávání postižených,  informačnímu vzdělávání postižených, směrnicím a standardům 

informačního  vzdělávání,  modelům  informační  gramotnosti,  hodnocení  informační 

gramotnosti, mezinárodním normám pro oblast knihovnictví a informačních služeb a také 

vytvoření  programů  informačního  vzdělávání  pro  dospělé  [Workshop  on  Information 

Literacy, 2006, s. 5-147]. 

Projekt UNESCO-SALIS e-Learning Portal for Awareness Raising on Information 

Literacy for Southern Asia (UNESCO-SALIS e-learningový portál pro zvyšování povědomí 

o  informační  gramotnosti pro jižní Asii,  dále jen UNESCO-SALIS portál)19 byl  vytvořen 

na základě  doporučení  přijatých  v rámci  výše  popsaného  workshopu  a  dvou  dalších 

workshopů konaných v Delphi  a Nagpur.  Základním cílem projektu bylo  vytvořit  portál, 

který  pomůže  zvýšit  povědomí  o  informační  gramotnosti a  zvýšit  úroveň  informační 

gramotnosti mezi koncovými uživateli, knihovníky a pedagogy.

UNESCO-SALIS portál vznikal od března 2007 do prosince téhož roku. Vyvinuli ho 

indičtí  knihovníci  a  odborníci  na  celoživotní  vzdělávání  s využitím  volně  dostupného 

softwaru Moodle,. UNESCO-SALIS portál nabízel20 několik e-learningových kurzů, které se 

v teoretické  rovině  věnovaly  definici  a  využití  ICT,  informační  gramotnosti obecně, 

standardům  a  modelům  informační  gramotnosti,  celoživotnímu  vzdělávání,  hodnocení 

informační  gramotnosti,  specializovaným informačním službám zaměřeným na postižené, 

19 Název tohoto informačního zdroje není označen kurzívou, protože se jedná jak o název 
informačního zdroje, tak o název projektu, v dalším textu bude tedy jeho zkratka psána normálním 
písmem
20 Přibližně od dubna nebo května 2009 se UNESCO-SALIS portál na stránkách nevyskytuje, tzn. buď 
zanikl nebo je v rekonstrukci.
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právu na přístup k informacím, programům informačního vzdělávání pro vysoké školy a pro 

veřejné a speciální knihovny atd. [UNESCO-SALIS e-Learning Portal, 2007].

5.3.4 TTT

V roce  2007  podali  Forrest  Woody  Horton,  specialista 

na informační  management  z USA,  a  Albert  Boekhorst  z University 

v Amsterdamu  návrh  na projekt  série  workshopů  TTT,  který  měl 

zahájit  implementaci  závěrů významných  mezinárodních konferencí, 

kolokvií a seminářů do praxe. Do projektu mělo být na žádost IFAP a 

UNESCO zahrnuto široké spektrum zemí z různých oblastí světa. Na 

projektu participovalo kromě  UNESCO ještě  několik  významných 

organizací  jako  IFLA,  ICA,  AASL,  European  Network of  School 

Libraries and Information Literacy (Evropská síť školních knihoven 

a informační gramotnosti – dále jen ENSIL), NFIL, ACRL atd. Hlavním účelem projektu 

bylo vzdělat školitele informačního vzdělávání v každém důležitém světovém regionu, aby 

byli schopni v tomto oboru dál vzdělávat ve své zemi nebo regionu další vyučující a také 

speciální skupiny obyvatel (jako mladistvé, tělesně a psychicky postižené atd.). Koordinátoři 

projektu dále stanovili několik dílčích cílu – vytvořit příručky pro vyučující informačního 

vzdělávání,  které  budou  uzpůsobeny potřebám jednotlivých  zemí  nebo  regionů,  pomoci 

instituci, která bude hostit TTT workshop vybudovat orgán, jenž se specializuje na rozvoj 

informačního vzdělávání, podpořit spolupráci mezinárodních a národních institucí při vývoji 

osnov  a  kurzů  pro  informační  vzdělávání,  vložit  informace  o  školitelích  a  absolventech 

workshopů TTT v rámci existujících databází jako je např. InfoLit Global [BOEKHORST, 

2007, s. 1-4].

Návrh byl schválen v listopadu 2007 Výborem IFAP. Série jedenácti workshopů se 

konala  během  roku  2008  a  počátkem  roku  2009  ve  dvanácti  různých  zemích  světa 

– na Jamajce  (Montego  Bay),  v  Kanadě  (Quebec),  Malajsii  (Port  Dickson),  Estonsku 

(Talinn),  Turecku  (Ankara),  Jižní  Africe  (Kapské  město),  Číně  (Wuhan),  Španělsku 

(Granada), Alexandrii (Egypt), Indii (Patiala), Peru (Lima). Workshopů TTT se zúčastnilo 

celkem 761 účastníků z 99 zemí světa [BOEKHORST, 2009a, s. 1-2]. 

Program  workshopů  byl  zaměřen  na  porozumění  terminologii,  popis  základních 

standardů  a modelů,  vytvoření  sylabu  pro  kurz  informačního  vzdělávání,  navržení 

a implementaci  vlastních  programů,  projektů  a  následně  také  osnov  informačního 

vzdělávání,  hodnocení  a  měření  informační  gramotnosti  a  na  mezinárodní  spolupráci 

v oblasti zvyšování informační gramotnosti [BOEKHORST, 2009b, s. 8-10].

UNESCO se rozhodlo po ukončení série TTT pokračovat v programu, který bude 

zaměřen  na uspořádání  druhé  série  workshopů  na  půdě  univerzit  ve  všech  významných 

obr. 4 Logo TTT 
Zdroj: [UNESCO 
TTT, c2008-2009]
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světových  regionech  a v jednotlivých  zemích  těchto  regionů.  Projekt  bude  financován 

zejména  z rozpočtu  pořádajících  zemí  nebo institucí  s menší  podporou UNESCO a bude 

zaměřen zejména na výuku speciálních skupin obyvatel. Vyučují z první série TTT vybraní 

UNESCO vytvoří šablonu nebo model pro druhou sérii workshopů a pro virtuální workshop. 

Každá pořádající instituce si bude moci tento model upravit podle svých potřeb. UNESCO 

také  podpoří  vytvoření  sociální  sítě  odborníků  v prostředí  WWW,  která  bude  sloužit 

k vyměně  zkušeností  s pořádáním  workshopů,  s vývojem  výukových  materiálů  atd. 

[BOEKHORST, 2009a, s. 5-12].

5.4 Klíčové dokumenty

Následující  text  zahrnuje  v první  části  strategické  dokumenty  mezinárodního 

významu  jako  je  Pražská  deklarace [Information  Literacy  Meeting  of  Experts,  2004] 

a regionálního  významu  jako  je  Achieving  an  information  society…  [BREČKO,  2003] 

a v druhé části významné monografie, které byly vytvořeny pod záštitou IFAP nebo CIS, tj. 

Understanding information literacy [HORTON, 2008a], Principles of awareness-raising for  

information literacy (Principy zvyšování  povědomí o informační  gramotnosti)  [SAYERS, 

2006], Towards information literacy indicators [CATTS, 2008].

5.4.1 Pražská deklarace

Pražská deklarace byla přijata v závěru setkání ILME. Jedná se o první významnou 

deklaraci,  která  zdůraznila  význam  informační  gramotnosti  pro  ekonomický,  sociální, 

kulturní  rozvoj  společnosti.  Položila  teoretický  základ  pro  vytvoření  nových  a  rozvoj 

stávajících  národních  a mezinárodních  iniciativ,  jejichž  účelem  je  zvyšování  informační 

gramotnosti a rozvoj informačního vzdělávání, jež jsou nezbytným předpokladem rozvoje 

informační společnosti [Information Literacy Meeting of Experts, 2004, s. 19]. Dokument je 

v současné  době  dostupný  v anglickém  originálu,  v baskičtině,  katalánštině,  španělštině, 

haličštině, ve španělštině, francouzštině a také v češtině [Spojené státy americké, 2003]. 

Pražská  deklarace zdůrazňuje  důležitou  roli  informační  gramotnosti  v procesu 

vytváření informační společnosti, což je nezbytné pro rozvoj všech národů a společenství. 

Text obsahuje stručnou definici informační gramotnosti a definuje její úlohu ve snižování 

nerovností  a  podpoře  mezikulturního  dialogu  mezi  jednotlivci  a  národy.  Informační 

gramotnost  se  týká  všech oblastí  lidské společnosti  a  musí  být  přizpůsobena specifikům 

těchto  oblastí.  Pražská  deklarace zahrnula  také  doporučení  vládám,  aby  vybudovaly 

programy  zvyšování  informační  gramotnosti  na  celonárodní  mezioborové  úrovni 

[Information Literacy Meeting of Experts, 2004, s. 19].

5.4.2 Achieving an information society…

Dokument  Achieving an information society…  byl  vydán díky významné finanční 

podpoře IFAP a CEI. První podnět vypracovat a vydat tento dokument vznikl v září 2005 
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na semináři  Informační  vzdělávání  a informační  gramotnost  v teorii  a praxi vzdělávacích 

institucí konaném v Praze, který pořádala Asociace knihoven vysokých škol České republiky 

(dále jen AKVŠ) ve spolupráci se Společností pro rozvoj informační gramotnosti (SPRIG) 

a ÚISK FF UK [SKOLKOVÁ, 2005]. Během dalšího roku vypracovala skupina odborníků 

návrh  a  doplnila  ho  o závěry  a  doporučení  přijaté  v rámci  UNESCO-CEI  workshopu 

a navržené  ve  zprávě  z High-Level  Colloquium  on  Information  Literacy  and  Lifelong 

Learning.  Základním  účelem  tohoto  dokumentu  je  zlepšit  povědomost  o  informační 

gramotnosti  mezi  politiky,  státními  úředníky,  pedagogy,  knihovníky  a informačními 

pracovníky v regionu střední a jihovýchodní Evropy a podnítit a inspirovat je k vytvoření 

a implementaci strategického plánu pro zvyšování informační gramotnosti.

První kapitola je věnována roli informační gramotnosti v 21. století, která je klíčová 

zejména pro udržitelný rozvoj. Kapitola obsahuje výběr národních a mezinárodních iniciativ 

a významných dokumentů, ze kterých by měli politici a odborná veřejnost vytěžit co nejvíc 

pro vybudování vlastních iniciativ a programů pro zvyšování informační gramotnosti. Druhá 

kapitola je věnována rolím, jež plní informační gramotnost v občanském životě a sociální 

sféře, na pracovišti a ve vzdělávání. Třetí kapitola se zabývá současným stavem informační 

gramotnosti  a  informačního  vzdělávání  ve  střední  a jihovýchodní  Evropě  na  základě 

výsledků výzkumu, který provedlo ICPE pro UNESCO-CEI workshop v květnu 2006. 

Čtvrtá  kapitola  podala  soubor  doporučení  a  návrh  platformy  pro  informační 

gramotnost  a akčního  plánu,  který  by  měl  zlepšit  stav  informační  gramotnosti  a 

informačního vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Doporučují v první řadě vytvořit 

národní  politiku  a  strategický  plán  pro  zvyšování  informační  gramotnosti,  začlenit 

informační  vzdělávání  do  osnov  všech  stupňů  vzdělávání  včetně  firemního  vzdělávání, 

podporovat  knihovny,  informační  služby  a  jejich  odborné  pracovníky,  kteří  pomohou 

vytvořit  odborný  základ  pro  zvyšování  informační  gramotnosti,  podpořit  spolupráci  na 

národní  i  mezinárodní  úrovni,  vytvořit  a  implementovat  systematický  výzkum  stavu 

informační gramotnosti a informačního vzdělávání, zabezpečit dostatečnou finanční a jinou 

podporu pro zvyšování informační gramotnosti atd. [BREČKO, 2006, s. v, 1-25]. 

5.4.3 Understanding information literacy

Forrest Woody Horton se ve své příručce Understanding information literacy snaží 

podat základní přehled o tom, co je informační gramotnost a jaký má význam pro rozvoj 

znalostní společnosti 21. století (pro rozvoj specifických národních a mezinárodních úkolů 

a cílů)  [2008]. Příručka je psána srozumitelně s ohledem na široké uživatelské určení – od 

politiků, vlád a státních úředníků, přes personalisty, mezivládní organizace, masmédia, až 

po pracovníky soukromých podniků. Text je zaměřen na zvyšování informační gramotnosti 
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v oblasti vzdělávání, místního rozvoje, ICT, kultury, zdravotnických, sociálních a veřejných 

služeb atd. [HEPWORTH, 2008, s. 1].

První  část  je  věnována definici  a  původu informační  gramotnosti,  jejímu  vztahu 

k celoživotnímu vzdělávání a jejímu postavení v rodině gramotností. Informační gramotnost 

je  popsána  jako  cyklus  složený  z jedenácti  stupňů  –  jedenácti  na  sebe  navazujících 

kompetencí, které člověk musí mít, aby se mohl považovat za informačně gramotného.

Druhá část  je  věnována doporučeným iniciativám v oblasti  zvyšování  informační 

gramotnosti a celoživotního vzdělávání ve čtyřech klíčových sektorech – učení a vzdělávání, 

zdravotnické, sociální a veřejné služby, rozvoj ekonomiky a podnikání, vládnutí a občanství.

Třetí část je věnována problematice zvyšování povědomí o informační gramotnosti 

mezi vedoucími pracovníky úřadů, firem, médií, škol, odbornými asociacemi atd. a rozvoji 

partnerství a spolupráce mezi institucemi, organizacemi a asociacemi na regionální, národní 

a  mezinárodní  úrovni  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti.  V závěru  autor  nabízí 

devět  základních  doporučení  pro vytvoření  modelových  strategií,  akčních  plánů 

a doporučených postupů pro hodnocení v oblasti zvyšování informační gramotnosti.

Publikace obsahuje pět podnětných dodatků – slovník klíčových pojmů a zkratek, 

životní  cyklus  informační  gramotnosti  v tabulce,  přehled  významných  iniciativ  v oblasti 

zvyšování  informační  gramotnosti,  modelové  osvědčené  postupy  (modelový  výzkum 

základní  úrovně  informační  gramotnosti,  návrh  vládního  prohlášení  o  informační 

gramotnosti  a  celoživotním  vzdělávání,  model  workshopu  nebo  konference),  významné 

informační zdroje o informační gramotnosti [HORTON, 2008a, s. 1-94]. 

5.4.4 Principles of awareness-raising for information literacy

Příručka Principles of awareness-raising for information literacy popisuje teoreticky 

i prakticky  proces  zvyšování  všeobecného  povědomí  prostřednictvím  charakteristiky 

základních  přístupů  a  technik,  se  zvláštním  důrazem  na  jejich  uplatnění  při  zvyšování 

informační gramotnosti. Příručka je určena pro učitele, knihovníky, lektory atd., kteří jsou 

angažováni ve zvyšování povědomí o informační gramotnosti.

První čtyři kapitoly jsou věnovány zvyšování všeobecného povědomí obecně. Sayers 

se  věnuje  nejprve  principům  sociální  komunikace  a  bariérám  v komunikaci.  Klíčovým 

bodem první části je definice zvyšování povědomí, které by mělo při správných postupech 

a taktice  ovlivnit  veřejnost  a následně  zapříčinit  společenskou  změnu.  Následuje  popis 

návrhu a přípravy kampaně pro zvyšování povědomí, ve kterém je rozebrán účel kampaně, 

hlavní sdělení kampaně, cílová skupina, strategický a časový plán a komunikační přístupy, 

kterých je možno využít. 

Poslední dvě kapitoly se zabývají definicí informační gramotnosti a její významnou 

úlohou  při řešení  globálních  problémů  jako  je  tzv.  digitální  propast.  Kapitola  věnovaná 
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zvyšování povědomí o informační gramotnosti přináší informace o některých významných 

postupech v této oblasti. Nejdůležitějším přínosem části věnované informační gramotnosti je 

návrh aktivit pro propagaci informační činnosti v knihovnách a ve vzdělávacích institucích 

[SAYERS, 2006, s. 1-94].

5.4.5 Towards information literacy indicators

Dokument Towards information literacy indicators  vznikl v rámci pracovní skupiny 

MKS,  jejímž  hlavním  účelem  bylo  vytvořit  mezinárodní  rámec  pro  měření  informační 

gramotnosti,  který  pomůže  monitorovat  stav  a  dosažené  pokroky  v oblasti  zvyšování 

informační  gramotnosti  a to jak na národní,  tak na mezinárodní  úrovni.  Autoři se snažili 

identifikovat základní ukazatele informační  gramotnosti  a  podat  návrh na jejich efektivní 

implementaci. Dokument je v současné době dostupný v angličtině a francouzštině. 

První část je věnována definici informační gramotnosti. Další část popisuje vztah 

informační  gramotnosti  k ICT  gramotnosti  a  ke  kompetencím,  které  by  měl  mít  každý 

dospělý člověk. Informační  gramotnost  je zkoumána z hlediska vztahu k informační  etice 

a k rovnému  přístupu  k informacím,  informačním  a  komunikačním  technologiím 

a ke vzdělávání. 

Pro stanovení vhodných ukazatelů informační gramotnosti byl vybrán návrh, který 

vybírá  validní  ukazatele  pomocí  sekundární  analýzy  z již  existujících  mezinárodních 

výzkumů. Měření pomocí ukazatelů by mělo být kontextuálně závislé, tzn. každý stát si bude 

moci  nastavit  své  vlastní  cíle  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  a  s rozvojem 

potřeb společnosti  zvyšovat nároky.  Na závěr je popsána problematika měření informační 

gramotnosti u vyučujících a podán návrh na stanovení ukazatelů informační gramotnosti pro 

učitele základních škol [CATTS, 2008, 1-40].

5.5 Závěr (UNESCO)

Od roku 2003 UNESCO prostřednictvím CIS a IFAP pořádá a finančně i odborně 

podporuje  nejrůznější  aktivity  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti.  Jádro  jeho 

činnosti  spočívá  především  organizování  a  financování  významných  mezinárodních 

konferencí  a  odborných  seminářů.  UNESCO  organizuje  a  podporuje  jednak  velké 

mezinárodní  akce  jako  je  např.  ILME nebo International  Expert  Group Meeting,  jejichž 

hlavním  účelem  je  zvýšit  globální  povědomí  o  informační  gramotnosti  a vytvářet 

mezinárodně platný teoretický rámec pro rozvoj iniciativ, které působí v oblasti zvyšování 

informační gramotnosti a rozvoje informačního vzdělávání, jednak regionální semináře jako 

je  např.  UNESCO-CEI  workshop,  které  přispívají  k analýze  potřeb  a  nedostatků daného 

regionu  a  vytvoření  specifického  akčního  plánu  pro  zvyšování  informační  gramotnosti 

a informačního vzdělávání. 
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Programy  a  projekty,  které  jsou  podporovány  IFAP,  jsou  věšinou  zaměřeny 

na rozvoj knihovníků a vyučujících informačního vzdělávání.  Podpora profesního rozvoje 

knihovníků  a pedagogů  patří  k nejefektivnějším  způsobům  zvýšování  úrovně  informační 

gramotnosti u populace (zvlášť pokud se projekty týkají  knihovníků veřejných a školních 

knihoven a pedagogů všech stupňů školství). Projekt TTT je typickým příkladem velkého 

úspěšného mezinárodního projektu, který oslovil odbornou veřejnost ve všech významných 

regionech světa a podnítil celou řadu regionálních a národních iniciativ v oblasti profesního 

rozvoje  odborníků  zabývajících  se  zvyšováním  informační  gramotnosti  a  rozvoje 

informačního vzdělávání.

UNESCO se  snaží  oslovit  nejen  odbornou veřejnost,  ale  také  politiky a  veřejné 

činitele.  Vydává  příručky,  které  se  věnují  jednak  informační  gramotnosti  obecně 

a problematice  jejího  zvyšování,  jednak  specifickým  problémům  spojeným  s informační 

gramotností (zvyšování povědomí, hodnocení atd.).

Konference, programy a projekty i klíčové dokumenty mají jeden hlavní společný 

rys  -  neuvažují  o  informační  gramotnosti  jen  v oblasti  vzdělávání.  Zaměřují  se 

na problematiku informační  gramotnosti  v oblasti  ekonomiky,  zdravotnictví  a občanského 

života,  což  umožňuje  vnímat  informační  gramotnost  v úzkém  vztahu  k celoživotnímu 

vzdělávání.  Informační  gramotnost  může  být  díky  tomuto  přístupu chápána  jako  soubor 

schopností  a dovedností  nutných a potřebných nejen pro vzdělanostní,  kulturní a sociální 

rozvoj společnosti jako celku, ale také pro osobní rozvoj každého jednotlivce. 
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6 Společné aktivity IFLA a UNESCO v oblasti zvyšování 

informační gramotnosti

Spolupráce  IFLA  a  UNESCO  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  se 

intenzivně rozvíjí od roku 2005, kdy se na semináři ILME setkali tehdejší předsedkyně IFLA 

Key Raseroka a představitel CIS UNESCO Abdulaziz Abid. UNESCO financovalo některé 

významné  projekty  INFOLIT21.  Následující  podkapitoly  budou  věnovány  jednak 

nejvýznamnější  mezinárodní  odborné  akci  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti  - 

High-Level  Colloquium  a  jeho  závěrečnému  dokumentu  Alexandria  proclamation  on 

information  literacy  and  lifelong  learning  (Alexandrijská  proklamace  o  informační  

gramotnosti  a  celoživotním vzdělávání,  dále  jen  Alexandrijská  proklamace)  [High-Level 

colloquium,  2005,  s.  1-2],  jednak významnému  regionálnímu  projektu,  který realizovalo 

UNESCO  ve  spolupráci  s  ALP.  Projekt  je  zaměřen  na  region  jižní  a 

jihovýchodní  Asie  (tedy  zejména  na  situaci  rozvojových  zemí)  a  řeší 

jednak  teoretické  problémy  vymezení  a  pochopení  informační  gramotnosti 

v kontextu vzdělávání.

6.1 Konference

6.1.1 High-Level Colloquium

High-Level Colloquium, jedna z nevýznamnějších mezinárodních akcí zaměřených 

na problematiku  zvyšování  informační gramotnosti,  se konala na začátku listopadu 2005 

v egyptské Alexandrii. Zúčastnilo se jí třicet odborníků ze sedmnácti zemí světa. High-Level 

Colloquium  bylo  pořádáno  IFLA,  UNESCO  a  NFIL.  Organizační  zázemí  poskytla 

Alexandrijská knihovna. Účastníci Kolokvia navázali na teoretický základ ILME a navrhli 

konkrétní  program,  jehož hlavním cílem bylo  zvýšit  povědomí  o informační  gramotnosti 

a celoživotním vzdělávání [Alexandria proclamation, 2005]. 

Hlavní program byl rozdělen do pěti zasedání. Každé ze zasedání bylo řízeno jedním 

nebo dvěma odborníky, kteří na začátku pronesli úvodní příspěvek. Následovaly příspěvky 

zástupců z jednotlivých světových regionů. Každé zasedání bylo zakončeno diskuzí.

První  zasedání  Learning  and  Education  and  Information  Literacy  (Učení  se  

a vzdělávání  a informační  gramotnost) bylo  věnováno  vztahu  informační  gramotnosti 

k celoživotnímu  vzdělávání  a zejména  k celoživotní  gramotnosti.  Během  zasedání  byly 

projednávány  předpoklady  pro  zvyšování  informační  gramotnosti  jako  např.  odborné 

vzdělávání  knihovníků  a  pedagogů,  výzkum  v oblasti  informačního  vzdělávání  jako 

prostředek  pro  rozvoj  dialogu  mezi  vzdělávacími  institucemi  a  vládou,  rozvinutá 

infrastruktura  jednotlivých  vzdělávacích  institucích,  zahrnutí  informačního  vzdělávání 

21 Projekty INFOLIT, které získaly finanční podporu od UNESCO byly popsány v kapitole 3.3 
Programy a projekty.
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do osnov  všech  předmětů  všech  stupňů  vzdělávání  a  hodnocení  dosažených  výsledků 

a využití interaktivních pedagogických metod pro zvyšování informační gramotnosti. 

Druhé zasedání Health and Human Services (Zdravotnické, sociální služby a jiné  

služby  poskytované  veřejným  sektorem) bylo  zaměřeno  na  roli  informační  gramotnosti 

ve zdravotnictví  a sociálních  službách  z pohledu  zdravotnického  personálu,  pacientů, 

politiků atd. Účastníci diskutovali zejména o nutnosti celoživotního informačního vzdělávání 

v oblasti  zdravotnictví a o nezastupitelné roli  informační gramotnosti  při  získání přístupu 

ke kvalitním informačním zdrojům z oblasti zdravotnictví (z hlediska pacienta).

Třetí zasedání Economic Development and Information Literacy (Ekonomický rozvoj  

a informační  gramotnost) bylo  věnováno  zvyšování  informační  gramotnosti  jako 

předpokladu pro udržitelný ekonomický rozvoj a pro snižování ekonomických rozdílů mezi 

rozvinutými  a rozvojovými  zeměmi.  Informační  gramotnost  byla  definována jako soubor 

schopností  a  dovedností  nezbytných  pro  konkurenceschopnost  rozvojových  zemí 

na mezinárodním trhu, firem na trhu se zbožím a službami a zaměstnavatelů a zaměstnanců 

na trhu práce. 

Čtvrté  zasedání  Governance  and  Citizenship  and  Information  Literacy  (Vláda  

a občanství  a informační  gramotnost)  se  zaměřilo  na  vliv  informační  gramotnosti  na 

schopnost aktivně participovat na rozvoji občanské společnosti, porozumět veřejné politice 

a dokázat se informovaně rozhodnout ve volbách [GARNER, 2006, s. 8-87]. 

V závěru Kolokvia byla  vytvořena a byla  přijata  Alexandrijská proklamace,  která 

patří  mezi  nejvýznamnější  dokumenty  věnované  zvyšování  informační  gramotnosti 

a celoživotnímu vzdělávání [High-Level colloquium, 2005, s. 1-2].

6.2 Programy a projekty 

6.2.1 Information Skills for Learning

Workshop Information Skills for Learning (Informační dovednosti pro vzdělávání) 

se uskutečnil na začátku listopadu 2004 na Srí Lance. Hlavním organizátorem workshopu 

byl National Institute of Library and Information Science of Sri Lanka (Národní institut pro 

knihovní  a informační  vědu Srí  Lanky,  dále jen NILIS), finanční podporu poskytly ALP 

a UNESCO. Workshopu se zúčastnili převážně knihovníci a pedagogové z deseti zemí jižní 

a jihovýchodní Asie [Action for development, 2004, s. 3]. Hlavním cílem workshopu bylo 

zlepšit spolupráci mezi knihovnami a vzdělávacími institucemi zejména v oblasti zvyšování 

informační  gramotnosti.  Účastníci  měli  během  workshopu  získat  přehled  o  konceptu 

informační  gramotnosti  a  naučit  se ho implementovat  do vyučovacích osnov primárního, 

sekundárního i terciárního školství. V závěru měl být vytvořen model, který by srozumitelně 

představil jednotlivé komponenty, které dohromady tvoří koncept informační gramotnosti.
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Výsledkem pětidenní práce delegátů byl model Empowering 8, který znázorňuje osm 

komponent, které dohromady tvoří koncept informační gramotnosti. Model je jednoduchý, 

srozumitelný  a  především  univerzální,  tj.  platný  pro  všechny  stupně  vzdělávání.  Jeho 

implementace nevyžaduje žádné zvláštní finanční nebo materiální prostředky. Změna musí 

proběhnout  na  úrovni  vzdělávacích  programů  a  osnov.  Studenti  by  měli  být  vedeni 

k samostatnému myšlení, řešení problémů a vychováváni k sebevzdělávání [WIJETUNGE, 

2005, s. 34-38].

Účastníci  workshopu si  vyžádali  jeho  pokračování,  které  se  konalo  v říjnu  2005 

v indické Patiale. Workshop „Empowering 8“ – Applying a problem solving model in South 

and  South  East  Asia  („Empowering  8“  –  aplikace  modelu  pro  kritické  myšlení  v jižní 

a jihovýchodní Asii) byl pořádán Jaghtrem Singhem z IASL za podpory UNESCO a ALP. 

Workshopu se zúčastnilo celkem 65 účastníků z 12 zemí (největší zastoupení měla Indie). 

Cílem  workshopu  bylo  lépe  pochopit  zákonitosti,  které  popisuje  model  a  naučit  se  ho 

implementovat  v rozdílných  podmínkách  zemí  jednotlivých  účastníků  [International 

information literacy workshop, 2005]. 

6.3 Klíčové dokumenty

6.3.1 Alexandrijská proklamace

Alexandrijská proklamace definuje informační gramotnost a celoživotní vzdělávání 

jako  strážné  ohně  informační  společnosti,  které  osvětlují  cestu  k rozvoji,  prosperitě 

a svobodě. Vymezuje  konkrétně  roli  informační  gramotnosti,  jako  souboru  schopností 

a dovedností, které umožňují jedincům, společenstvím a národům být konkurenceschopnými 

a účastnit se na rozvoji ekonomiky, vzdělávání, zdravotních a sociálních služeb a ostatních 

sférách společnosti. Druhá část Alexandrijské proklamace obsahuje doporučení, která apelují 

na  vlády  a  mezivládní  organizace,  aby  vytvořily  programy  zaměřené  na  problematiku 

zvyšování povědomí o informační gramotnosti a celoživotním vzdělávání. V rámci tohoto 

hlavního  doporučení  bylo  podpořeno  pět  zásadních  aktivit  –  uspořádání  tématických 

regionálních  meetingů,  na  kterých  budou  vytvořeny  strategické  plány  pro  zvyšování 

informační gramotnosti a celoživotního vzdělávání pro specifickou oblast nebo obor, zajistit 

zvyšování  kvalifikace v oblasti  informační  gramotnosti  u odborníků z oblasti  knihovních, 

informačních,  zdravotních,  sociálních  aj.  služeb,  zahrnout  informační  vzdělávání 

do vzdělávání  ekonomů,  vládních  úředníků,  politiků  a  také  speciálních  skupin  obyvatel 

(nezaměstnaných, postižených, imigrantů atd.), začlenit informační a celoživotní vzdělávání 

do osnov všech vzdělávacích programů [High-Level Colloquium, 2005, s. 1-2].
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6.4 Závěr (Společné aktivity…)

Spolupráce IFLA a UNESCO se rozvíjí  zejména  v rámci  velkých  mezinárodních 

projektů,  které  odborně  zajišťuje  IFLA  a  financuje  UNESCO.  Od  roku  2003  se  díky 

Speciálnímu fondu IFAP mohou lépe rozvíjet  některé  regionální  aktivity IFLA, dokonce 

dochází ke spojování stejně zaměřených workshopů a seminářů. Zajímavým faktem je, že se 

tato spolupráce soustřeďuje zejména do regionu jižní a jihovýchodní Asie, kde v poslední 

době vzniklo několik významných iniciativ a dokonce jeden mezinárodně významný model 

informační  gramotnosti. Na závěr je možné konstatovat,  že spolupráce IFLA a UNESCO 

přinesla mezinárodně významné počiny v oblasti teorie i její implementace do praxe.

49



7 Možnosti zapojení českých knihoven a odborných organizací 

do aktivit UNESCO a IFLA v oblasti zvyšování informační 

gramotnosti

Předchozí  kapitoly  byly  věnovány  převážně  mezinárodním  aktivitám  IFLA 

a UNESCO,  přičemž  nebyla  věnována  zvláštní  pozornost  aktivitám  českých  knihoven 

a odborných  organizací.  Následující  kapitoly  budou  věnovány  účasti  českých  knihoven 

a odborných  organizací,  na významných  mezinárodních  akcích  (ILME,  UNESCO-CEI 

a workshopy TTT) a projektech a využití získaných zkušeností pro tvorbu a implementaci 

vlastních  projektů  do  praxe  (české  semináře  TTT).  V závěru  kapitoly  budou  navržena 

některá doporučení, která by měla zlepšit českou účast na projektech IFLA a UNESCO.

7.1 Česká účast na mezinárodních konferencích IFLA a UNESCO

Jak  již  bylo  popsáno  výše,  v roce  2003  se  v Praze  uskutečnilo  setkání  ILME, 

na kterém se organizačně podíleli i zástupci ÚISK FF UK. Doporučení a Pražská deklarace, 

které byly přijaty v závěru schůzky ILME, označily informační gramotnost jako klíčovou 

podmínku  pro  rozvoj  informační  společnosti  a  podnítily  nové  mezinárodní  a  národní 

iniciativy. 

První  seminář  Informační  výchova  a  informační  gramotnost  v teorii  a  praxi 

vzdělávacích  institucí,  který  navázal  na  ILME,  se  konal  v září  2003  v Praze  na  půdě 

Univerzity Karlovy.  Seminář byl  pořádán AKVŠ ve spolupráci s ÚISK FF UK a SPRIG. 

První polovina semináře se věnovala dosavadním a plánovaným aktivitám Odborné komise 

pro informační výchovu a informační gramotnost AKVŠ. Během první poloviny semináře 

vystoupil také Forrest Woody Horton, který shrnul výsledky ILME a přečetl konečnou verzi 

Pražské  deklarace.  Druhá  polovina  semináře  byla  zaměřena  na  praktickou  realizaci 

programů informačního vzdělávání. 

První  seminář  konaný  v krátkém čase  po  ILME  předznamenal  úspěšné  zapojení 

českých knihovníků a informačních specialistů do mezinárodních aktivit v oblasti zvyšování 

informační  gramotnosti  a  rozvoje  informačního  vzdělávání  [LANDOVÁ, 2003].  Seminář 

Infomační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí (dále 

jen  IVIG)22 je  pořádán  každoročně  a  je  bezpochyby  jednou  z nejvýznamnějších  akcí 

zaměřenou  na  informační  gramotnost  a informační  vzdělávání  v České  republice 

[Infogram.cz, c2009a]. 

Na semináři  IVIG 2005 vystoupila Zdravka Pejova ze Slovinska, která přednesla 

příspěvek věnovaný čtyřem mezinárodním iniciativách ICPE a CEI,  které byly zaměřeny 

na zvyšování  informační  gramotnosti  ve  střední  a  jihovýchodní  Evropě a  které  navázaly 

22 Od roku 2004 byl v názvu semináře nahrazen termín „informační výchova“ termínem „informační 
vzdělávání“.
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na závěry ILME a  Pražskou deklaraci.  Jednalo se o  návrh již  zmíněného UNESCO-CEI 

workshopu,  o  návrh  výzkumu  o  stavu  informační  gramotnosti  v zemích  střední 

a jihovýchodní  Evropy,  návrh  COIL-IL  a  také  návrh  Information  Literacy  Promotion 

Network  (Síť  pro  podporu  informační  gramotnosti),  který  měl  podnítit  spolupráci  mezi 

institucemi  a  organizacemi  na  národní  a  mezinárodní  úrovni.  Návrhy  iniciativ  byly 

vypracovány ve spolupráci s odborníky ze střední a jihovýchodní Evropy a USA. Během 

semináře  IVIG 2005 byl  podán návrh na publikování  výsledků výše  popsaných iniciativ 

a závěrečných  doporučení  z nich  vzešlých,  který  později  vykrystalizoval  v dokumentu 

Achieving an information society… [PEJOVA, 2005, s. 1-11].

V březnu 2006 se konal v Ljubljani UNESCO-CEI workshop. Česká republika byla 

zastoupena  Michaelou  Dombrovskou,  Hanou  Landovou  a  Ludmilou  Tichou,  členkami 

stálého  pracovního  týmu  Odborné  komise  pro  informační  vzdělávání  a  informační 

gramotnost (dále jen Odborná komise IVIG)23, které společně vypracovaly Country paper :  

Czech Republic (Příspěvek o situaci v České republice), ve kterém popsaly stav porozumění 

a používání termínu informační gramotnost v České republice (dále jen ČR), státní politiku 

informačního vzdělávání, současný stav informační gramotnosti a informačního vzdělávání 

na  vysokých  školách a  stručně charakterizovaly hlavní  české instituce,  které  se  zabývají 

problematikou informační gramotnosti a informačního vzdělávání. Závěr příspěvku věnovaly 

autorky překážkám ve zvyšování informační gramotnosti a návrhu doporučení pro zlepšení 

stavu informační  gramotnosti  v ČR.  Autorky v závěrečných  doporučeních  navrhly posílit 

spolupráci  mezi  ministerstvy,  vzdělávacími  institucemi,  knihovnami,  nevládními 

organizacemi  atd.,  propagovat  koncept  informační  gramotnosti  a  zdůraznit  rozdíly  mezi 

počítačovou gramotnosti a informační gramotností, navrhnout systém činností pro zvyšování 

informační gramotnosti pro všechny stupně vzdělávání a zajistit profesní rozvoj knihovníků 

v oblasti  informačního  vzdělávání  prostřednictvím  odborných  seminářů  a  kurzů 

[DOMBROVSKÁ, 2006b, s. 1-4].

Odborníci  z Odborné  komise  IVIG  se  zúčastnili  Survey  on  information  literacy 

(Výzkum informační gramotnosti), tj. podíleli se na vyplnění dotazníků a ověření sběru dat, 

a  participovali  v diskuzích  konaných  během  workshopu,  při  vytváření  závěrečných 

doporučení pro zlepšení stavu informační gramotnosti a informačního vzdělávání v zemích 

střední  a  východní  Evropy a  při  následné  redakci  dokumentu  Achieving  an  information 

society…..[TICHÁ, 2006]

V roce 2007 členové pracovní skupiny Odborné komise IVIG vyzvali vysoké školy, 

aby  zaregistrovaly  své  projekty  a  programy  informačního  vzdělávání  do  InfoLit  Global 

[Asociace  knihoven,  2007,  s. 1].  Výzva  zatím  zřejmě  nebyla  vyslyšena,  InfoLit  Global 

23 Vletech 2003-2004 byl v názvu Odborné komise IVIG nahrazen termín „informační výchova“ za 
termínem „informační vzdělávání“.
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obsahuje celkem čtyři záznamy na informační zdroje, asociace a akce z České republiky24: 

Seminář IVIG, Odborná komise IVIG a dva záznamy online kurzů informačního vzdělávání 

(pro studenty a pro lektory, knihovníky a učitele) vytvořených Ústřední knihovnou Českého 

vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) [InfoLit Global, 2008-2009j]. 

7.2 Semináře TTT

Členové  a  členky  Odborné  komise  IVIG se  každoročně  zúčastňují  významných 

mezinárodních  konferencí,  setkání  a  seminářů  zaměřených  na  problematiku  zvyšování 

informační  gramotnosti  (některá  zasedání  konferencí  IFLA,  workshopů  UNESCO  atd.). 

V roce  2008  absolvovaly  tři  členky  odborné  komise  IVIG workshopy  TTT.  Zkušenosti 

získané  během  mezinárodních  workshopů  byly  využity  při  realizaci  dvou  českých 

workshopů  TTT,  které  se  uskutečnily  v rámci  projektu  Ministerstva  školství  mládeže 

a tělovýchovy  (MŠMT)  Informační  vzdělávání  bez  bariér:  webový  portál  pro  rozvoj  

informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání, jenž byl v roce 2008 realizován 

Univerzitní  knihovnou  Západočeské  univerzity  v Plzni,  Ústřední  knihovnou  ČVUT 

a Studijním  a informačním  centrem  České  zemědělské  univerzity  v Praze.  První  český 

seminář TTT25 uspořádala v Praze Ústřední knihovna ČVUT ve spolupráci se dvěma dalšími 

výše jmenovanými  knihovnami [TICHÁ, 2008]. Druhý seminář se konal v prosinci téhož 

roku v Brně. Hlavním lektorkou kurzů byla  Petra Šedinová, absolventka TTT workshopu 

v Ankaře [HOŠÁKOVÁ, 2008]. 

Mezi  hlavní  cíle  seminářů  patřilo,  aby  účastníci  získali  přehled  o  základních 

teoretických  aspektech  a  o  koncepcích  informační  gramotnosti  zaměřených  na  vysoké 

školství, aby dokázali implementovat získané poznatky v praxi svých domovských institucí, 

aby  porozuměli  vztahu  informační  gramotnosti  a  celoživotního  vzdělávání  a  aby  uměli 

vytvořit  a  implementovat  program  informačního  vzdělávání  ve  své  domovské  instituci 

[ŠEDINOVÁ, 2008, s. 1].

Semináře byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnula 

obecný  úvod  do  informační  gramotnosti  (koncepce,  definice,  standardy,  modely,  nové 

trendy)  a  informačního  vzdělávání  (výukové  metody,  tvorba  programu  informačního 

vzdělávání  a  jeho  implementace  do osnov atd.).  Během praktické  části  si  měli  účastníci 

workshopu  vyzkoušet  v týmech  navrhnout  program  informačního  vzdělávání.  Na  závěr 

workshopů byla  otevřena diskuze, která umožnila pořadatelům workshopu získat zpětnou 

vazbu  [TICHÁ,  2008].  Na  stránce  Infogram.cz [c2009b]  je  v současné  době  k dispozici 

Vzorový  projekt  semináře  TTT,  který  mohou  případní  zájemci  využít  pro  vytvoření 

24 Stav ke dni 17.4. 2009
25 Pro workshop TTT pořádaný UNESCO/IFLA je použit termín „workshop TTT“, pro workshop TTT 
pořádaný v českém prostředí bude užito termínu „seminář TTT“
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a implementaci  vlastního  semináře  TTT [2008,  s.  1-2].  Nový  projekt  seminářů  TTT  se 

v České republice ujal poměrně rychle a úspěšně se rozvíjí. 

7.3 Závěr a doporučení (Možnosti…)

Informační  gramotnost  je  v českém  prostředí  rozvíjena  zejména  v rámci 

vysokoškolských  knihoven.  Odborná  komise  IVIG  se  snaží  přebírat  vhodné  modelové 

projekty od významných mezinárodních organizací (jako např. TTT od UNESCO), podílet 

se  na  významných  mezinárodních iniciativách (UNESCO-CEI  workshop)  a  monitorovat, 

překládat  a propagovat  významné mezinárodní  dokumenty,  např.  prostřednictvím portálu 

Infogram.cz. 

České knihovny a knihovnické asociace by měly zvážit možnost vytvoření české, 

popřípadě možnost spolupráce na středoevropské části ILSAR, která nebyla od roku 2008 

aktualizovaná. Dílčí zpráva za středoevropský region by mohla být  sumarizací příspěvků, 

které  vypracovali  pro  UNESCO-CEI  workshop  zástupci  jednotlivých  účastnických  zemí 

a které by museli  být  aktualizovány podle současného stavu a upraveny podle požadavků 

ILSAR.

České projekty a programy informačního vzdělávání, stejně tak jako všechny české 

instituce, které působí v oblasti zvyšování informační gramotnosti a rozvoje informačního 

vzdělávání,  české  vzdělávací  materiály  a  e-learningové  kurzy pro  podporu  informačního 

vzdělávání  by  měly  být  svými  tvůrci  (popř.  jejich  domovskou  institucí)  zaregistrovány 

v InfoLit Global. 

Lepší  zastoupení  v projektech  ILSAR  a  InfoLit  Global  může  přinést  českým 

knihovnám nové možnosti spolupráce s jinými institucemi a asociacemi při tvorbě nových 

projektů, popřípadě přispěje k rozvoji výzkumu informační gramotnosti a identifikaci vlivu 

národních a kulturních specifik na rozvoj informačního vzdělávání. 
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8 Závěr

IFLA  i  UNESCO  jsou  velké,  složitě  strukturované  mezinárodní  organizace  se 

širokými  sférami  zájmů,  které  se  mimo  jiné  zabývají  komunikací  informací 

(zprostředkováváním  informací  a využitím  ICT),  problematikou  svobodného  přístupu 

k informacím  a  zejména  etickým  a  efektivním  využitím  získaných  informací.  Obě  tyto 

organizace hrají  významnou úlohu při  zvyšování  informační  gramotnosti  na mezinárodní 

úrovni,  ale  kvůli  rozdílné  struktuře  a  členské  základně  se  jejich  úlohy v tomto  procesu 

poněkud liší. 

Odborníci z IFLA (zejména z INFOLIT a regionálních sekcí) se soustředí především 

na problematiku  zvyšování  informační  gramotnosti  a  rozvoje  informačního  vzdělávání 

v prostředí  knihoven,  informačních  a  vzdělávacích  institucí.  Publikace  (vytvořené  nebo 

redigované členy INFOLIT) a zasedání (pořádaná INFOLIT) se soustřeďují především na 

problematiku  informační  gramotnosti  a  informačního  vzdělávání  na  vysokých  školách, 

přinášejí  informace  o  úspěšných  iniciativách  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti 

a pokoušejí se identifikovat jejich společné rysy.

Velké mezinárodní projekty jako je ILSAR, InfoLit Global a Logo mají  usnadnit 

komunikaci  mezi  odborníky  působícími  v oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti 

a rozvoje informačního vzdělávání na celém světě. IFLA většinu projektů nefinancuje (nemá 

k tomu odpovídající  prostředky),  ale  snaží   působit  jako globální  odborný garant  a  jako 

koordinátor mezinárodní komunikace. 

Úloha UNESCO (CIS a IFAP) je poněkud odlišná. Jako velká mezivládní agentura 

OSN disponuje UNESCO poměrně  velkými  finančními  prostředky,  může  si  tedy dovolit 

finančně podporovat (prostřednictvím CIS) velké mezinárodní a regionální akce zaměřené 

přímo na problematiku zvyšování informační gramotnosti (odborné semináře a konference), 

které poskytují  zainteresovaným odborníkům příležitost  prodiskutovat,  vytvořit  a  schválit 

mezinárodně  platné  dokumenty,  které  přispívají  k zvyšování  povědomí  o  informační 

gramotnosti a podnícení jejího mezinárodního rozvoje. IFAP finančně podporuje zejména 

menší programy a projekty realizované v rozvojových zemích.

V posledních letech UNESCO prostřednictvím CIS a IFAP rozvíjí vlastní odborné 

aktivity v oblasti zvyšování informační gramotnosti – jedná se např. o částečnou odbornou 

garanci  projektu  TTT,  tvorbu  a  vydávání  podnětných  příruček  (v  současné  době  jsou 

připravovány  zejména  v ILWG  v rámci  IFAP  ve  spolupráci  s odborníky  z jiných 

významných  mezinárodních  organizací,  kteří  se  zabývají  informační  gramotností)  a  také 

pořádání  schůzek expertů,  které  mají  přispět  k vnímání  informační  gramotnosti  v nových 

souvislostech např. ve vztahu k mediální gramotnosti. UNESCO si díky široké oblasti svých 

aktivit  může  dovolit  prosazovat  koncept  informační  gramotnosti  v širším  kontextu 

než INFOLIT,  může  podněcovat  zvyšování  informační  gramotnosti  nejenom  v oblasti 
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vzdělávání,  ale také v ekonomice,  zdravotnictví a v běžném občanském životě. UNESCO 

nesoustředí  svou  pozornost  pouze  na  knihovníky,  ale  také  na  veřejné  činitele,  politiky 

a podnikatele, což je ale vzhledem k jeho univerzálnímu charakteru logické.

Každá  z organizací  přispívá  k zvyšování  informační  gramotnosti  něčím  jiným. 

Přínos  IFLA  tkví  především  v zajištění  registrace  a  koordinace  již  existujících  aktivit 

a v zabezpečení  odborného  rámce  pro  rozvoj  informačního  vzdělávání  v knihovnách 

a informačních  a  vzdělávacích  institucích.  Přínos  UNESCO  spočívá  v zajištění  zázemí 

pro zvyšování  informační  gramotnosti na mezinárodní,  regionální a národní úrovni a také 

v otvírání  nových  témat  a  oslovování  nových  cílových  skupin  pro  zajištění  zvyšování 

informační gramotnosti ve všech oblastech lidské společnosti.

Spolupráce  obou  organizací  zajišťuje  podporu  širokého  spektra  aktivit,  které 

intenzivně  podporují  zvyšování  informační  gramotnosti.  Nejedná  se  jen  o  spolupráci 

na významných  mezinárodních  projektech,  ale  také  o  regionální  spolupráci  orientovanou 

na rozvoj  regionálních  iniciativ  zaměřených  na  zvyšování  informační  gramotnosti 

v rozvojových  zemích,  spolupráce  na příručkách  vydávaných  UNESCO  atd. 

Nejvýznamnějším mezinárodním počinem uskutečněným společně IFLA a UNESCO bylo 

bezpochyby  Kolokvium,  které  přispělo  k zdůraznění  významu  informační  gramotnosti 

a celoživotního vzdělávání pro rozvoj informační společnosti.

Závěrem  lze  konstatovat,  že  zapojení  IFLA  a  UNESCO  do  aktivit  v oblasti 

zvyšování  informační  gramotnosti  a  jejich  vzájemná  spolupráce  v dané  oblasti  přispěly 

ke zpopularizování  informační  gramotnosti  mezi  odbornou i  laickou veřejností,  podnítily 

rozvoj četných regionálních a národních iniciativ a vytvořily prostor pro mezinárodní dialog 

a výměnu zkušeností.
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Terminologický slovník

Funkční gramotnost –  znalost čtení, psaní a počítání a schopnost aplikovat tyto znalosti 

v kontextu, v němž se člověk nachází [DOMBROVSKÁ, 2004, s. 13]

ICT gramotnost – je složena z počítačové gramotnosti a mediální gramotnosti [HORTON, 

2008a, s. 5]

Informační  gramotnost  –  soubor  informačních  kompetencí,  pomocí  kterých  uživatel 

dokáže identifikovat svou informační potřebu a je schopen lokalizovat, zhodnotit a efektivně 

využít potřebné informace [LAU, 2006a, s. 49]

Informační vzdělávání –  proces získávání znalostí a dovedností, který vede k informační 

gramotnosti [DOMBROVSKÁ, 2004, s. 14-15]

Mediální gramotnost – soubor komunikačních kompetencí, pomocí kterých uživatel dokáže 

lokalizovat,  analyzovat,  hodnotit  a  vytvářet  zprávy v  různých  komunikačních  formátech 

[Center for Media, c2002-2007]

Mediální  vzdělávání  –  proces  získávání  znalostí  a  dovedností,  které  vedou  k mediální 

gramotnosti

Počítačová gramotnost –  základní schopnosti  a dovednosti,  které uživatel musí mít,  aby 

dokázal používat počítač jako stroj na zpracování informací [HORTON, 2008a, s. 5] 

Příprava  uživatelů  informací  –  process  získávání  znalostí  a  dovedností,  které  vede 

k efektivnímu  využívání  služeb  a  informačních  zdrojů  poskytovaných  informační 

institucí (knihovnou) [PLANKOVÁ, 2003].
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Seznam zkratek

AASL American Association of School Libraries (Americká Asociace školních 

knihoven)
ACRL Association of College and Research Libraries (Asociace 

vysokoškolských a vědeckých knihoven)
ADS Australian Development Scholarship Centre Library (Knihovna Centra 

australských rozvojových stipendií)
AKVŠ Asociace knihoven vysokých škol České republiky
ALA American Library Association (Americká knihovnická asociace)
ANZIL Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (Australský 

a novozélandský institut pro informační gramotnost)
ALP Action for Development through Libraries Programme (Akce pro rozvoj 

prostřednictvím Programu knihovny)
CAMEST World Comission on Scientific Knowlege and Technology (Světová 

komise o etice vědeckého poznáni a technologie)
CDD Communication Development Division (Divize pro rozvoj komunikace)
CDNL Conference of Directors of National Libraries
CEI Central European Initiative
CIS Communication and Information Sector (sektor Komunikace a informace)
CLA Commonwealth Library Association (Knihovnická asociace 

Commonwealthu)
CLM Committee on Copyright and other Legal Matters (Komitét pro autorské 

právo a jiné právní záležitosti)
COIL-LL International Clearinghouse on Information Literacy and Lifelong 

Learning (Mezinárodní informační středisko pro informační gramotnost a 

celoživotní vzdělávání)
ČVUT České vysoké učení technické
EFA Education for All Programme (program Vzdělávání pro všechny)
ENSIL European Network of School Libraries and Information Literacy 

(Evropská síť školních knihoven a informační gramotnosti)
FAIFE Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression 

(Komitét pro volný přístup k informacím a svobodu projevu)
FED Division for Freedom of Expression, Democracy and Peace (Divize pro 

svobodu projevu, demokracii a mír)
GIP General Information Programme (Program pro obecné informace)

HUFS Hanoi University of Foreign Studies (Hanojská univerzita zahraničních 

studií)
IASL International Association of School Librarienship (Mezinárodní asociace, 

školního knihovnictví)
ICA International Council of Archives (Mezinárodní rada archívů)
ICADS IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards (Aliance IFLA-CNDL 

pro bibliografické standardy)
ICPE International Center for Promotion of Enterprises (Mezinárodní centrum 

pro podporu podnikání)

78



ICT informační a komunikační technologie
IFAP Information for All Programme (program Informace pro všechny)
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions 

(Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí)
IIP Intergovernmental Informatics Programme (Mezivládní program pro 

informatiku
IPDC International Programme for the Development of Communication 

(Mezinárodní program pro rozvoj komunikace)
IGP International Geological Programme (Mezinárodní geologický program)
IHP International Hydrological Programme (Mezinárodní hydrologický 

program)
ILME Information Literacy Meeting of Experts (Schůzka odborníků 

v informační gramotnosti)
ILSAR International information literacy state of-the-art report (Mezinárodní 

zpráva o stavu informační gramotnosti)
ILWG Information Literacy Working Group (Pracovní skupina pro informační 

gramotnos)
INFOLIT Information Literacy Section (sekce Informační gramotnost)
ISD Society Division (Divize informační společnost)
ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace 

pro standardizaci)
IVIG Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi 

vzdělávacích institucí
MAB Man and the Biosphere Programme (program Člověk a biosféra)
MKS Measurement for Knowledge Societies (Měření pro znalostní společnosti)
MOST Management of Social Transformation (Management sociální přeměny)
MSSV Madras School of Social Work (Madrasská škola sociální práce)
MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
NCLIS National Commission on Libraries and Information Science (Národní 

komise pro knihovny a informační vědu)
NFIL National Forum on Information Literacy (Národní fórum pro informační 

gramotnost)
NILIS National Institut of Library and Information Science of Sri Lanka 

(Národní institut pro knihovní a informační vědu Srí Lanky)
OSN Organizace spojených národů
PAC Core Activity on Preservation and Conservation (Základní činnost pro 

Ochranu a konzervaci)
SALIS Society for the Advancement of Library and Information Science 

(Společnost pro rozvoj informační vědy)
SCONUL Society of College, National, and University Libraries (Společnost pro 

vysokoškolské, národní a univerzitní knihovny)
SPRIG Společnost pro zvyšování informační gramotnosti
UCA UNIMARC Core Activity (Základní činnost UNIMARC)
ÚISK FF 

UK

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické Fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

79



(Organizace Spojených národů pro vědu, umění a kulturu)
UNICEF United Nations Children’s Fund (Fond ohrožených dětí OSN)
URL Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdroje)
USA United States of America (Spojené státy americké)
TTT Training the trainers in information literacy
VDIC Vietnam Development Information Centre (Vietnamské rozvojové 

informační centrum)
WIPO World Intellectual Property Organization (Světová organizací duševního 

vlastnictví)
WSIS World Summit on Information Society (Světovém summitu o informační 

společnosti)
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