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Obr. 1 Patricia Senn Breivik1

Patricia  Senn  Breivik,  D.L.S.  (*  1939)  je  v  oblasti  vysokoškolského  vzdělávání  
a knihovnictví uznávanou americkou odbornicí.  Do povědomí veřejnosti se dosta-
la především jako vůdčí osobnost, která se zasloužila o lepší propagaci informační  
gramotnosti, a to nejen v USA, ale i v mezinárodním měřítku.

Je významnou autorkou i editorkou mnoha statí, článků, knižních kapitol a mono-
grafií.  Své poznatky často prezentuje i  na konferencích a univerzitních přednáš -
kách. V ústředí jejího zájmu stojí tématika informační gramotnosti a informačního 
vzdělávání.  Mezi  její  nejvýznamnější  práce  patří  kniha  Information  Literacy:  
Revolution In The Library z roku 1989, na které s ní spolupracoval Elwood Go-

1  National Forum on Information Literacy [online]. 2011 [cit. 2011-02-01]. Our Leaders. Dostupné z WWW: 
<http://infolit.org/about-the-national-forum/our-leaders/>.
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rdon Gee, tehdejší rektor University of Colorado. Tato kniha, zabývající se univer-
zitními knihovnami jako důležitými zdroji informační gramotnosti, získala v  roce 
1990 literární  cenu  G. K.  Hall  Library Literature Award.  Společně pak napsali 
ještě jednu knihu,  která vyšla v roce 2006. Jedná se o  Higher Education in the  
Internet Age.  Mezi její další významná díla patří kniha  Student Learning in the  
Information Age z roku 1998,  která přináší  důkladný výzkum oblasti  vyučování 
založeného na zdrojích jako důležitého paradigmatu vysokoškolského vzdělávání. 
Opomenout bychom také neměli dílo  Information Literacy: Educating Children  
for 21st Century.

33 let působila Patricia Breivik na různých vedoucích postech. Mezi její  největší 
úspěchy patří vedení univerzitní knihovny na San José State University v  Silicon 
Valley.  Zde  mimo jiné  spolupracovala  s místní  veřejnou  knihovnou na  sloučení 
obou knihoven. Výsledkem jejich snažení se stala integrovaná, inovativně fungující  
knihovna, která slouží obyvatelům Silicon Valley jako informační centrum 21.  sto-
letí. Celý projekt vyšel na 177,5 milionů dolarů a o jeho úspěšnosti vypovídají mno -
há získaná ocenění (například prestižní cena  Knihovna roku 2004 od knihovnic-
kého  časopisu  Library  Journal a  vydavatelství  Gale  Publishing  nebo  hned dvě 
ceny  Silver  Anvil  Award za  public  relations,  které  knihovně  udělila Public  Re-
lations Society of America).  Důležité řídící  posty zastávala Breivik i  v univerzit-
ních knihovnách na Sangamon State University ve Springfieldu a na Wayne State 
University v Michiganu. Na Towson State University v Marylandu se jako náměst-
kyně viceprezidenta pro informační zdroje starala o organizaci a rozvoj knihovny, 
akademických  výpočetních  služeb,  telekomunikací,  automatizací  kancelářských 
prací, satelitních systémů, telefonních a faxových systémů a síťového propojení ce-
lého kampusu. Od roku 2005 pracuje Breivik pro společnost Nehemiah Communi-
cations, která se zabývá marketingem a public relations.

Patricia Breivik zastávala také řadu významných vedoucích pozic na státní a ná -
rodní úrovni, a to jak v oblasti knihovnictví, tak i v oblasti vysokoškolského vzdě-
lávání. Byla například předsedkyní sdružení The National Forum on Information  
Literacy,  jež zastřešuje v současné době více než 90 národních a mezinárodních 
organizací, které se zabývají efektivním využíváním informací. Breivik zde působi-
la  už  od založení  sdružení  v roce 1989 až  do roku 2005.  Je také bývalou prezi-
dentkou  The Association of College & Research Libraries.  Dále patří  mezi členy 
American Association for Higher Education a také do American Library Associ-
ation (Americké asociace knihoven) a Association of College and Research Libra-
ries.  V letech 1976 až 1978 byla  také členkou plánovací  komise pro  The Illinois 
Pre-White House Conference on Libraries and Information Services.
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Mezi její získaná ocenění a další pocty patří:

• The Miriam Dudley Instructions Librarian Award (1997)

• The Pratt Institute Alumni Achievement Award (1995)

• The American Association of School Librarians Executive Board recognition 
for special contributions to School Library Media Programs (1992)

• The American Council on Education Fellows Program in Academic Admi-
nistration Service Award (1990)

• The Columbia University School of Library Service Distinguished Alumni 
Award (1989)

• Titul B.A. (získaný na Brooklyn College)

• Titul M.L.S. (získaný na Pratt Institute)

• Titul D.L.S. (získaný na Columbia University)
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