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Den første europeiske konferansen med temaet 

«Informasjonskompetanse» (IL) ble gjennomført i slutten av oktober 

2013 i Istanbul. Det finnes nok flere andre konferanser i Europa med 

samme tema men ECIL har greid å samle «alle» som jobber med IL i 

Europa (og også mange fra land utenfor Europa). 

Jeg hadde flere roller ved denne konferansen: som medlem i Standing Committee og Programme 

Committee (jeg vurderte flere foredrag/abstrakts) og som invitert foredragsholder. 

 

Målet med konferanse ble uttrykt på følgende måte: 

“Information Literacy, Media Literacy and Lifelong Learning being the main theme, ECIL aims to 

bring together researchers, information professionals, media specialists, educators, policy makers, 

employers and all other related parties from around the world to exchange knowledge and 

experience and discuss current issues, recent developments, standards, techniques, challenges, 

theories, and good practices.”  

 

Konferansen ble organisert av Department of Information Management of Hacettepe University og 

Department of Information and Communication Sciences of Zagreb University, med UNESCO 

som skytsherre.  367 bibliotekarer og informasjonsspesialister hadde funnet veien til Istanbul og de 

kom fra nesten 70 land. Blant dem var det 19 deltakere fra Norge. Alle ble møtt av et veldig variert 

og intenst program. 

 

Programmet inneholdt faktisk mer enn 200 presentasjoner. Blant dem kunne vi høre på 5 keynotes, 

10 invited talks, 85 «vanlige» presentasjoner, 47 «best practice» presentasjoner, 6 «doctoral 

forum» presentasjoner, 13 workshops, 40 «PechaKucha» presentasjoner (korte foredrag), 5 

paneldiskusjoner og 30 postere. Det var 10 til 11 timer program hver dag og for det meste var det 5 

parallelle sesjoner. Dvs. det var veldig vanskelig å velge, og egentlig må man si at det var for mye 

av det gode. Det detaljerte programmet finner man her: 

http://www.arber.com.tr/ecil2013.org/arkakapi/cache/flfilDocumentFile129.pdf 

  

 

 

Alle deltakere fikk en tykk bok med alle abstraktene og disse finnes også 

online på: http://ecil2013.ilconf.org/docs/ecil2013_abstracts.pdf 

 

 

 

 

 

 

Kort om noen av de viktigste og mest interessante temaene/foredragene jeg hørte på: 

 

1. Sirje Vilkus (fra Estland): Information Literacy in Europe: Ten Years Later 

Foredraget følger opp hennes artikkel “Information literacy in Europe: a literature review” som ble 

publisert i “Information Research” i 2003. Sirje undersøkte altså informasjonskompetanse-

«bevegelsen» i Europa i 2013 og ga en oversikt over hovedtrendene og de viktigste utviklingene. 

http://www.arber.com.tr/ecil2013.org/arkakapi/cache/flfilDocumentFile129.pdf
http://ecil2013.ilconf.org/docs/ecil2013_abstracts.pdf


Hun fant ut at begrepet «information literacy» fremdeles skaper forvirring og at det fremdeles er 

mange hindre for å kunne jobbe med og for informasjonskompetanse på alle nivå i alle sektorer. 

 

2. Christine S. Bruce (fra Australia):  Information Literacy Research and Practice: An Experiential 

Perspective 

Dette var et av hovedforedragene (keynotes). Christine snakket (på et overordnet nivå) om 

erfaringsbaserte perspektiver på informasjonskompetanseforskning og –praksis i fortiden, nåtiden 

og fremtiden. Det er viktig fordi den forskningsbaserte forståelsen av informasjonskompetanse er 

ganske forskjellig fra den erfaringsbaserte. Foredraget drøftet også forholdene mellom informasjon 

og læringserfaringer. 

 

3. Priyanka Sharma og Yuyun Wirawati Ishak (fra Singapore): LibQuest: A Problem Based 

Learning Approach to Information Literacy 

Forskningsbibliotekarer fra Li Ka Shing Library på Singapore Management University utviklet et 

informasjonskompetansekurs i form av et rebusløp (scavenger hunt). Kurset gjorde det mulig for 

studentene å oppleve spenningen de vanligvis assosierer med et spill. Rebusløpet førte dem til 

utallige stopper og vridninger og hver av dem hadde innebygd læringsmål. 

Bakgrunnen for utviklingen av kursopplegget var at skranken fikk altfor mange spørsmål som 

“hvor er doen” eller “hvor finner jeg …”. Kurset setter studentene i stand til å finne seg bedre til 

rette på biblioteket og det har ført til færre slike spørsmål og til flere spørsmål som omhandler 

direkte forskning og læring. 

 

4. Zehra Taşkın, Güleda Doğan og İpek Şencan (fra Tyrkia): Analyzing the Intellectual Structure 

of World Information Literacy Literature through Citations and Co-citations 

Her ble området “informasjonskompetanse” evaluert ved hjelp av bibliometriske målinger og 

vitenskapelige visualiseringsteknikker. 1218 artikler ble undersøkt på Web of Science, med fokus 

på siteringer. Resultatet var at det mest siterte dokumentet er «The information literacy 

competency standards” (fra Association of College and Research Libraries) selv om det ikke er 

indeksert i Web of Science. De nest mest siterte dokumentene er “Information and digital 

literacies: A review of concepts” av David Bawden og boken “The Seven Faces of Information 

Literacy” av Christine Bruce. Resultatene viste også at informasjonskompetanse spiller en viktig 

rolle i mange andre forskningsområder og at selve informasjonskompetanseforskning er 

tverrfaglig. 

 

5. René Schneider (fra Sveits): Research Data Literacy 

I fremtiden vil forskningsdatabehandling (Research Data Management) ikke bare spille en 

betydelig rolle for forskerne men også for biblioteks- og informasjonsvitenskapen. Mange 

informasjonsspesialister vil bli databibliotekarer (data librarians). Derfor er det viktig å tilpasse 

opplæringen/utdanningen av studenter i biblioteks- og informasjonsvitenskap til utfordringene de 

nye datainfrastrukturene bringer med seg. Foredraget diskuterte spesielt behovene for 

undervisningen av studenter i dette nye underemnet av informasjonskompetanse som er kalt 

"research data literacy". 

 

6. Tove Rullestad, Eystein Gullbekk og Kirsten Borse Haraldsen (fra Norge): On Track for 

Doctoral Students? 

Dette foredraget presenterte informasjonskompetansenettstedet «PhD on track» som er et resultat 

av samarbeidet mellom universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen og Aalborg, NHH-biblioteket og 

høgskolebiblioteket i Bergen. Se også http://www.phdontrack.net/ 

 

To av sesjonene (paper session 18 and 20, se programmet) hadde den såkalte “Joint International 

Survey on Information Literacy Skills of Library and Information Science Students» som tema. 11 

land presenterte resultatene av denne undersøkelsen. 

http://www.phdontrack.net/


 

 

 

Et av de andre hovedforedragene ble  

holdt av Paul Zurkowski. Han var den  

første som brukte begrepet «information 

literacy» (i 1974) og blir ansett som  

gründer av dette begrepet. I foredraget  

snakket han hovedsakelig om arbeidet  

med informasjonskompetanse fra 70-tallet  

til i dag. 

 

 

 

 

 

Min presentasjon og publisering av konferanseforedragene 

 

Til slutt litt om mitt eget foredrag som jeg holdt sammen med min kollega Paul Sturges fra 

Storbritannia og som har tittelen «The Information Literate Brain». Foredraget drøftet mangelen på 

det nevrovitenskapelige perspektivet både i eksisterende teoretiske informasjonskompetanse-

modeller og i praktiske opplegg for informasjonskompetanseundervisningen og konkluderte med 

en anbefaling om å bruke resultater av dagens nevrovitenskapelig forskning i forskningen om 

informasjonskompetanse og informasjonsvitenskap. 

  

 

 

 

De fleste av foredragene ble også levert som artikler og disse blir 

publisert i boken «Worldwide Commonalities and Challenges in 

Information Literacy Research and Practice» av Springer-forlaget 

(ISBN 978-3319039183). Dvs. min artikkel vil også bli publisert i 

denne boken. 

 

 

 

 

Blogging om konferansen 

 

Flere har blogget om denne konferansen og jeg anbefaler å lese de interessante blogginnleggene: 

1. Sheila Webber: http://information-literacy.blogspot.no/search/label/ecil2013 

2. John Crawford: http://www.therightinformation.org/blog/2013/10/30/european-conference-on-

information-literacy-ecil-istanbul-tu.html 

3. Jane Secker: http://janesecker.wordpress.com/2013/10/26/reflecting-on-information-literacy-at-

ecil2013/ 

Se også Facebook-siden med mange lenker og bilder og mye annen informasjon: 

https://www.facebook.com/ECIL2013?fref=ts 

 

 

Sosiale arrangement 

Konferansen hadde ikke bare et interessant faglig program, men også et fint rammeprogram. Den 

første lange dagen ble avsluttet med en mottakelse (opening reception) ute i hagen på 

http://information-literacy.blogspot.no/search/label/ecil2013
http://www.therightinformation.org/blog/2013/10/30/european-conference-on-information-literacy-ecil-istanbul-tu.html
http://www.therightinformation.org/blog/2013/10/30/european-conference-on-information-literacy-ecil-istanbul-tu.html
http://janesecker.wordpress.com/2013/10/26/reflecting-on-information-literacy-at-ecil2013/
http://janesecker.wordpress.com/2013/10/26/reflecting-on-information-literacy-at-ecil2013/
https://www.facebook.com/ECIL2013?fref=ts


konferansestedet. God vin, lekre snacks, fin taffelmusikk og gode samtaler bidro til en fin kveld. 

Neste kveld var det festmiddagen som fant sted på en båt som kjørte på Bosporos, sundet som 

deler den europeiske og den asiatiske delen av Tyrkia. Dette var en kveld med kulinariske og 

musikalske lekkerbiskener og en god mulighet for å utvide nettverket mitt. På den siste dagen var 

det tid for litt sightseeing. Tiden ble brukt til å se på Hagia Sofia, Den blå moské (Sultanahmet 

Camii) hvor alle kvinner måtte dekke håret sitt, Den store basar (Grand Bazaar), Galata-tårnet og 

Topkapıpalasset. Istanbul er den største byen i Tyrkia og har ca. 13 millioner innbyggere. I oldtida 

het byen Bysants; den ble hovedstad i Det østromerske riket i 330 under navnet Konstantinopel og 

fortsatte som hovedstad i Det osmanske riket. I 1923 ble Ankara gjort til hovedstad i den nye 

tyrkiske republikken, og i 1930 fikk Istanbul sitt nåværende navn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som oppsummering kan jeg si at dette var en veldig interessant og nyttig konferanse, hvor jeg fikk 

en svært god oversikt over hva som skjer på feltet «informasjonskompetanse» i Europa og verden 

for øvrig, hvor jeg traff igjen mange venner, og hvor jeg ble kjent med nye kolleger.  

 

Tusen takk for stipendet og muligheten til å dra på denne konferansen. 


