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Pustakawan Perguruan Tinggi di banyak negara telah memperluas peran mereka 

untuk menjadi pendukung dan guru untuk melek informasi. Studi ini meneliti 

praktek melek informasi, keterampilan, tingkat keterlibatan pustakawan dan 

kendala program literasi informasi di perguruan tinggi di Nigeria Tenggara. 

Sampel adalah 76 pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Universitas Negeri di 

Nigeria Tenggara. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data untuk 

penelitian. Wawancara juga dilakukan untuk memastikan praktik kelembagaan 

pendidikan literasi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

perpustakaan mengajarkan keterampilan penggunaan perpustakaan dalam 

program studi umum. Hasil lain juga menunjukkan bahwa pustakawan memiliki 

keterampilan pada metode literasi informasi tradisional seperti mencari informasi 

secara fisik untuk mengatasi permintaan pengguna tetapi setidaknya terampil 

dalam teknologi informasi seperti membuat halaman web, manajer referensi dan 

teknik pencarian Boolean. Ada juga penggunaan alat TIK untuk pengajaran 

literasi informasi. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya kebijakan literasi 

informasi kelembagaan dan kurangnya dukungan untuk mendorong literasi 

informasi. Studi ini menyimpulkan bahwa pustakawan akademik di Nigeria harus 

merencanakan dan melobi pelaksanaan mandiri yang efektif untuk literasi 

informasi di Universitas Nigeria. 

 

Kata kunci: Informasi pendidikan keaksaraan, keterampilan literasi 

informasi, keterampilan komputer, pustakawan perguruan tinggi, Nigeria. 
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Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk penyimpanan 

informasi dan akses telah mengakibatkan peningkatan arus informasi yang 

tersedia untuk konsumsi intelektual. Hal ini telah menyebabkan masalah informasi 

yang berlebihan di mana arus informasi yang berhubungan dengan tugas 

pekerjaan lebih besar daripada informasi yang dapat dikelola secara efektif 

(Wilson, 2001). Williams dan Wavell (2007) juga menyoroti pentingnya kualitas 

informasi, relevansi dan keandalan, serta kebutuhan untuk menangani secara 

efektif dengan kuantitas informasi dan sumber yang tersedia. Perkembangan ini 

telah meningkatkan kebutuhan bagi pengguna untuk memiliki kemampuan 

pencarian informasi yang diperlukan yang akan memberdayakan mereka untuk 

mengidentifikasi dan mengambil informasi yang berkualitas dalam memenuhi 

kebutuhan informasi mereka.  

 

Konsep Literasi Informasi 

Ada berbagai upaya untuk mendefinisikan literasi informasi oleh pustakawan dan 

organisasi perpustakaan di seluruh dunia. Menurut UNESCO (2003), Literasi 

Informasi meliputi pengetahuan tentang kekhawatiran seseorang tentang 

kebutuhan informasi, dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, 

mengevaluasi, mengatur dan membuat efektif, menggunakan dan 

mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi masalah; itu merupakan prasyarat 

untuk berpartisipasi secara efektif dalam Masyarakat Informasi, dan merupakan 

bagian dari hak asasi manusia belajar sepanjang hayat. Bruce (2003), 

mendefinisikan literasi informasi sebagai "kemampuan untuk mengakses, 

mengevaluasi, mengatur, dan menggunakan informasi untuk belajar, memecahkan 

masalah, membuat keputusan - dalam konteks pembelajaran formal dan informal, 

di tempat kerja, di rumah dan di lingkungan pendidikan. "Lupton et al. (2004) 

menyajikan penjelasan yang lebih rinci dari literasi informasi untuk memasukkan 

keterampilan penelitian perpustakaan dan melek IT. Mereka menjelaskan bahwa 

definisi lebih dari mencari dan menyajikan informasi, tapi ini adalah tentang 

analisis, sintesis, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini melibatkan mencari 
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dan menggunakan informasi untuk belajar mandiri dan seumur hidup, 

kewarganegaraan partisipatif dan tanggung jawab sosial. Bagi mahasiswa dari 

institusi pendidikan tinggi, ini penting karena mereka akhirnya akan 

meninggalkan lembaga akademik formal dan perlu untuk mempertahankan 

pengembangan dan karir profesional mereka melalui belajar sepanjang hayat. 

Pada periode ini, informasi sangat berlimpah, literasi informasi adalah 

keterampilan penting yang akan memberdayakan peserta didik untuk 

mengidentifikasi, mengambil dan menggunakan informasi secara efektif untuk 

mempertahankan dan memperluas belajar mereka setelah lulus. Oleh karena itu 

literasi informasi merupakan prasyarat penting untuk kelangsungan hidup di era 

informasi dan untuk belajar sepanjang hayat. 

 

Pustakawan Perguruan Tinggi dan Literasi Informasi 

Pustakawan Perguruan Tinggi di banyak Negara, ditekankan dan diperluas 

perannya untuk menjadi pendukung dan guru melek informasi. Pelatihan 

penggunaan koleksi perpustakaan telah menjadi bagian integral dari layanan 

perpustakaan. Hal ini dilakukan melalui program orientasi dan berbagai inisiatif 

pendidikan pengguna secara personal dan instruksi berbasis kelas. Pendidikan 

literasi informasi adalah perluasan dari proses ini, tetapi mencerminkan dimensi 

yang lebih luas dari pendidikan pengguna dan lebih dari pendidikan pengguna 

tradisional. Dengan memberdayakan siswa untuk mengembangkan keterampilan 

literasi informasi, pustakawan dapat memberikan kontribusi untuk keberhasilan 

akademis mereka dan membantu memastikan lulusan menjadi pembelajar seumur 

hidup mandiri dan sukses setelah lulus. Sebagaimana dicatat oleh Dubicki, (2013), 

tujuan utama bagi pustakawan bekerja di kampus agar alumni melek informasi 

sehingga dapat secara efektif memanfaatkan keterampilan literasi informasi di 

tempat kerja, serta membuat keputusan dalam kehidupan pribadi mereka. Untuk 

mencapai itu,  Fister (2013) mengatakan bahwa trik ini tidak mengajar siswa 

bagaimana menggunakan sumber informasi perpustakaan dan lainnya.  

Sebaliknya, mereka harus berfokus pada bagaimana menggunakan informasi agar 

dapat berkontribusi untuk berpikir kritis, analisis, dan membuat keputusan yang 
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bermakna - proses yang akan terus berharga. Untuk mencapai tujuan ini, 

pustakawan perlu dukungan kelembagaan serta berkolaborasi secara efektif 

dengan pimpinan fakultas untuk mengintegrasikan pendidikan literasi informasi 

ke dalam kurikulum (overn 2014). Bury (2011) mengamati bahwa ada konsensus 

kuat pada sentralitas kerjasama fakultas-pustakawan dalam agenda membina 

literasi informasi dalam pendidikan tinggi. 

 

Dasar untuk program literasi informasi yang efektif dan diformalkan telah 

diletakkan di Nigeria melalui Komisi Nasional Perguruan Tinggi (Komisi 

National University, 2007). Dalam dokumen kebijakan ini dua unit ditugaskan 

untuk menggunakan Perpustakaan, Keterampilan Studi dan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) di bawah program Studi Umum. Diuraikan untuk 

diajarkan di bawah unit sejarah singkat perpustakaan, Perpustakaan dan 

pendidikan, perpustakaan Universitas dan jenis-jenis Perpustakaan, keterampilan 

Studi (layanan referensi), Jenis bahan pustaka, dengan menggunakan sumber daya 

perpustakaan termasuk e-learning, e-koleksi , dll, Memahami katalog 

perpustakaan (Kartu, OPAC, dll) dan klasifikasi, Hak Cipta dan implikasinya, 

sumber database, kutipan bibliografi dan referensi. Pengembangan TIK modern, 

teknologi Hardware, teknologi Software, perangkat input, perangkat 

penyimpanan, perangkat output, layanan komunikasi dan internet, keterampilan 

pengolah kata (mengetik, dll). 

 

Pendidikan literasi informasi mendapatkan tempat sangat penting dalam lembaga-

lembaga pembelajaran di seluruh dunia, pustakawan di Nigeria perlu 

mengembangkan program mereka sendiri, dan memetakan strategi yang akan 

memungkinkan mereka sepenuhnya mengintegrasikan program ke dalam berbagai 

kurikulum universitas mereka. Namun, untuk bekerja secara efektif sebagai 

instruktur literasi informasi, mereka harus memiliki keterampilan yang diperlukan 

untuk menyampaikan literasi. Keterampilan ini mencakup informasi grafis 

keterampilan pengambilan biblio-tradisional dan keterampilan teknologi 
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informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk survei keterampilan dan sifat praktik 

dari program literasi informasi di perpustakaan Universitas di Nigeria Tenggara. 

Pertanyaan penelitian 

Pertanyaan penelitian berikut dipandu studi: 

1. Apa praktik kelembagaan program literasi informasi di Nigeria Tenggara? 

2. Bagaimana tingkat keterampilan literasi informasi yang dimiliki oleh 

pustakawan akademik di Nigeria Tenggara? 

3. Bagaimana tingkat keterlibatan pustakawan dalam pendidikan literasi 

informasi? 

4. Apakah metode pengajaran yang digunakan oleh pustakawan untuk pelatihan 

literasi informasi formal? 

5. Apa tantangan terbesar terhadap pendidikan literasi informasi yang efektif di 

lembaga kampus? 

 

Metode 

Metode penelitian survei yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner 

digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner (α = 0,760) dirancang untuk 

memperoleh persepsi pustakawan dari tingkat keterampilan melek informasi. 

Pilihan respon terstruktur pada skala peringkat empat titik: sangat terampil tidak-

ada keterampilan. Kuesioner juga berisi bagian pada tingkat keterlibatan 

pustakawan dalam pendidikan literasi informasi di lembaga mereka, metode 

pengajaran yang digunakan oleh pustakawan dalam pelatihan literasi informasi 

formal, dan tantangan terhadap pendidikan literasi informasi yang efektif di 

lembaga-lembaga ini. Selain responden diwawancarai untuk memastikan praktek 

kelembagaan literasi informasi seperti yang diminta dalam pertanyaan penelitian 

satu. 

 

Penelitian ini difokuskan pada Universitas Pemerintah di Nigeria Tenggara terdiri 

dari empat federal dan empat Perguruan Tinggi Negeri. Kuesioner didistribusikan 

ke pustakawan di Universitas. Tanggapan yang diterima dari tiga universitas 

federal dan empat Perguruan Tinggi Negeri. Universitas federal termasuk: 
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Nnamdi Azikiwe, Awka; University, University of Nigeria, Nsukka; Universitas 

Federal Technology, Owerri. Universitas Negeri adalah: Imo State University, 

Owerri; Enugu State University Sains dan Teknologi, Enugu; Anambra State 

University, Uli; dan Abia State University, Uturu. Tidak ada tanggapan dari satu 

Universitas Federal Pemerintah. Sebanyak 76 eksemplar digunakan. 

 

HASIL 

Demografi Responden 

Persentase yang lebih tinggi dari responden yang disurvei adalah perempuan 49 

(64,5%), dibandingkan dengan laki-laki 27 (35,5%). Mayoritas responden 39 

(51,3%) berada di usia 41-60 tahun. 26 (34,2%) berusia 31-40; 7 (9,2%) berusia 

20-30, dan 1 (1,3%) lebih 60 tahun. 42 (55,3%) memiliki gelar Master (MLS); 17 

(22,4%) memiliki Sarjana Studi Perpustakaan (BLS); 5 (6,6%) memiliki PhD; dan 

1 (1,3%) memiliki PGD Mayoritas responden 24 (31,6%) memiliki 11-19 tahun 

pengalaman di perpustakaan bekerja; 20 tahun dan di atas 19 (25%); 17 (22,4%) 

responden telah bekerja untuk 6-10years; 15 (19,7%) untuk 1-5years. 

 

Praktek Kelembagaan Program Literasi Informasi  

Responden diwawancarai untuk memastikan sifat program literasi informasi di 

Universitas. Ringkasan disajikan pada Tabel 1. Lima dari perpustakaan 

universitas melakukan program literasi informasi formal yang tertanam dalam 

sebuah studi Umum program di universitas mereka. Namun, literasi yang 

diajarkan adalah penggunaan perpustakaan atau instruksi bibliografi. Selain dua 

perpustakaan mengajarkan keterampilan teknologi informasi. Kursus ini adalah 

kursus satu semester di empat universitas dan kursus dua semester di salah satu 

universitas yang lain. 

 

Tingkat Keterampilan Literasi Informasi Dimiliki oleh Pustakawan 

Pustakawan diminta untuk menilai tingkat keterampilan melek informasi. 

Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 2. Skor Mean tanggapan menunjukkan bahwa 

responden mempunyai keterampilan tertinggi pada mencari informasi dalam 
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menjawab pertanyaan pengguna (3,75) dan mengidentifikasi berbagai sumber 

informasi (3,66). Mereka juga sangat terampil dalam pencarian informasi Internet 

dan download (3,36). Keterampilan mereka menciptakan halaman web (2,00), 

penggunaan manajer referensi (2,15) dan teknik pencarian Boolean (2.22). 

 

Tingkat Keterlibatan Pustakawan dalam Pelatihan Literasi Informasi  

Pustakawan diminta untuk menunjukkan keterlibatan pribadi mereka dalam aspek 

individu dan kelompok dari berbagai komponen pelatihan literasi informasi. 

Tanggapan yang diberikan pada Tabel 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas terlibat dalam satu per satu instruksi selama kunjungan perpustakaan 

dari instruksi kelas formal. Tidak ada keterlibatan tinggi pustakawan dalam 

instruksi kelompok. Persentase tertinggi dari pustakawan terlibat satu per satu 

perpustakaan dalam instruksi bibliografi 49 (64,5%) dan orientasi tur 

perpustakaan 44 (57,9%) pada basis individu. Kedua kegiatan juga menerima skor 

tertinggi pada keterlibatan dalam kelompok dasar. Menrima pelatihan pengguna 

dalam penggunaan Online Public Access Katalog (OPAC) 21 (27,6%); pelatihan 

pengguna dalam penggunaan database online khusus 18 (23,7%); pengguna 

pelatihan teknik pencarian Boolean 14 (18,4%); dan pelatihan pengguna dalam 

penggunaan managers referensi (17,1%) menerima skor yang sangat rendah. 

 

Metode Pengajaran Pelatihan Literasi Informasi Formal 

Responden diminta untuk menunjukkan alat yang digunakan jika mereka terlibat 

dalam pelatihan literasi informasi formal. Ringkasan hasilnya ditunjukkan pada 

Tabel 4. Mayoritas 28 (36,8%) hanya memberikan presentasi lisan. Papan tulis 

adalah alat utama yang digunakan oleh 23 (30,3%). Alat lain yang digunakan 

termasuk komputer 18 (23,7%); Internet 13 (17,1%); dan perangkat lunak 

presentasi PowerPoint 12 (15,8%). 

 

Tabel 5 menunjukkan pengaturan program keaksaraan yang diformalkan 

informasi seperti yang ditunjukkan oleh responden. Sebagian besar kegiatan 

pelatihan berada di kelas 24 (31,6%) dan perpustakaan 21 (27,6%). laboratorium 
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komputer 

9 (11,8%) e-library 8 (10,5%); dan kantor 5 (6,6%) juga digunakan oleh sebagian 

kecil responden. 

 

Masalah Pendidikan Literasi Informasi Efektif 

Tabel 6 menunjukkan masalah penghambat pendidikan literasi informasi yang 

efektif di lembaga belajar. Kurangnya kebijakan literasi informasi 49 (64,5%), 

kurangnya komitmen universitas untuk proyek literasi 46 (60,5%) dan kurangnya 

komputer dan sumber-sumber pengajaran lainnya 41 (53,9%) menerima 

tanggapan tertinggi. Oleh karena itu hambatan tertinggi atau tantangan 

implementasi literasi informasi di Universitas tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan literasi informasi yang 

dimasukkan ke dalam program studi umum di universitas yang berbasis luas saat 

mengimplementasikannya. Program ini tidak dikembangkan untuk menjadi 

program mandiri seperti yang ditunjukkan di Nuc. Patokan yang ditetapkan itu 

beban dua kredit sebagai bagian dari program studi umum dari universitas. 

Program studi umum ini dikoordinasikan sepenuhnya oleh anggota staf akademik 

lain dari universitas. Implikasinya adalah bahwa pustakawan mungkin tidak bebas 

untuk mengembangkan konten literasi informasi mereka seperti yang diperlukan. 

Literasi informasi yang wajib harus dibuat terdiri latihan sendiri saja untuk setiap 

departemen di lembaga seperti Studi Umum yang diberikan kepada setiap 

departemen. Bill dan Webber (2003) menguatkan pandangan ini ketika mereka 

berpendapat bahwa itu muncul saat ada konten yang cukup, metode dan nilai 

dalam literasi informasi untuk membenarkan suatu program studi dalam dirinya 

sendiri. 

Penelitian ini berusaha untuk menentukan tingkat kepemilikan keterampilan 

literasi informasi yang relevan. Keterampilan ini penting jika pustakawan dapat 

menularkannya ke orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan 

memiliki keterampilan tinggi pada metode literasi informasi tradisional seperti 
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instruksi bibliografi; menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan 

pengguna perpustakaan, mengidentifikasi berbagai sumber informasi dan internet, 

pencarian dan pengambilan informasi. Namun, juga keterampilan yang lainnya 

seperti membuat halaman web, penggunaan manajer referensi dan teknik 

pencarian Boolean. Demikian pula, Ojedokun (2014) yang mempelajari 

keterampilan literasi informasi dari pustakawan di Nigeria Tenggara, menemukan 

pustakawan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang 

signifikan dan peran operator Boolean, tidak dapat membedakan antara katalog 

perpustakaan dan database bibliografi dan telah memahami alat pencarian web. 

Sebagian besar mahasiswa sangat tahu TIK dan dianggap sebagai pribumi digital 

dan tidak akan mentolerir setiap tingkat yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, 

pustakawan perlu meningkatkan keterampilan literasi informasi mereka di bidang 

penggunaan komputer dan keterampilan pencari internet melalui pelatihan dan 

pelatihan ulang. Hal ini sangat penting untuk efektif mengajar. 

 

Tingkat keterlibatan dalam informasi literasi pelatihan oleh pustakawan 

menunjukkan, pustakawan yang mahir adalah yang lebih tua. Mereka lebih 

terlibat dalam instruksi bibliografi pada penggunaan katalog, indeks, dan abstrak 

untuk mengakses informasi, dan juga di orientasi wisata perpustakaan. Kedua 

kegiatan literasi informasi yang diterima skor tertinggi di tingkat individu dan 

kelompok mungkin karena kegiatan literasi informasi tertua oleh pustakawan. TIK 

terkait kegiatan literasi informasi seperti pelatihan pengguna dalam penggunaan 

Open Access Catalogue (OPAC), keterampilan mencari database online; dan 

teknik pencarian Boolean tercatat sangat rendah baik di tingkat individu dan 

kelompok. Ini berarti bahwa pustakawan ini mungkin tidak memiliki melek 

teknologi terintegrasi ke dalam program literasi informasi mereka. 

 

Dalam instruksi melek informasi formal, presentasi lisan adalah metode utama 

yang digunakan oleh pustakawan. Pelatihan formal dilakukan terutama di dalam 

kelas. Namun, beberapa kegiatan literasi informasi yang terletak di perpustakaan 

elektronik dan laboratorium komputer. Sama, ada penggunaan yang rendah 



Teguh Yudi C. Pustakawan Universitas Negeri Malang Page 10 
 

terhadap alat TIK seperti komputer, internet dan perangkat lunak presentasi 

PowerPoint oleh responden tersebut. Karena komponen pendidikan literasi 

informasi telah diperluas untuk mencakup komputer dan melek digital, 

penggunaan yang rendah untuk alat ini menyiratkan konten ini dapat hilang dalam 

skema pelatihan literasi informasi dari pustakawan ini. Penting untuk dicatat 

bahwa alat ini diperlukan dalam mempersiapkan dan memperkaya informasi 

pendidikan keaksaraan di lingkungan yang berbasis web. 

 

Tantangan terbesar terhadap literasi informasi dikumpulkan dari studi ini meliputi 

kurangnya kebijakan literasi informasi di lembaga-lembaga ini; kurangnya 

komitmen universitas untuk melek informasi, dan kurangnya komputer yang 

memadai serta alat bantu mengajar. Lwehabura dan Stilwell (2008) juga 

menemukan hambatan mirip dengan pelaksanaan literasi informasi di perguruan 

Tanzania. Mereka melaporkan bahwa kurangnya sumber daya yang memadai, 

kebijakan, solusi proaktif antara pustakawan dan kolaborasi antara pustakawan 

dan staf pengajar dalam efektivitas literasi informasi untuk mengatasi tantangan 

yang dihadapi dalam literasi informasi di perguruan tinggi.  

 

Hambatan ini ada karena sebagian besar lembaga mungkin tidak sepenuhnya 

menyadari bagaimana literasi informasi dapat meningkatkan penelitian dan 

pembelajaran. Hambatan juga datang dari dosen dan staf TIK lembaga yang 

mungkin merasa terancam oleh literasi informasi dan pustakawan ingin 

mengambil alih pekerjaan mereka. Pustakawan harus bekerja untuk memecahkan 

hambatan tersebut melalui pemasaran strategis program literasi informasi dan 

manfaat. Dubicki (2013) menyarankan bahwa dalam rangka untuk memperbaiki 

inkonsistensi ini dalam memberikan instruksi literasi untuk siswa, pustakawan 

perlu mengambil pendekatan proaktif dalam pertemuan dengan fakultas dan 

pimpinan untuk menentukan secara kolektif bagaimana berhasil menanamkan 

literasi ke dalam kurikulum. Ini hanya dapat dicapai jika pustakawan 

menunjukkan cukup semangat untuk menciptakan kesadaran akan peran sentral 

literasi informasi dalam akuisisi pengetahuan dan pembelajaran seumur hidup. 
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REKOMENDASI 

Berikut rekomendasi yang dibuktikan dari hasil penelitian ini akan meningkatkan 

penggunaan literasi informasi di lembaga-lembaga di zona Nigeria Tenggara. 

 

Pustakawan harus bermitra dengan stake holder kampus lainnya di literasi 

informasi seperti staf TIK dan fakultas untuk pendekatan yang lebih ditingkatkan 

dalam pengajaran literasi informasi. Penilaian dampak dari literasi informasi harus 

terus diukur lembaga.  

 

Pustakawan harus melobi dan mendukung keterlibatan lebih institusional dan 

pemangku kepentingan akan pentingnya literasi informasi. Hal ini akan membantu 

meningkatkan pelaksanaan program literasi informasi dan akuisisi infrastruktur 

TIK yang memadai. 

 

Cara praktis untuk meningkatkan pengajaran literasi informasi misalnya, poster 

secara offline dapat diambil keluar halaman online dan digunakan dalam hal 

pemadaman listrik yang cukup umum di lembaga-lembaga ini. CD versi ROM 

bahan online juga dapat digunakan ketika ada masalah dengan koneksi internet. 

 

Kesimpulan 

Jelas literasi informasi merupakan pusat misi lembaga manapun yang terlibat 

dalam pengajaran, pembelajaran dan penelitian dan pustakawan memiliki peran 

penting dalam hal ini. Kurangnya keterampilan yang diperlukan, diformalkan dan 

program literasi informasi standar di lembaga akan merugikan pustakawan untuk 

berkontribusi membangun masyarakat pengetahuan yang akan memastikan 

partisipasi yang setara dalam proses perkembangan. Dengan organisasi 

pengajaran literasi informasi yang baik dan memadai di perguruan Nigeria, 

pustakawan akan memberikan kontribusi dalam memproduksi warga global dan 

pembelajar seumur hidup yang akan membuat kontribusi yang berarti untuk 

proses perkembangan dunia. Oleh karena itu Pustakawan Akademik di Nigeria 
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harus merencanakan dan melakukan lobi untuk pelaksanaan yang efektif dari 

kursus mandiri literasi informasi di universitas Nigeria. 
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