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Przeciążenie informacyjne

• To stan jednostki, która czuje dyskomfort spowodowany tym,
że rozwiązywanie jej problemów jest utrudnione z powodu
nadmiaru dostępnych informacji. Jednostka nie posiada narzędzi,
umiejętności ani zdolności, aby przekształcić informacje, którymi
dysponuje, w wiedzę rozumianą jako zdolność do działania
(Fazlagić, 2010). Przeciążenie może mieć charakter incydentalny
lub permanentny, wtedy pojawia się stres informacyjny. Ten ostatni
M. Ledzińska definiuje jako „zespół doznań towarzyszących
niemożności bieżącego opracowania informacji oraz integrowania
ich z dotychczasową wiedzą jednostki” (Ledzińska 2002, s. 27).
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Czynniki stresu informacyjnego, schemat za Jachym W., Stres informacyjny – czy dostrzegamy zagrożenie 

dla zdrowia? (2018). Źródło: https://www.researchgate.net/publication/323485436_Stres_informacyjny-

czy_dostrzegamy_zagrozenie_dla_zdrowia

https://www.researchgate.net/publication/323485436_Stres_informacyjny-czy_dostrzegamy_zagrozenie_dla_zdrowia
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Nadmiar informacji

p. fizyczna

płaszczyzna 

technologiczna p. społeczna

p. psychologiczna

p. afektywna

p. kognitywna

p. decyzyjna

Typologia za Babik W.: Środowisko informacyjne 

człowieka W: Nauka o informacji (2016) s. 79. 

schemat – opracowanie własne
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Wizualizacja pojęcia ekologia 

informacji za Babik W.: Ekologia 

informacji (2001), s. 67. Schemat 

-opracowanie własne
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Objawy przeciążenia informacyjnego

– płycizny intelektualne

(wiedza fragmentaryczna

i nieuporządkowana)

- Pomijanie istotnych aspektów 

zjawisk

dezorientacja

– problemy komunikacyjne

• Nawiązywanie głębokich 

relacji

• Praca w zespole

– słaba autoprezentacja

SFERA 

POZNAWCZA

SFERA 

SPOŁECZNA

BRAK 

UMIEJĘTNOŚCI 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 

ZŁOŻONYCH

Objawy przeciążenia informacyjnego, opracowanie własne
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Rola bibliotekarza

Czyli co można zrobić dla ucznia aby 

poruszał się w środowisku informacyjnym 

jeszcze lepiej niż dotychczas,

żeby jeszcze lepiej szukał, 

wykorzystywał i integrował nowo 

zdobytą wiedzę?
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bibliotekarz

udostępnia zasoby 

materialne
edukuje

wychowuje

(etyka w sieci)

narzędzia umiejętności

metawyszukiwarki

bazy danych

metapoznawcze

wyszukiwarki

poznawcze

Rola bibliotekarza: wybrane aspekty, opracowanie własne.
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ustalanie własnych kryteriów

osadzanie w zmiennych kontekstach

odkrywanie sensu*

łączenie danych 

myślenie obliczeniowe*

nadawanie znaczenia*

Umiejętności metapoznawcze

Umiejętności metapoznawcze, umiejętności oznaczone* zostały uwzględnione w raporcie Future Work 

Skills 2020 przygotowanym przez Institute for the Future dla Instytutu Badawczego Uniwersytetu        

w Phoenix. Źródło raportu: https://alogic.pl/blog/raport-kompetencje-zawodowe-przyszlosci-2020-

institute-for-the-future

https://alogic.pl/blog/raport-kompetencje-zawodowe-przyszlosci-2020-institute-for-the-future
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Ustalanie własnych kryteriów

• Jaką informację chcę znaleźć?

• Jakie właściwości powinna mieć ta informacja?

• Do jakich celów chcę wykorzystać zdobytą 
informację?

• Jak mogę znaleźć dokładnie to czego szukam?

• W jaki sposób mogę zweryfikować wiarygodność i 
przydatność tego co znalazłem?
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Jak mogę znaleźć dokładnie to czego szukam?

• cache:

• link:

• related:

• info: 

• define:

Pomiędzy operatorem a frazą 

nie może być spacji

Operatory zaawansowane Google

Przykład: link:http://www.ekologiainformacji.pl/ekologia-informacji/  

Takie zapytanie spowoduje że otrzymamy  listę stron internetowych 

zawierających linki do wskazanej strony. 
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wyszukiwarki naukowe (wybór)

• BASE (Bielefeld Academic Sarge Engine) 

• FreeFullPDF

• Google scholar

• Semantic scholar
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Panel wyszukiwania zaawansowanego w wyszukiwarce BASE. 

Źródło: https://www.base-search.net/Search/Advanced

https://www.base-search.net/Search/Advanced
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Interfejs wyszukiwarki FreeFullPDF. Źródło: 

http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0&gsc.q=ekologia%20informacji&gsc.sort=&gsc.page=1

http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0&gsc.q=ekologia%20informacji&gsc.sort=&gsc.page=1
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Interfejs wyszukiwarki Semantic scholar. Źródło: 

https://www.semanticscholar.org/search?q=ekologia%20informacji&sort=relevance

Semantic scholar

https://www.semanticscholar.org/search?q=ekologia%20informacji&sort=relevance
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Wyniki wyszukiwania w metawyszukiwarce Carrot2 przedstawione w formie 

schematu z rodzaju Treemap. Źródło: 

https://search.carrot2.org/#/search/web/ekologia%20informacji/treemap

metawyszukiwarka Carrot2

https://search.carrot2.org/#/search/web/ekologia%20informacji/treemap
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Wyniki wyszukiwania w metawyszukiwarce Carrot2 przedstawione w formie 

schematu z rodzaju Pie-chart. Źródło: 

https://search.carrot2.org/#/search/web/ekologia%20informacji/pie-chart

https://search.carrot2.org/#/search/web/ekologia%20informacji/pie-chart
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Informacyjne atrybuty informacji

• Prawdziwość,

• aktualność, 

• wiarygodność, 

• pełność,

• przyswajalność,

• użyteczność/wartość informacji

Za Babik W.: Środowisko informacyjne człowieka

W: Nauka o informacji (2016) s. 66.
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Łączenie danych

• W jaki sposób mogę połączyć nową informację z tym co 
już wiem?

• Z jakich dziedzin wiedzy wywodzi się nabyta przeze 
mnie informacja?

• W jaki sposób mogę zwizualizować nową informację 
wraz z jej powiązaniami? 
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myślenie obliczeniowe:
Czyli jak poradzić sobie z dużą ilością danych?

• Jakie są cechy wspólne w analizowanych przeze 
mnie informacjach?

• Czy w badanym przeze mnie zbiorze informacji 
można wydzielić obszary o większej spójności i 
wykorzystać je do „rozpracowania” całego zbioru?

• Jakimi pojęciami abstrakcyjnymi mogę określić 
poszczególne właściwości zbioru i jego całokształt? 

• W jaki sposób mogę zastosować wiedzę o tym 
zbiorze przy analizowaniu innych zbiorów? 
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Osadzanie danych w zmiennych kontekstach

• Jaki jest stopień specyfikacji badanego przeze mnie 

zjawiska?

• W jaki sposób mogę zweryfikować moją wiedzę o 

badanym zjawisku w obszarze innej dziedziny? 

• Kto zajmuje się badanym przeze mnie zjawiskiem w 

obszarze innej dziedziny nauki?
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Odkrywanie sensu i nadawanie znaczenia

• W tym miejscu łączą się wyniki odpowiedzi na
poprzednie pytania. Nadając znaczenie wynikom
naszych badań decydujemy o tym kto i w jaki
sposób może wykorzystać to co odkryliśmy lub
zrobiliśmy. Jest to bardzo ważny etap naszych
poszukiwań, bo w tym miejscu weryfikujemy
ostatecznie czy to co zbadaliśmy jest wartościowe
dla innych i odwrotnie. Społeczność sprawdza czy
wyniki naszej pracy są przydatne.
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Jak zintegrować to czego się 

dowiedzieliśmy z tym co wiemy?

• Metoda kartoteki 

• Mapy myśli 

• Quizy - łączące pytania do starego i 

nowego materiału, można do tego 

wykorzystać proste i darmowe narzędzia 

(m.in. aplikacje: Quizizz, Quizlet, Kahoot)
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Podsumowanie

• Żyjemy w czasach, w których coraz większe

znaczenie w edukacji ma konstruktywizm.

Uczniowie, którzy są cyfrowymi tubylcami sami

tworzą swoją wiedzę. Rolą nauczyciela

bibliotekarza jest wskazanie im narzędzi

i sposobów na to, aby łatwiej było im wybrać z

zasobów sieci te informacje które są dla nich

najbardziej przydatne. Istotne jest również

wykształcenie krytycznego podejścia do

informacji.
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