Iskanje in vrednotenje informacij
na internetu
Ko iščemo informacije za svoje delo na svetovnem spletu, se moramo zelo dobro zavedati
njegovih pomanjkljivosti: ker lahko na njem vsakdo objavi, kar želi, informacije niso zmeraj
preverjene in zanesljive. V nadaljevanju zato v pomoč pri iskanju po spletu navajamo nekaj
osnovnih navodil oz. kriterijev za vrednotenje internetnih podatkov in informacij.
Trije najosnovnejši kriterijev za vrednotenje internetnih podatkov in informacij
I. Najdeno gradivo najprej vrednotimo z odgovori na naslednja vprašanja:
-

Ali gradivo ustreza naši temi?
Ali je datum njegove objave primeren?
Ali je avtor gradiva ustrezen strokovnjak za področje, ki ga gradivo obravnava?
Kaj želi avtor s prispevkom doseči (informirati, prepričati …)?
Ali imajo informacije v gradivu značaj dejstva, zgolj mnenja ali pa gre predvsem
za oglas?
Ali avtor svoje ugotovitve podpira z že obstoječo literaturo?
Kako (če sploh) kritične ocene vrednotijo avtorjev prispevek?

II. Končnica v URL naslovu
V veliko pomoč pri vrednotenju najdenega gradiva na spletu nam je lahko tudi URL naslov
oz. njegove končnice: com, net, org, edu …
com
- pomeni, da gre za komercialno predstavitev, zaradi česar je treba biti ob
predstavljenih podatkih in informacijah previden;
net
- je oznaka za strani, ki so lahko komercialne ali pa tudi ne;
- zanesljivost podatkov in informacij je podobna kot pri oznaki com, zato je
potrebno biti ob njihovi uporabi previden;
org
- gre za nekomercialne strani;
- če hoče posameznik v okviru te oznake dobiti svojo stran, je zanjo odgovoren
administrator; tak naslov lahko v Sloveniji pridobijo organizacije in društva;
org. gov
- je oznaka za vladne strani; s tem so začeli v Ameriki, kasneje se je to razširilo tudi
k nam, a pri nas to še ni poenoteno;
- podatki so zanesljivi;

gov.si
- končnica, ki naj bi jo imele vse slovenske vladne ustanove;
- podatki so zanesljivi;

gov
- podatki in informacije so zanesljivi;
edu
- ameriška oznaka, ki označuje izobraževalne organizacije;
- podatki na teh straneh so dovolj zanesljivi za uporabo, ker zanje jamči
izobraževalna organizacija;
edus
- oznaka, ki je enakovredna ameriški edu;
uni-lj, uni-mb
- posebni oznaki dveh slovenskih univerz, ki jamčita za podatke in informacije na
svojih straneh, zato so podatki zanesljivi za uporabo;
si
- je dvočrkovna koda za Slovenijo in torej značilna za slovenske naslove;
- namesto nje se v slovenskih naslovih pogosto pojavljajo tudi druge že omenjene
oznake (com, net, gov …), kar pomeni, da podatki in informacije so ali pa niso
zanesljivi.
Med najmanj zanesljive vire informacij na internetu sodijo osebne strani. Spoznamo jih po
dveh značilnostih: ali imajo v naslovu znak ~ ali pa osebno ime. Za te strani je značilno, da jih
oskrbuje posameznik sam brez nadzora krovne institucije.
III. Posamezne značilnosti prispevka na spletu
Kriterij za vrednotenje podatkov in informacija na spletu pa je tudi sam prispevek, ki smo ga
našli, in sicer v njegovem sklopu (glej tudi 1. točko):
avtor
- če je avtor najdenega prispevka ugleden strokovnjak s področja, ki ga obravnava
prispevek, takemu prispevku lahko zaupamo;
zgradba prispevka
- če prispevek vsebuje povzetek in bibliografijo, kar ima vsak resen in kvaliteten
prispevek na spletu;
bibliografija
- po navedbah v bibliografiji lahko ocenimo težo prispevka;
komentarji
- na spletu lahko najdemo tudi komentarje prispevka, ki ga želimo uporabiti kot vir
naših informacij; iz njih prav tako lahko ocenimo verodostojnost in kvaliteto
prispevka.
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