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НОВИНАРСКИ ПРИСТУП: ОЦЕЊИВАЊЕ ВЕБ-ИЗВОРА
У ДОБА МАСОВНЕ ДЕЗИНФОРМИСАНОСТИ2

Сажетак: Обуци процене веб-извора неопходан је нов приступ јер је
интернет преплављен изворима дискутабилне вредности и мотивације. Новинарски метод увели су стручњаци за К-12 образовање.3 Он
избегава когнитивну двојност контролне листе и ослањање на непрозирне термине и концепте. Уместо тога, препоручује корисницима да
примене шест новинарских питања (Шта, Ко, Где, Када, Како и Зашто)
како би оценили доступне веб-изворе. Овакав приступ је отворен, дискурзиван и аналитичке је природе, а од корисника тражи да у оквиру
процене размотри и контекст потребне информације и потенцијално
коришћење извора.
Кључне речи: оцењивање интернет извора, педагогија информационе
писмености, библиотечка упутства, образовање, доживотно учење

Новинарски приступ: Оцењивање веб-извора
у доба масовне дезинформисаности
Дигитални медији су и даље примарно средство за дистрибуцију и приступ информацијама у 21. веку, те је стога нужно
неговање свести о информационој писмености. Овакав императив едукације корисника на више нивоа налази се наспрам ака1 Сва права лиценцирана су под „Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)”.
2 Превод дела: Victoria Elmwood, „he journalistic approach: Evaluating web
sources in an age of mass disinformation”, Communications in Information Literacy, 2020, 14(2), 269–286. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2020.14.2.6
(преузето 26. 3. 2021).
3 К-12 education – Амерички просветни радници често користе овај којим
обухватају целокупно основно и средње образовање, од вртића или 1.
разреда формалног школовања, па све до средњошколског образовања (12.
разред).
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демског појма знања и потребе за грађанском одговорношћу у
функционалној демократији. Снага утицаја друштвених мрежа,
онлајн ширење паметно прикривеног плаћеног садржаја, као
и погрешне информације и дезинформације, стално анализирање података и алгоритми као одреднице начина дистрибуције
информација – све то указује на хитну потребу за ефикасним и
приступачним методама подучавања информационе писмености.
Иако се дигитална информациона писменост учи још од
појаве широке употребе интернета у домаћинствима, начини
обуке постали су софистициранији,4 а потреба за педагошким
методама које одговарају еволутивној инфосфери5 и даље
постоји. Овај рад одговара на ту потребу, предлажући свестрану,
једноставну наставну методу која може да се користи за широк
спектар публике, од деце основношколског узраста, па до оних
који су посвећени доживотном учењу.
Mнога истраживања о информационој писмености обухватају опажања корисника о сопственим способностима, праксу у
стварном животу и педагошке приступе које користе предавачи.
На пример, знамо да корисници непрекидно прецењују сопствену
способност разликовања висококвалитетних и неквалитетних
информација6. Лиса Хинчлиф је изоловала специфична уверења
студената прве године, која сугеришу на хитну потребу за упутством о процени веб-извора. Наиме, они сматрају да је Гугл довољан
4 Jonathan Ostenson, „Reconsidering the checklist in teaching internet source
evaluation”, portal: Libraries and the Academy, 2014, 14(1), 33–50. http://doi.
org/10.1353/pla.2013.0045.
5 Infosphere – метафизичко царство информација, података, знања и комуникације, насељено информационим целинама које се називају информационим организмима (inforgs).
6 Lisa Janicke Hinchlife, Allison Rand & Jillian Collier, “Predictable information literacy misconceptions of irst-year college students”. Communications
in Information Literacy, 2018, 12(1), 4–18. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2018.12.1.2. „First-year experience survey: Information literacy in higher
education”, Library Journal, 2017, https://s3.amazonaws.com/WebVault/research/
LJ_FirstYearExperienceSurvey_Mar2017.pdf.
Miriam J. Metzger, „Making sense of credibility on the web: Models for evaluating
online information and recommendations for future research”, Journal of the
American Society for Information Science and Technology, 2007, 58(13), 2078–
2091. https://doi.org/10.1002/asi.20672.
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истраживачки алат и да су извори на отвореном интернету прикладни за рад на факултету.
Исцрпна статистичка анализа 53 научне студије, коју је
радио Халид Махмуд,7 показала је да прекомерно самопоуздање
почетника може да допринесе одвраћању студената од тражења
помоћи библиотекара у истраживању. Чак и средњошколски
наставници показују прекомерно самопоуздање у способности да
доследно препознају висококвалитетне доступне информације.8
Као да претходна истраживања нису била довољно обесхрабрујућа, нова показују да су корисницима потребне смернице
за развој приступа процени који се не састоји од једноставног
идентификовања или лоцирања површних знакова. Предавачи
треба да помажу корисницима да развију софистициранију свест
о кључним показатељима поузданости.9 Недавно је Стенфордска
образовна група за историју (SHEG) открила да 52% средњошколаца није преузимало додатне кораке у проналажењу иницијалног контекста видео-снимка изборне преваре који је обмањујуће
означен.10 Две трећине ученика није препознало да је термин
„спонзорисани садржај” еуфемизам за „плаћено оглашавање”,
а готово нико (96%) није препознао сукоб интереса кад је реч о
веб-страници о климатским променама коју спонзоришу челници индустрије фосилних горива.
7 Khalid Mahmood, „Do people overestimate their information literacy skills? A
systematic review of empirical evidence on the Dunning-Druger efect”, Communications in Information Literacy, 2016, 10(2), 199–213, https://doi.org/10.15760/
comminfolit.2016.10.2.24.
8 Rune Andreassen & Ivar Bråten, “Teachers’ source evaluation self-eicacy predicts their use of relevant source features when evaluating the trustworthiness
of web sources on special education”, British Journal of Educational Technology,
2013, 44(5), 821–836. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01366.x
9 Lucia Mason, Andrea Anahi Junyent & Maria Caterina Tornatora, “Epistemic evaluation and comprehension of web-source information on controversial science-related topics: Efects of a short-term instructional intervention”,
Computers & Education, 2014, 76, 143–157. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.03.016.
10 Joel Breakstone, Mark Smith, Sam Wineburg, Amie Rapaport, Jill Carle, Marshall Garland & Anna Saavedra, „Students’ civic online reasoning: A national
portrait”, Stanford History Education Group & Gibson Consulting, 2019, https://
purl.stanford.edu/gf151tb4868.
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Временом су се развијали приступи у подучавању корисника да пронађу квалитетне информације, али недовољно брзо.
Значајан изазов у осмишљању ефикасних методологија наставе
била је потреба за балансом између мањка времена за обуку
(као и мањка времена самих корисника) и потребе за сложеном,
темељном анализом извора. Овај чин уравнотежења послужио је
као кључни замајац за стални развој подучавања технике вредновања веб-извора, а педагошка методологија, коју овај рад заговара, одговара и на те потребе. Иако овај метод не може да реши
проблем балансирања захтева за временом и темељитошћу, он
даје предлоге начина којима се поменути изазов може ублажити.
Кратка историја евалуације
Најранији модели за подучавање евалуације веб-извора
воде до Џима Капоуна,11 који је дао списак предмета или особина
који би указивали на квалитет информација на веб-локацији.
Иако је количина информација која се налазила на интернету
пре више од 20 година немерљива са количином коју он садржи
данас, и даље је била значајна. Важна разлика између тог тренутка и данашњег тренутка била је количина технолошког знања
и вештина, неопходних за опстанак на мрежи – препрека чије је
савладавање олакшало искорењивање мање легитимних извора.
Међутим, квалитет извора не мора нужно да буде условљен квалитетом дизајна и одржавања веб-странице.
Рани спискови за процену подстакли су кориснике да
примете детаље попут назива домена, присуства „мртвих” линкова, јасно идентификованог вебмастера са контакт подацима и
баланса између слика и текстуалног садржаја.12 Дакле, најранији
приступи стављали су акценат на површинске особине које су
се углавном бавиле квалитетом саме веб-странице, а не њеним
садржајем. Иако те особине помажу у просуђивању структурал11 Jim Kapoun, „Teaching undergrads web evaluation: A guide for library instruction”, College & Research Library News, 1998, 59(7), 522–523. https://doi.
org/10.5860/crln.59.7.522.
12 Vaughan C. Judd, Lucy I. Farrow & Betty J. Tims, „Evaluating public web site
information: A process and an instrument.”, Reference Services Review, 2006,
34(1), 12–32. https://doi.org/10.1108/00907320510631571.

248

ПРЕВОДИ

Коорраакк ббииббллииооттееккее 6/20211
К

Елмвуд В. ,,Новинарски приступ: оцењивање веб-извора у доба масовне дезинформисаности”
(превела Анђелија Лазић), 245–266

ног квалитета, тачности и одржавања сајта, нису толико корисне
у оцени квалитета и порекла извора.13
Реагујући на усвојене приступе у форми спискова, Марк
Меола сматра да процена треба више да се бави садржајем извора,
него површинским особинама. Меола, између осталог, позива да
корисници поткрепе информације једног извора тражећи те исте
информације у другим изворима. Иако је његова критика наишла
на широко одобравање, тенденција ка преиспитивању мање релевантних особина веб-извора наћи ће се у приступима процени
и 2014. године. Специјалисти за образовање попут Остенсона
(2014) наставили су да заговарају примену контролних листа.
Нешто другачији приступ пружа Миријам Мецгер (2007), препоручивши процену мотивације корисника и приступе различитог
интензитета у складу са нивоом мотивације. Препоручени скраћени процеси евалуације извора у неким су случајевима прагматична стратегија која штеди време.
Ипак, Капоунов метод контролног списка дао је основу за
смисленије процене – каснији модели и даље су помињали неке
особине узете у обзир у прошлости: идентитет и повезаност аутора,
сврху која је мотив објављивања информације, као и било које
врсте оглашавања на сајту. Међутим, како је интернет постао демократичнији развојем ЦМС-а14 (попут Вордпреса – Wordpress), као
и развојем друштвених мрежа и високо доступне опције хостинга
домена, предавачи су настојали да осмисле квалитетније начине
процене, уводећи парадигму акронима евалуације веб-страница.
Развијени критеријуми за развој информационог
пејзажа (почетак 2000-их)
Прожимајући ЦРААП (CRAAP) тест први пут је израдила
Сара Блејксли са тимом библиотекара-предавача на Калифорнијском универзитету 2004. године. Тест је упаковао специфичне, детаљне критеријуме у мнемотехнику сачињену од пет
13 Marc Meola, „Chucking the checklist: A contextual approach to teaching undergraduates web-site evaluation”, portal: Libraries and the Academy, 2004, 4(3),
331–344. https://doi.org/10.1353/pla.2004.0055.
14 CMS (енгл. Content Management System) – систем за управљање садржајем.
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особина које су кључни показатељи информационог интегритета и употребљивости информације. Данас су ти критеријуми
добро познати предавачима информационе писмености: важење,
поузданост, ауторство, тачност и сврха.15 Иако овај тест оцртава
добро дефинисан скуп релевантних атрибута, он је и даље контролни списак, формат који може да омете квалитативну процену због да/не природе могућих одговора (Остенсон, 2014).
Тест тражи од корисника само да идентификују одсуство или
присуство квалитета, што спречава дубље трагање и ограничава
когнитивне задатке на вештине размишљања нижег реда. Важно
је рећи и да се на тренутној страници ЦРААП теста (коју одржава
библиотека Меријам на Калифорнијском универзитету) признаје
ограничење овог модела. Корисници су упозорени да се не ослањају искључиво на контролне спискове при оцени веб-страница,
чак и када су побројане ставке најсофистициранији критеријуми.
Иако и сами творци признају његове евидентне мане, овај тест
је и даље значајан напредак у процени информација. Лакоћа са
којом се примењује овај сажет али софистициран контролни списак представља очигледну корист, јер су други слични тестови
застарели и незграпни за употребу. Поврх тога, важно је и то да
се корисницима представљају комплексни концепти попут ауторства и тачности, нарочито ако успешно схвате њихово значење.
Природа критеријума који чине ЦРААП тест потенцијално је
ограничавајућа као и код ранијих таквих приступа. Значења важења
и сврхе могу бити јасна, али концепти попут тачности и поузданости нису непосредно приметни, нарочито не почетницима.
На пример, није ли поузданост крајња процена коју корисник покушава да установи – више него аспект процене? Tачност
може да означава различите ствари – у зависности од дисциплине
или поља. И ауторство је трновит критеријум зависан од контекста који је можда тешко објективно утврдити без разматрања
употребе извора у датом пројекту. Све те потенцијалне сиве зоне
сугерисале су потребу за даљим развојем приступа у педагогији
веб-евалуације. Новије методе треба да постану квалитативније,
а предодређена (или могућа) употреба извора треба да се интегрише у процес евалуације.
15 CRAAP – currency, reliability, authority, accuracy, and purpose.
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Спретни, свестрани и прилагођени корисницима
(касне 2000. па надаље)
Тренутно истицање процеса над исходом вуче корене из
ранијих критика. Џад и др. (2006) дају приоритет и контексту,
и процесу, као циљевима процеса евалуације. Од почетка скептична према способности корисника да врше сложене когнитивне
задатке, Мецгерова (2007) препоручује приступе са различитим
нивоима интензитета и сложености према мотивацији корисника. Кендас Дал16 препоручује Меолину парадигму као одговор
на широку доступност и последичну употребу нерецензираних
извора. Она ставља акценат на потребу корисника да у процес
оцене извора уврсте и контекст његове употребе, дозвољавајући
тако да неакадемски извор буде прихватљив за употребу у неким
академским контекстима.
Током 2010-их година и даље се позива на холистичкији
приступ, а новије критике повезују процесно оријентисану,
квалитативну праксу процене са развојем вештина критичког
мишљења.17
Џенифер Филдинг18 је изнела приступ „бочног читања” –
термин настао у раду Вајнбурга и МекГруа19 који се односи на
коришћење паралелних извора како би се истражила позадина
датог извора. Кевин Сибер20 наглашава важност наоружавања
корисника способношћу независног размишљања, тврдећи да
16 Candice Dahl, „Undergraduate research in the public domain: he evaluation of
non-academic sources online”, Reference Services Review, 2009, 37(2), 155–163.
https://doi.org/10.1108/00907320910957198.
17 Dianne Cmor & Xin Li, “Beyond Boolean, towards thinking: Discovery systems
and information literacy”, Library Management, 2012, 33(8/9), 450–457. https://
doi.org/10.1108/01435121211279812.
18 Jennifer A. Fielding, „Rethinking CRAAP: Getting students thinking like fact-checkers in evaluating web sources”. College & Research Library News, 2019,
80(11), 620–622. https://doi.org/10.5860/crln.80.11.620.
19 Sam Wineburg & Sarah McGrew, „Lateral reading: Reading less and learning
more when evaluating digital information”, Stanford History Education Group
Working Paper, 2017, https://doi.org/10.2139/ssrn.3048994.
20 Kevin Patrick Seeber, „Teaching “format as a process” in an era of web-scale discovery”, Reference Services Review, 2015, 43(1), 19–30. https://doi.org/10.1108/
RSR-07-2014-0023.
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„подучавање мора бити усмерено на неговање вештина критичког
мишљења, а не на то како се извршавају задаци и да процена мора
бити квалитативна” (стр. 19). Овакав став одражава вредности
Асоцијације универзитетских и истраживачких библиотека21 –
Оквир за едукацију информационе писмености. И Стибер (2015)
и Остенсон (2014) наглашавају важност формата (жанра) извора,
како би корисници научили да смислено размишљају о процесима који стоје иза његове објаве на интернету.
Истовремено, истраживачи и даље имају потребу за једноставним, лако применљивим приступом22. Неки су предвидели
и одговорили на ова два наизглед непомирљива захтева израдом
модела акронимских процена који комбинују приступ корак-по-корак (који подсећа на контролне спискове) уз подстицање
темељитије, сложеније анализе извора. Управо о таквом моделу
је и овај рад.
Новинарски приступ
Корени тога што се назива новинарским (истраживачким)
приступом могу се наћи у радовима Жанга23 и Бенџис-Смола и
других.24 Међутим, његова најранија инкарнација води до образовног технолога Кејти Шрок25 која користи класична питања
професионалних новинара – Шта, Ко, Када, Где, Зашто и Како.
21 „Framework for information literacy for higher education”, Association of College
and Research Libraries, 2015, http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework.
22 Candice Dahl, „Undergraduate research in the public domain: he evaluation of
non-academic sources online”, Reference Services Review, 2009, 37(2), 155–163.
https://doi.org/10.1108/00907320910957198.
23 Shenglan Zhang, Nell K. Duke & Laura M. Jiménez, „he WWWDOT approach
to improving students’ critical evaluation of websites”, Reading Teacher, 2011,
65(2), 150–58. https://doi.org/10.1002/TRTR.01016.
24 Candice Benjes-Small, Alyssa Archer, Katelyn Tucker, Lisa Vassady & Jennifer
Resor Whicker, “Teaching web evaluation: A cognitive development approach”, Communications in Information Literacy, 2013, 7(1), 39–49. https://doi.
org/10.15760/comminfolit.2013.7.1.133.
25 Kathy Schrock, “E-valuating the web: Six questions to help you decide which
Cable in the Classroom sites are suited to your needs”, Cable in the Classroom
Magazine, 2001, https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/07_01_
cic.pdf.
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Новинарски приступ почео је да се развија и пре ЦРААП теста,
предлажући другачији метод оцене веб-избора. Тешко је тачно
датирати њену шему јер датум наведен на тренутно доступној
онлајн брошури варира од 2001. до 2018. године. Овај приступ
користи пет од шест новинарских питања (изостављено је питање
Како) за главне критеријуме на основу којих се ради анализа
веб-странице.
Новинарски модел је значајан јер се фокусира на анализу
извора више него на поједностављено добро/лоше оцењивање
које практикују мнемонични приступи. Шрокина верзија укључује неколико питања у оквиру пет поглавља и корисницима
може да буде тешко да их испрате без коришћења приручника.
Ипак, новинарски приступ вредан је пажње због врсте питања
која не захтевају једноставне да/не одговоре.
Радећи на пољу образовне психологије и Жанг и др. (2011)
користили су новинарска питања. Преузели су питања Ко, Зашто и
Када, али нагињу и ка питању Како - трудећи се да наведу кориснике
да размисле о томе како ће користити неки извор. Бенџис-Смол и
др. (2013) користе теорију когнитивног развоја као надахнуће за
приступ, који (попут приступа Шрокове) пружа корисницима пет
од шест новинарских питања. Схвативши да су млади наклоњенији
дуалистичком „исправно/погрешно” виђењу информација, навели
су кориснике да идентификују особине прописаних „добрих” и
„лоших” локација пре него што су зaтражили од њих да трећу веб-страницу процене из другог, аналитичнијег угла.
За разлику од рада Бенџис-Смола и др. (2013), остатак овог
рада представиће детаљнији скуп могућих питања која стоје иза
сваког новинарског питања, мапирајући вештине коришћене у
разматрању сваког од њих, у оквиру АЦРЛ26 и кроз ревидирану
Блумову таксономију.27 Мапирањем новинарског приступа кроз
постојеће скупове широко признатих образовних циљева који се
користе у високом образовању и у окружењу К-12, овај рад покушава
26 ACRL (Association of College and Research Libraries) – Асоцијацијa универзитетских и истраживачких библиотека.
27 Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl (Eds.), A taxonomy for learning,
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives
(Longman).
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да олакша и распространи усвајање новинарског модела. Додају
се и два додатна аспекта која се односе на питање Како, као и
на поменуту проширену расправу о разматрањима иза сваког
новинарског питања.
Модел
Поред позивања на многе оквире информационе писмености, новинарски приступ укључује и ревизију Блумове таксономије из 2001. године, нарочито когнитивне задатке Примене, Анализе и Оцене (вештине размишљања вишег реда28).
Тражећи од корисника да примене модел којим ће истражити
различите аспекте извора (Анализа) и утврдити његову примереност (Оцена), овај приступ захтева од њих да вежбају вештине
размишљања нижег и вишег реда. Фокус је на квалитативној анализи и избегавању „да/не” питања и тражи више ангажовања, али
истовремено пружа процедуру и мнемотехнику која може да се
користи на свим образовним нивоима. Рашчлањена су питања
и проблеми укључени у сваки аспект и за сваки од њих позивају
се АЦРЛ оквири и Блумове вештине.
Једна од тешкоћа у подучавању процене веб-извора је превласт различитих типова или жанрова извора. Поред традиционалних новинских чланака, приказа књига или блога, корисници
наилазе и на беле књиге, подкасте, видео-клипове, презентације… Многи се с њима срећу можда први пут у академском контексту, па предавачи треба да потраже разне врсте извора које ће
користити за обучавање корисника да одговарају на новинарска
питања. Коришћење скупа података помоћу којег ће се утврдити
ко стоји иза извора не само да може да научи кориснике да разматрају професионалне акредитиве, већ може да се користи и за
анализу садржаја извора и за поимање ауторства. Исти скуп може
да се користи и за дискусију о важности критеријума тачности
над питањем Када.
Коришћење правих веб-извора на којима ће корисници
вежбати новинарска питања наглашава практичну природу
процене веб-извора, а истовремено ће се срести са различитим
28 HOTS – higher order thinking skills.
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информационим жанровима и облицима. Да би корисницима
дали више времена за обраду нових врста извора, предавачи
треба да размотре примену технике обрнуте учионице. Давање
објашњења новинарских питања у виду домаћег задатка пре извођења обуке може да дâ корисницима више времена за истраживање основних појмова овог евалуативног модела. Тако би током
наставе корисници могли да примене основне принципе овог
приступа на изворима које одаберу предавачи.
Шта?
Распоред примене новинарских питања није важан, али
започињање питањем о томе које је врсте неки извор ефикасан
је приступ, јер у великој мери усмерава наставак процене. Кад
корисник зна да ли је извор енциклопедијски унос, писмо уреднику, презентација или подкаст, он зна шта се очекује од таквог
извора и коме су информације намењене. Узевши у обзир различите могућности и ограничења врсте извора, корисници треба да
размисле о сврси њиховог стварања и одговарајућој употреби у
њиховом раду. Корисници треба да развију већу свест о различитим врстама извора. Кључни изазов са којим се предавачи
сусрећу јесте борба корисника са препознавањем и описивањем
непознатих типова извора.
Оквир „Стварање информације као процес” АЦРЛ-а најдиректније се пресеца са овим аспектом, јер разумевање таксономије типова извора представља основну свест о различитим
типовима који се користе. Оквир „Истраживање као упит” може
да помогне корисницима да схвате да су позадински извори
кључни за процес истраживања као и извори према којима их
они упућују, без обзира на то шта ће се наћи у библиографији.
На крају, разматрање релативне прикладности врсте извора
тражи од корисника да се укључе у „Претраживање као стратешко истраживање”.
Иако ће се, узевши у обзир врсту извора, вероватно активирати само мисаоне вештине нижег нивоа Блумове таксономије
(Разумевање и Примена), овај задатак је први корак већег аналитичког поступка који позива на најосновнију вештину размишљања
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вишег реда (ХОТС) – Анализу. Сам поступак представља енергичан налет на две од три вештине размишљања вишег реда –
Анализу и Евалуацију. Вештина на врху таксономске пирамиде
Стварање – корелира са циљем истраживачког пројекта, тј.
сакупљањем и унапређивањем постојећих идеја и информација
о некој теми.
Ко?
Раније методе процене представљају продуктивнији
приступ. Оне наглашавају критеријум ауторства тражећи од
корисника да открије идентитет говорника. Ауторство подразумева позитивну/негативну оцену аутора извора, али настоји
да подстакне и редуктивни фокус на одсуство/присуство одређених академских или професионалних квалификација и радног искуства. Циљ није да се корисници обесхрабре да утврде
важне детаље о аутору, већ да се охрабре да поставе питање које
представља темељнију процену идентитета аутора и његовог
односа према теми. Свакако треба да се размотре акредитиви и
искуство аутора, али даје се више могућности да се увиди како
су други фактори повезани са садржајем и сврхом извора. На
пример, аутор са веб-странице о медицинској етици клонирања
и има препознатљиву теолошку припадност може да делује као да
представља ограничено гледиште. Но, процена ће бити боља кад
корисници открију да је он доктор медицине или председавајући
организације која је посвећена етици у медицини.
Извори са више аутора (саговорника) траже да се корисници потруде да пронађу информације о више особа или организација. Могућност да више људи говори у слободно доступним
дигиталним изворима наоко чини задатак тежим. Тражећи од
корисника да упознају ауторе и организације које финансирају
њихов рад, постиже се то да на уму имају одређеног говорника
док читају извор, уместо да му дају или не дају овлашћења.
Најочигледнији оквир на који се овде позива је „Ауторство је
изграђено и контекстуално”; ипак, корисници ће развити веће разумевање оквира „Стипендија као разговор” када проуче позадину
аутора, тј. његово место у заједницама које негују професионални
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дискурс. Блумове вештине које се овде вежбају су Анализа и
Оцена; корисници анализирају различите аспекте идентитета
аутора или уредника како би проценили њихов однос према теми
коју обрађују.
Када?
Утврђивање важења извора један је од најлакших аспеката
за процену, али степен ревидирања мрежних извора може да компликује ствар. Корисници могу да наиђу и на изворе који немају
датум, па треба да нађу начине за процену релевантне старости
извора, као што је случај са недатираним ПДФ-овима. Специфичност интернета је присуство коментара читалаца, који помажу
да се успостави горња граница за датум објављивања, а истовремено корисницима дају свест о читаоцима који расправљају
о информацијама уместо да их виде као херметички изоловане
од других текстова.
Одељак са коментарима може да збуни почетнике узимајући
у обзир првобитни датум коментарисаног извора. Коментари
се позивају на оквир „Стипендија као разговор”, наглашавајући
да извори углавном не настају у вакууму. Предавачи ће можда
желети да подстакну кориснике да размотре шири историјски
контекст и близину датума објављивања главним историјским
догађајима. На пример, запис на блогу који се појавио у данима
након 11. септембра требало би да се оцењује не само у погледу
старости, већ и у контексту објављивања у хронолошком односу
са кључним светским историјским догађајима. Зато, тамо где је
релевантно, предавачи могу да користе ово питање као повод
за увођење кључне разлике између примарних и секундарних
извора.
Позива се и оквир „Информација има вредност”. Као резултат разматрања питања Када, корисници даље развијају свест о
вредности актуелнијих информација у односу на мање актуелне
или о вредности информација створених у време одређених догађаја. Разматрајући коментаре читалаца, корисници могу да се
укључе у анализу разговора позивајући се на Блумову вештину
размишљања вишег реда – Анализу.
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Где?
Ово питање служи за подвлачење повезаних појмова
публике и сврхе, а истовремено у први план ставља социјални
контекст процеса објављивања. Утврђивањем мисије организације, њеног управног одбора и уредника који су укључени у
процес објављивања, корисници схватају да постоје вишеструки
интереси који подстичу објављивање и одржавање слободно
доступних веб-извора. Повећана пажња публике може помоћи
корисницима кад читају информације за читаоце са значајнијим
нивоом специјализације. Ако студент чита чланак у часопису са
отвореним приступом, који је пронашао на ПубМед-у,29 вероватно ће имати очекивања о томе колико тај извор може бити
користан.
Повећана свест о природи одређеног места објављивања
може да помогне кориснику да приоритизује које изворе треба
да укључи/искључи из истраживачког пројекта, у зависности од
фокуса рада. Рецимо, студентски пројекат о природи имиграционог закона у САД после 2009. године можда не мора превише
да се фокусира на техничке третмане предмета чија су публика
већински високо специјализовани читаоци. Уместо тога, корисник може да интегрише изворе који одговарају циљу пројекта, а
да истовремено утврди да потичу из довољно поузданих публикација. Коришћење информација са веб-странице организације посвећене помагању имигрантима у сналажењу у правном
систему, уместо информација из правног часописа, у овом случају
може да буде добар избор.
Оквири који највише подсећају на питање Где су „Претраживање као стратешко истраживање” и „Информација има вредност”. Корисници истражују организације које омогућавају објаву
извора и морају да утврде вредност извора у односу на потребе
пројекта. Разматрање овог питања може подстаћи кориснике да
додатно разјасне обим и природу својих пројеката. Такође, размишљање о пореклу извора може да створи свест о библиографским
информацијама неопходним за документовање извора. Овде се
29 ПубМед – бесплатан претраживач који приступа Medline (Систем анализе
и проналажења медицинске литературе на мрежи) бази података.
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активира Блумова вештина Разумевања, али и вештина Анализе,
јер се разматрају примереност публике и мотивација организације која одређене изворе чини доступним на интернету.
Зашто?
Сврха дистрибуције извора може да варира, а често место
издавања (Где) и врста извора (Шта) дају значајне трагове о томе.
Зато се питање Зашто оставља за касније. Анализирајући Зашто
неког извора, корисници треба да узму у обзир и ауторе и издаваче. Могу да траже разлоге за састав и доступност извора, али
треба их подстаћи да размотре материјалније разлоге. На пример,
студија коју финансирају порески обвезници, а коју је урадила
владина организација или прималац гранта, може бити објављена
на веб-страници агенције као услов везан за то финансирање.
Онлајн књига или рецензија извора може да има двоструку сврху
процене предмета и промоције његове продаје. За разлику од
тога, зборници са онлајн конференција и чланци у научним часописима са отвореним приступом могу да представе или сумирају
нове идеје у одређеном пољу, а истовремено олакшавају професионални дискурс. Рецимо, чланак о најбољим начинима успостављања јавне мултимедијалне емисије можда не садржи нове идеје
о механици светлости или звука, али садржи практичне савете о
подешавању или иновативним деловима хардвера…
Овај аспект тражи од корисника да размотре оквир
„Информација има вредност”. Постављајући питања о мотивацији за писање и дистрибуцију информације, корисници оцењују
њену употребну и/или новчану вредност. Корисници виде на делу
и оквир „Стипендија као разговор”, разматрајући зашто аутори
улажу толико труда у објављивање извора. Иако је највиша обухваћена Блумова вештина Разумевање, разноликост мотивација
које треба разумети може да буде сложена.
Како? #1
Прво питање Како разматра како је подржан извор, тражећи од корисника да испитају истраживање и ставове које је
аутор интегрисао у извор. Корисници могу да вежбају ово питање
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тако што ће гледати белу књигу или новински чланак и утврдити како њихови аутори користе спољне изворе. Статистички
доказ, на пример, може да се користи за утврђивање постојања
или јачине тренда, док се сведоци као извор цитирају да би
представили одређено становиште догађаја. Тако се сведочење
стручњака може користити за пружање ауторитативне процене
проблема. Понекад врста извора може да одреди како он треба да
се користи; енциклопедијски уноси углавном се користе само за
основне информације. Напослетку, корисници могу да науче како
да открију пристрасност у случајевима када аутор неуверљиво
умањује снагу извора који износи супротан аргумент.
Утврђујући како аутор ступа у контакт са спољним материјалима уграђеним у извор, корисници стичу слику о томе како
могу да се ангажују са материјалом који истражују. Са питањем
Како поклапа се оквир „Стипендија као разговор”, али и „Претраживање као стратешко истраживање”. Испитујући како аутори
примењују спољне изворе, корисници могу постати свесни вишегласне и често разлазне природе добро истраженог производа.
Идентификујући начине на који аутори рукују радом других
(оквир „Информација има вредност”), корисници могу да почну
да размишљају о томе како би могли да интегришу истраживање
у своје радове.
Како? #2
Друго питање Како објашњава како се извор може користити у раду корисника. Значајан је додатак приступу обуке процене веб-извора, јер наглашава употребу уместо мантре „пронађи, процени, употреби” коју промовише већина приручника.
Иако извор можда неће ући у библиографију, корисницима ће
бити корисно да схвате да су ти извори пресудни за долажење до
других извора. То им помаже да истраживање виде као процес,
а не као производ, а тај став им може помоћи да се прикључе
сложенијим пројектима.
Корисници могу имати користи од разматрања могућих
употреба извора: да служи као пример или илустрација, податак/
доказ, позадина/резиме, идентификовање тачака контроверзе;
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дефинисање кључне особине или концепта; предлагање аргумената или контрааргумената; увођење теорије… Размишљање о
изворима као структурно битним за пројекат подстиче кориснике да их користе као алате чија је сврха унапређивање сопственог размишљања о темама које обрађују. Корисници који су
научени да инструменталније размишљају о изворима склонији
су томе да чине боље изборе.
Оквири са којима се овде срећемо су „Информација има
вредност” и „Стипендија као разговор”. Корисници мисле да
извори имају одређене употребне вредности и, користећи их,
укључују се у разговор створен стипендијом. Тај последњи аспект
односи се и на највишу вештину Блумове шеме – Стварање – јер
тражи од корисника да планирају да интегришу изворе онако
како су то чинили и аутори које су посматрали. При одабиру
извора које ће користити, корисници морају да размотре и прикладност избора за употребу у пројекту, а то је активност која
позива Блумову вештину Процене.
Постоји утисак да нису сва ова питања једнака. На нека
питања – на пример, Ко и Када – почетницима ће бити лакше да
одговоре. Чак и тамо где је тешко утврдити идентитет аутора или
тачан датум објављивања, мање је вероватно да ће за та питања
бити потребно постојеће знање или помно испитивање садржаја
извора. Питања Шта и Како траже постојање свести о различитим врстама извора, тј. постојанији поглед на стварни садржај.
Свесност о различитим врстама извора и о томе како аутори
примењују спољне изворе вероватно представља знање које корисници још нису савладали и захтеваће дужу праксу од оне која
се може постићи током једне сесије обуке.
Да би олакшали корисницима да развијају ово знање, предавачи ће можда тражити од њих да претходно погледају презентацију или брошуру која објашњава новинарски приступ, како
би дошли на обуку спремни да се укључе у расправу о примени
различитих питања на дате изворе. Боља опција би била да предавач одабере веб-изворе различитих врста који представљају
уобичајене изазове за почетнике. У обрнутој учионици корисници могу да напишу размишљања у којима оцењују изворе без
коришћења јасног модела процене. Онда би, током обуке, те исте
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изворе могли да користе за пример како се проналазе информације које ће им помоћи да одговоре на свако од кључних питања.
Такав план рада пружио би корисницима прилику да увежбају процес процене, истовремено их упознајући са новим
врстама извора. Пошто су се већ упознали са изворима пре обуке,
вероватније је да ће корисници продуктивно дискутовати истичући начине на које су аутори користили спољне изворе у својим радовима. Овај педагошки приступ олакшава развој свести
о врстама извора, као и о томе како се они могу користити, што
је предзнање које захтева новинарски приступ.
Закључак
Ова дискусија изражава даље усавршавање обуке процене
веб-извора која се обликовала у 21. веку, а чији приступ није
стриктно оцењивачки, већ је дискурзиван и аналитичан, као
резултат фокусирања на опис и употребу специфичну за контекст. Кључна корист новог приступа лежи у његовој отворености – у избегавању да/не питања и добрих/лоших оцена. Важно је
и његово уграђивање веома једноставних критеријума и питања
која је лако разумети и запамтити, што га чини доступним методом за кориснике у широком спектру образовних нивоа.
Предност високоаналитичког процеса процене је то што
омогућава темељитије разматрање извора, али то доноси и нове
недостатке. Један од примарних недостатака ове методе је њена
исцрпна, потенцијално дуготрајна природа. Иако је у теорији
једноставан, овај начин процене захтева време и упорност да би
се применио у потпуности, а то обично фали просечном кориснику. Једноставност питања и релативна лакоћа с којом се могу
позивати надокнадиће когнитивно оптерећење које изазива дуга
истрага. Што више праксе корисници стекну са овим приступом,
примењиваће га брже и спретније, изостављајући неке критеријуме када виде да други дају довољно уверљиве доказе за поуздану
пресуду.
Друго ограничење новинарског приступа је то што се тражи
познавање различитих врста извора и њихове потенцијалне употребе. План обуке који намерно користи врсте извора за које
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је мање вероватно да су познати корисницима може помоћи у
изградњи те свести, истовремено уводећи евалуациону методологију и процес.
Даљи кораци, неопходни за ширење ове методе, могу да
укључе и предлоге о томе како је треба практично применити
у стварним учионицама. Извођење истражног процеса из света
теорије у свет праксе, попут оног које су урадили Бенџис-Смол
и др. (2013), помоћи ће да се идентификују могућа подручја за
даљи развој и унапређење.
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Abstract: A new approach to teaching web source evaluation is necessary
for an internet that is increasingly littered with sources of questionable
merit and motivation. Initially pioneered by K–12 educational specialists,
the journalistic model avoids the cognitive duality of the checklist and a
reliance on opaque terms and concepts. Instead, it recommends students
apply the six journalistic questions of what, who, where, when, why, and
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how when evaluating freely available web sources. his approach outlines an
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as opposed to formulaic and binaristic. It also requires students to consider
both the context of the information need and a source’s potential use as
central to its evaluation.
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