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הצהרת פראג
'לקראת חברה בעלת אוריינות מידע'

תורגם על-ידי הוועד הישראלי לאונסקו
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אנו, משתתפי מפגש מומחי אוריינות המידע שארגנו הוועדה הלאומית של ארה"ב לספרנות 

שבע  מכל  מדינות   23 המייצג  אונסקו,  בחסות  מידע  לאוריינות  הלאומי  והפורום  ומידענות 

יסוד  עקרונות  מציעים   ,)2003 בספטמבר   23–20( צ'כיה  בפראג,  שנערך  הגדולות,  היבשות 

באוריינות מידע כדלהלן:

יצירתה של חברת מידע היא המפתח לפיתוח החברתי, התרבותי והכלכלי של האומות 

והקהילות, מוסדות ויחידים במאה ה-21 ומעבר לה.

אוריינות מידע מקיפה ידע על הבעיות וצורכי המידע של היחיד וכן את היכולת לזהות מידע, 

לאתרו, להעריכו, לארגנו, ליצור אותו ביעילות, להשתמש בו ולהעבירו כדי להתמודד עם 

נושאים או בעיות שעל הפרק; אוריינות מידע היא תנאי מוקדם להשתתפות יעילה בחברת 

מידע, והיא חלק מזכויות האנוש הבסיסיות שיש ללמוד משך כל החיים.

ותקשורת,  מידע  בטכנולוגיות  יעיל  ושימוש  חיוני  למידע  גישה  בשילוב  מידע,  אוריינות 

ממלאת תפקיד מפתח בהפחתת חוסר השוויון בין בני אדם ומדינות ואף בתוך המדינות, 

ובקידום הסובלנות וההבנה ההדדית על ידי שימוש במידע בהקשרים רב-תרבותיים ורב-

לשוניים.

על ממשלות לפתח ולחזק תכניות בין-תחומיות כדי לקדם את אוריינות המידע  – צעד 

אוריינות  אזרחית בעלת  אוכלוסייה  ליצור  יש  כך  הדיגיטלי. לשם  הכרחי לסגירת הפער 

מידע, חברה אזרחית יעילה וכוח עבודה תחרותי. 

אוריינות מידע היא בעיה של כל מגזרי החברה, ועל כל מגזר להתאימה לצרכיו ולהקשריו 

הספציפיים.

לתרום  מכרעת  יכולת  בעל  לכול,  מחינוך  אינטגרלי  חלק  להיות  צריכה  מידע  אוריינות 

להשגת יעדי הפיתוח למילניום של האו"ם וכיבוד ההכרזה האוניברסלית על זכויות אדם.

בהקשר זה אנו מציעים שממשלות, החברה האזרחית והקהילה הבין-לאומית ישקלו בדחיפות 

את המלצות המדיניות להלן:

צורך  ולפי  מיד  בו  המחקר  ויזמֹות  האסטרטגיות  תכניותיו  פראג,  ועידת  המלצות  ליישם 

)ספטמבר 2003(.

אפשרויות  ואת  ההתקדמות  את  להעריך  כדי  מידע  לאוריינות  בין-לאומי  קונגרס  לארגן 

היישום.

לשקול על ידי הקהילה הבין-לאומית את האפשרות לכלול את אוריינות המידע במסגרת 

עשור האוריינות של האו"ם )2003–2012(. 




















