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Encyclopedia of library and 
information sciences /Marcia J. 
Bates, editor-in-chief, Mary Niles 
Maack, associate editor.

Boca Raton, FL : CRC Press, c2010.

7 sēj. (lxxxix, 5742, 64 lpp.) : il., 
kartes ; 29 cm.



literacy

•Definīcijas

•Termini

•Vēsturiskās saknes

•Bibliotēku loma un nozīme



Medijpratība: zināšanas , prasmes un 
attieksmes
• Izprast mediju lomu un funkcijas demokrātiskā sabiedrībā;

• Atrast un piekļūt nepieciešamajai informācijai;

• Kritiski izvērtēt informāciju, mediju piegādāto saturu;

• Atlasīt un kārtot informāciju pēc satura;

• Būt spējīgam pielietot prasmes, lai apstrādātu informāciju un veidotu 
lietotāja radītu saturu;

• Līdzdarboties ar medijiem, tostarp internetā, pašizpausmei, vārda 
brīvībai, starpkultūru dialogam un demokrātiskai līdzdalībai
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Whitworth, Andrew:

Radical information literacy :
reclaiming the political heart of the 
IL movement /Andrew Whitworth.

Oxford : Chandos Publishing, 2014.

ix, 233 lpp. ; 24 cm.



•Teorija, kas ietver sevī digitālpratību, 
medijpratību un informācijpratību

•Informācijas attiecības ar varu un 
autoritātēm

•Indivīda un sabiedrības attiecības



•Dekonstrukcija (galvenās teorētiskās 
koncepcijas, terminoloģija, sākotne);

•Rekonstrukcija (prakse, tehnoloģiju nozīme, 
bibliotēku loma)



Mackey, Thomas P., 1961-:

Metaliteracy : reinventing information 
literacy to empower learners 
/Thomas P. Mackey and Trudi E. 
Jacobson.

London : Facet Publishing, 2014.

xxi, 222 lpp. ; 23 cm



•Ieskats informācijas lietotprasmes teorijā

•Izpratne par kritisko domāšanu



Metaliteracy in practice /edited by 
Trudi E. Jacobson, Thomas P. 
Mackey.

London : Facet Publishing, [2016]

xxvi, 224 lpp. : tabulas ; 23 cm.



•Izdevums bibliotekāriem un pedagogiem

•Inovatīvas un praktiskas idejas mācību 
stundām

•Gadījumu izpēte



• Izvēlēties pareizo formātu;

• Izvērtēt lietotāju atsauksmes;

• Radīt informāciju;

• Izvērtēt dinamisku saturu kritiski un efektīvi;

• Nodrošināt informācijas apmaiņu sadarbības vidē

Praktiski ieteikumi, kā



Digital media usage across the 
lifecourse /edited by Paul G. Nixon, 
Rajash Rawal, and Andreas Funk.

Abingdon, Oxon : Routledge, 2016.

xv, 199 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm.



Attiecības ar tehnoloģijām un sociālajiem 
medijiem:
•Būtiska ikdienas sastāvdaļa;
•Ietekme uz prātu;
•Ietekme uz sociālajām normām, praksi un 
politiku;
•Radusies atkarība no tehnoloģiju lietošanas



Critical literacy for information 
professionals /edited by Sarah 
McNicol.

London : Facet Publishing, 2016.

xvii, 172 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.



•Teorijas par kritisko domāšanu 
Kritiskās domāšanas prasme :

spēja aktīvi lasīt tekstu tādā veidā, kas veicina dziļāku 
izpratni par sociāli uzbūvētām koncepcijām  

•Piemēri no prakses



•Neviens teksts nav objektīvs vai neitrāls, jo 
to ir radījis cilvēks ar saviem uzskatiem un 
vērtību sistēmu

•Ikviens tā lasītājs ir aktīvs līdzradītājs, jo nāk 
ar savu pieredzi un zināšanām



Visual literacy for libraries : a 
practical, standards-based guide
/Nicole E. Brown, Kaila Bussert, 
Denise Hattwig, Ann Medaille.

London : Facet Publishing, 2016.

xviii, 187 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.



Vizuālā pratība :
prasme interpretēt, apspriest, izprast 
informāciju, kuru iegūst attēlu veidā 



Attēlu interpretēšana un analizēšana

Attēlu meklēšana

Attēlu radīšana un lietošana

Ētikas problēmas

Citēšana

Attēli un pētniecības procesi




