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WSTĘP

Przekazujemy do rąk cz3̂ elników kolejny, już czwarty tom z cyklu 
Miscellanea Informatologica Varsoviensia, w którym prezentujemy pro
blematykę bieżących badań prowadzonych przez środowisko warszaw
skich informatologów -  badaczy nauki o informacji skupionych w Zakła
dzie Systemów Informacyjnych IINiSB UW oraz ich współpracowników 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W  obecnym tomie po raz kolejny 
gościmy uczniów i współpracowników profesora Mieczysława Muraszkie- 
wicza: Bruno Jacobfeuerborna z T-Mobile Netherlands i Piotra Gawry
siaka z Politechniki Warszawskiej oraz Mariusza Luterka finalizującego 
swą rozprawę doktorską pod opieką profesor Barbary Sosińskiej-Kalaty. 
Również już kolejny raz w gronie autorów MIV znalazła się Małgorzata 
Kisilowska -  nasza koleżanka z Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW. 
Po raz pierwszy w MIV zamieszczamy artykuł Krassimiry Anguelovej 
z Uniwersytetu w Sofii, która niedawno odbyła staż naukowy w naszym 
Zakładzie. Także po raz pierwszy w naszym cyklu gości Julia Koszewska -  
studentka specjalizacji „Zarządzanie informacją i wiedzą” prowadzonej na 
studiach magisterskich w IINiSB UW i współautorka jednego z artykułów.

Podobnie jak poprzednie tomy, także i ten przygotowany obecnie sta
nowi zbiór dość różnorodnych rozpraw i esejów, których wspólną wykład
nią tematyczną jest problematyka organizowania dostępu do informacji 
i wiedzy -  to bowiem zagadnienie, ujmowane w różnych aspektach i per
spektywach, zdaje się być dzisiaj Równym przedmiotem zainteresowań 
dyscypliny. We współczesnej nauce o informacji często wyróżnia się dwa 
główne nurty badawcze -  tzw. technologiczny, związany z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi i ukierunkowany na systemy informa
cyjne i zalgorytmizowane wyszukiwanie informacji oraz tzw. humanocen- 
tryczny, ukierunkowany na użytkownika, w którym uwagę skupia się na 
badaniu i modelowaniu potrzeb i zachowań ludzi poszukujących informa
cji (por. artykuł K. Materskiej w niniejszym tomie). Rozróżnienie to 
obecne jest w naszej dyscyplinie od co najmniej trzydziestu lat, w różnych 
jednak okresach jej rozwoju w centrum zainteresowań badawczych, skła
dających się na wskazane nurty, stawiano odmienne problemy szczegó
łowe, w dużej mierze determinowane przez sam rozwój technologii infor
macyjnych i umiejętności ich wykorzyst5rwania. Dla środowiska badaczy 
informacji związanych z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW zawsze charakterystyczne było zainteresowanie pro
blematyką obydwu tych nurtów badań informatologicznych, co prezentuje 
również niniejszy tom. Czytelnik znajdzie w nim zarówno artykuły poświę-



cone badaniom nad zaawansowanymi technologiami informacyjnymi, roz
wojem narzędzi reprezentacji wiedzy i kontroli słownictwa wyszukiwaw
czego, poszukiwaniem efektywnych metod cyfrowego zapisu, rozpoznawa
nia oraz organizowania różnych typów informacji i usług elektronicznych, 
jak i rozważania poświęcone zagadnieniom użytkowania informacji, meto
dom oceny jej wykorzystania oraz zagrożeniom społecznym, które niesie 
ze sobą postępująca komercjalizacja dostępu do informacji w postaci cyfro
wej.

Umiejętne organizowanie środowiska informacji i wiedzy, które ułatwia 
komunikowanie i korzystanie ze zgromadzonej wiedzy staje się współcześ
nie imperatywem społecznym. W działania w tym zakresie angażuje się 
więc instytucje publiczne i komercyjne, środki i narzędzia najnowszej 
technologii. Ten ważny obszar działalności człowieka na progu XXI w. sta
rają się pokazać autorzy w niniejszym tomie.

Wiedza i innowacje traktowane jako siła napędowa rozwoju świata, 
wsparte technologią w organizacjach wysokich technologii dają asumpt do 
rozważań M. Muraszkiewicza i B. Jocobfeuerborna w eseju na temat 
związków pomiędzy modernizacją, innowacyjnością i procesami informa
cyjnymi w organizacjach hi-tech. Autorzy poddają pod rozwagę kilka 
aspektów szczególnie -  ich zdaniem -  sprzyjających kreatywnemu myśle
niu i organizacyjnej innowacyjności.

W przeglądowym artykule K. Materska podejmuje próbę znalezienia 
najbardziej powszechnych na początku XXI w. modeli informacji nauko
wej (jako dyscypliny). Biorąc pod uwagę wjniiki krajowych i międzynaro
dowych badań, eksponuje model komunikacyjny, który najpełniej spełnia 
zadane kryteria. Pośredniczenie między zasobami wiedzy i użytkowni
kami odbywa się na szerokim tle spraw związanych z kulturą, także tech
nologiczną. Tych właśnie zagadnień dotyczą kolejne opracowania, oma
wiające różne poziomy organizowania dostępu do wiedzy -  co stanowi 
zasadniczy cel, jaki stawia przed sobą informacja naukowa.

W  tak nakreślone ramy wpisuje się tekst T. Święćkowskiej, która ana
lizuje niepokojące zjawiska postępującej prywatyzacji obszarów nauki 
i informacji oraz te wynikające z monopolistycznych praktyk na rynku 
wydawnictw naukowych. Rozwój technologii cyfrowych oraz coraz bar
dziej restrykcyjne prawę autorskie prowokują pytania o zmieniające się 
funkcje bibliotek. T. Święćkowska przytacza argumenty na rzecz 
powszechnego dostępu do wyników nauki i opisuje inicjatywy Open 
Access zmierzające w kierunku przeciwdziałania monopolizacji w obszarze 
wiedzy naukowej.

Artykuł P. Gawrysiaka skupia się na zagadnieniu cj^ryzacji treści, co 
prowadzi do zwiększenia dostępności (wirtualnej) informacji w społeczeń
stwie. Charakteryzując informację w postaci cyfrowej, autor wykorzystuje 
metody analizy ekonomicznej i ukazuje informację jako produkt o poten
cjalnie zerowym koszcie powielania i tworzenia treści, a więc taki, który 
można posiadać „za darmo” . W opinii piszącego może to mieć wpłjrw na 
rozwój kultuiy, tak materialnej, jak i wysokiej. P. Gawrysiak stawia też 
dyskusyjną tezę mówiącą, że w przypadku informacji cyfrowej znika 
potrzeba posiadania metadanych.



Rozważania М. Luterka koncentrują się na sprawach zapewnienia 
obywatelom dostępu do zasobów informacyjnych, znajdujących się 
w posiadaniu jednostek sektora publicznego. Dyskutowany jest wdrażany 
w Polsce model Biuletynu Informacji Publicznej. Autor stawia tezę, że 
wprowadzenie wspólnych zasad, dotyczących prezentowania treści w ser
wisach o charakterze oficjalnym, byłoby korzystne dla użytkowników. 
Prezentowane opracowanie jest próbą odpowiedzi, w jaki stopniu elektro
niczne systemy informacji publicznej powinny cechować się ujednolice
niem na poziomie formalnym i treściowym.

Kolejny aspekt organizowania wiedzy dotyczy obszaru kultury. 
M. Kisilowska prezentuje wybrane narzędzia lingwistyczne (tezaurusy 
międzynarodowe i narodowe, klasyfikacje), których tworzenie traktuje 
jako przejaw rosnącego zainteresowania problematyką harmonizacji dzia
łań w zakresie zarządzania kulturą. Dotyczy to w szczególności dokumen
tacji obiektów kultury oraz upowszechniania dostępu do nich.

Do narzędzi i metod reprezentacji wiedzy nawiązuje tekst W. Gliń
skiego poświęcony logikom opisowym (logikom deskryptorów, ang. 
description logics). Badacz omawia składnię, semantykę, modelowanie 
oraz zagadnienia rozumowania w logikach opisowych. Szczegółowej anali
zie poddaje logiki opisowe SHIQ jako te zaprojektowane na potrzeby 
semantycznej sieci WWW. Na koniec przedstawia możliwe zastosowania 
logik opisowych.

Jeszcze inne narzędzia prezentuje M. Iwanowski. Autor zwraca uwagę 
na komputery osobiste typu IBM PC wyposażone w interfejs IME dosto
sowany do wprowadzania pisma ze znakami hieroglificznymi do doku
mentów komputerowych. Ich zastosowanie spowodowało rewolucję 
w obiegu informacji w krajach Dalekiego Wschodu. M. Iwanowski wska
zuje podstawowe relacje między znakami języka japońskiego, które zade
cydowały o postaci i działaniu interfejsu IME. Analizuje m.in. zjawiska 
homofonii, homonimii, wariantowości fonetycznej i graficznej oraz synoni- 
mii. Uwzględnia poziomy: morfemów oraz samodzielnych wyrazów. Opi
suje instalację interfejsu IME oraz wprowadzanie wybranego wyrazu za 
pomocą okien kompozycji i listy kandydatów.

W  nieco odmienne obszary organizowania dostępu do informacji wkra
cza W. Daszewski. Opisując proste i nieduże macierze dla grafiki dwuwy
miarowej, wskazuje ogromne możliwości materializacji informacji w prze
strzeni fizycznej. Zdaniem autora decydujące znaczenie ma na tym polu 
twórczy akt w procesie formułowania struktur informacyjnych.

Z kolei tekst M. Przastek-Samokowej i J. Koszewskiej odnosi się do 
bardziej konkretnych środowisk organizacyjnych. Zwraca się tu uwagę na 
ważne zagadnienie dotyczące strategii zarządzania wiedzą, a mianowicie 
prowadzenie audytu informacyjnego. Autorki porównują dwie koncepcje 
audytu zaproponowane przez Susan Henczel i Angelę Abell. Postulują 
badania w zakresie audytów prowadzonych w polskich firmach.

Tom zamyka artykuł K. Anguelovej, która prezentuje infrastrukturę 
elektronicznego dostępu do informacji akademickiej w bułgarskich uni
wersytetach i bibliotekach. Autorka omawia niektóre lokalne i narodowe 
inicjatywy integrujące (e-learning oraz e-badania), zmierzające do rozwoju



i implementacji programowych platform cyfrowych. Poddaje dyskusji 
trudności, problemy praktyczne oraz zagadnienia tworzenia cyfrowych 
archiwów wiedzy i bibliotek cyfrowych. Podkreśla szczególną wagę zmian 
w programach kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej, aby przygotować kompetentnych specjalistów zdolnych do 
uczestniczenia w tworzeniu rozmaitych platform dygitalizowania wiedzy 
akademickiej.

Wszystkie artykuły zamieszczone w niniejszym tomie dotykają różnych 
wymiarów nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nieodwra
calnie już obecnych w kręgu zainteresowań nauki o informacji. Technolo
gie te służą organizowaniu środowiska współczesnego człowieka, jego orga
nizacji i całych społeczeństw, szczególnie wyraziście postrzeganych na 
początku XXI w. jako środowisko informacji i wiedzy.

Katarzyna Materska 
Barbara Sosińska-Kalata

Warszawa, 30 stycznia 2008 r.



modernisation, innovation, innovativeness, knowledge society, 
high-tech, ICT, mobile technology, process integration

Mieczysław M u r a s z k ie w icz
Institute for Information Science and Book Studies, Warsaw University 
Bruno J a c o b fe u e r b o r n  
T-Mobile, Netherlands

AN ESSAY ON MODERNISATION, INNOVATIVENESS, 
INFORMATIONAL PROCESSES INTEGRATION, AND 

MOBILITY IN HIGH-TECH ENTERPRISES

The relationship between modernisation, innovativeness, and informational processes in 
high-technology enterprises is discussed. The developed world should not leave or compro
mise the track of modernisation despite its drawbacks. Presently, the driving force of the 
world development is knowledge and innovations. We claim that innovativeness, as opposed 
to inventiveness, can be subject to planning and management. Innovations like to be born 
mostly in high-tech organisations and enterprises. Therefore, we should pay attention and 
provide care to them. To help high-tech give birth to innovations favourable conditions have 
to be established. We present three aspects of this goal: 1) encouraging high-tech companies 
for establishing within them points of bifurcation where free creative thoughts and experi
mentations could happen; 2) integrating within a corporate portal main information systems 
helping to handle such business processes as human resources development; human capaci
ties building, including e-learning; knowledge management; and customer relationships; 
3) making access to corporate resources mobile.

1. ABOUT MODERNISATION AND INNOVATIVENESS

Given a large complexity and speed of the present high-tech world and 
business, a broader contextual outlook including social, political and even 
philosophical aspects is necessary while thinking of its evolution and 
prospects.

Today, when vivid debates and hot discussions, sometimes leading to 
serious political conflicts, on the choice whether we need more liberalism 
and free market or we should strengthen and advance the achievements 
of the welfare state take place in Europe, it seems that those protagonists 
are right who argue that this dilemma is misleading (Blair, 2005). The 
real game about the present and future patterns, people’s betterment and 
social cohesion, the role and rules of business making, and about main
taining our cultural and political identity is played on a different ground. 
The point is not to confront liberalism with social solidarity and welfarism.



This game is about something different; it is about modernisation. The 
subject of the game is to understand, accept and absorb the changes 
caused by faster and faster developments of technology, especially the 
information and communications technology, mobile technology, new 
management techniques, and new financial mechanisms, which transform 
economic and political spheres and change the very fabric of social archi
tecture and social capital. It is also about setting up new schemes, pat
terns and procedures to replace the existing dysfunctional ones and to dis
continue all the features that are obsolete and counterproductive. We 
claim that substantial part of social attention and energy should be drawn 
and channelled to boosting modernisation, in particular its high technol
ogy facets, rather than to be engaged in fruitless disputes on the advan
tages of liberalism over welfarism, or vice versa. Undoubtedly, should the 
modernisation endeavour be carried on, this dilemma will turn out irrele
vant.

At the outset, let us elaborate a bit on the meaning of the term irtod- 
emisation. Is it a straight continuation of the Enlightenment project initi
ated by French and British thinkers, philosophers, scientists of the seven
teenth and eighteenth centuries, which by means of the driving forces of 
capitalism has led the symbolically understood western countries to eco
nomic, military and political power? Or, perhaps, as Friedrich Nietzsche 
already argued, it is the reason of overwhelming nihilism, labour alien
ation, human’s reification, and as his followers such as Theodor Adorno 
and Max Horkheimer of the Frankfurt School added, a reason of modern 
evil such as fascism, Bolshevik’s tyranny and cruel wars of the twentieth 
centuiy (Horkheimer 85 Adorno, 2002). Undoubtedly, modernisation 
includes both threads, however, in different proportions over time. It is 
the force that has two faces, a sword of two edges. After the twentieth cen- 
tuiy lessons of sheer barbarism, after the ecological catastrophes caused 
by the abuse and immaturity of technology, for instance in the nuclear 
power plant of Chernobyl or chemical factory in Indian Bhopal, it seems 
today that by means of these experiences, political reason, and social 
awareness we are able to minimise negative consequences of modernisa
tion, and to exploit and enjoy its indubitable potential to improve and 
enrich the quality of our life.

Here, we understand modernisation broadly, i.e. from simple techno
logical improvements facilitating day-to-day life, to new technologies and 
their various applications systematically integrated with the social and 
economic fabric of the society, to new financial, organisational, educa
tional, political and social models. Modernisation is thus not limited to the 
area of economics; it is a process of a much larger reach, encompassing 
practically all aspects of our life. The main mechanisms of modernisation 
are various tools to devise, shape and organise social processes and econo
my based on knowledge and relaying on the achievements of science and 
technology. Such terms as information society or knowledge society used 
in the context of a modernisation discourse reflect a common conviction 
that information and knowledge are key factors of modernisation 
processes.



It is now worthwhile to ask: what is the link that joins information and 
knowledge with the practice of production and organisational processes 
occurring in the knowledge society, or in other words, to ask about an 
operational factor of modernisation? We believe that one of such factors 
which is particularly important and directly influencing our present and 
future life is innovativeness. The innovations are this force that transforms 
discoveries, research and experiments outcomes in a variety of applica
tions and new solutions; they have a direct impact on the form, appear
ance and structure of the world. If we assume that research and discover
ies is the engine of modernisation processes, then we can legitimately 
consider innovations a fuel for this engine that affects its efficiency and 
effectiveness. This is not a new opinion and appreciation of the innova
tion’s role. We can find a similar belief, expressed in a slightly different 
manner, in the classic book by the Austrian-American economist Joseph
A. Schumpeter entitled „The Theory of Economic Development” already 
published in 1911 (Schumpeter, 1934), which almost a hundred years 
later provided an intellectual background for the promotion of innovative
ness as an important building block of societal development strategies, 
lately so eagerly employed by the European Commission in its Lisbon 
Strategy (The Lisbon..., 2000).

Innovativeness has been the subject to a great deal of papers, reports 
books, seminars, workshops, and conferences. It seems, however, in this 
ocean of proposals, models, and methodologies still is there an epistemo- 
logical gap. Namely, one has not managed to work out an approach to 
innovativeness for which social life and/or professional life tout court is the 
model, the life considered as a multithread well ordered and organised 
process including many actors, in which, however, all of a sudden come 
out particular points where as a result of original, fresh, non-routine think
ing and acting new elements emerge.

We have already arrived at the point where an explanatory remark has 
to be made. One has to distinguish innovation from discovery, innovative
ness from inventiveness. Innovativeness consists in a new use of the exist
ing techniques, technologies and/or devices to set up new solutions, goods, 
services or processes. Innovativeness is a creative exploitation of the 
known things, yet, in a new way, in a new situation or for reaching a new 
objective. Inventiveness, however, is different for it is aimed at creating 
entirely new things that have not existed so far. When Sir Winston 
Churchill was the First Lord of Admiralty in 1911 he initiated a series of 
deep reforms. Perhaps the most important one was the transition of the 
Royal Navy from coal to oil, which according to many historians signifi
cantly contributed to the British success on the sea and to defeating the 
Kaiserliche Marine. A more recent example is iPod, a device engineered 
for listening to the music, watching photos and videos, and playing games 
on the move. The iPod is a creative amalgamation of previously existing 
ideas, technologies, and brilliant marketing such as Sony’s walkman, dig
ital standards MP3 (von Hippel, 2002) and QuickTime, and the Apple 
brand, respectively.



We consider innovativeness and innovations a major driving force for 
both the economy and society that helps introduce the society into what 
Zygmunt Bauman calls the era of liquid modernity understood as the 
world of reason, chances, opportunities and development (Bauman, 
2000). Owing to a quite common mistake that mixes up innovativeness 
with inventiveness, it is often said that innovations cannot be planned, 
that all attempts to set up durable pro-innovation organisational struc
tures in enterprises cannot bring tangible and steady outcomes because 
the innovations are the results of accidents or fortunate circumstances 
and, therefore, cannot be efficiently managed. We are of a different opin
ion, namely, innovation processes can be the subject to management, 
hence the subject to planning, implementation and further applications. 
To boost and plan the innovations’ creation is of paramount strategic 
importance especially for high-tech organisations and companies where 
innovations and innovativeness are not only the condition of gaining and 
maintaining a comparative advantage, but often a condition sine qua non 
of survivability.

2. BOOSTING INNOVATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES

A classic albeit a slightly cliche-type characteristic of high-tech enter
prises is that they, inter alia: 1 . use cutting-edge technologies; 2 . feature 
high innovativeness and creativity of staff; 3. develop and apply high per
formance work models; 4. the lifetime of the applied solutions and tech
nologies by these companies is short; 5. are exposed to highly competitive 
market; 6 . suffer from heterogeneous and floating customer segments; and
7. their staffers enjoy high salaries (Jacobfeuerborn, 2005). This is a really 
challenging milieu, where external and internal challenges are a key 
development factor that drives the daily operation and employees’ behav
iour. Undoubtedly, business culture, rules of operation and relationships 
with the market as practiced by the high-tech companies are dramatically 
different from those of conventional enterprises. For high-tech companies 
the major challenge consists in handling business initiatives in such a way 
that they must balance relevance and speed to market with the need for 
flexibility and robustness of the underlying technologies, while taking into 
account that business process innovation may extend beyond organisa
tional boundaries to address an entire value chain/network. The high-tech 
enterprises have to set up new standards in terms of business processes 
integration, management, human resources development, work perfor
mance and pro-customer orientation. Towards this end, they tremen
dously need information, knowledge, customers- and employees-cantered 
managerial solutions and social awareness about the implications of new 
technologies and services proliferation. All this requires broadly under
stood innovation, and innovativeness management.

Innovativeness management is not an easy task. Peter F. Drucker 
argues that the development through innovations requires what he calls



a creative destruction, and introducing a certain level of disequilibrium 
into the existing order (Drucker, 1985). We are of the opinion that a pro
innovation environment usually features a balanced and regular organisa
tional structure, especially in its decision, manufacturing and/or service 
rendering centres, but it also includes some disordered sub-systems 
(sometimes located at the “peripheries” of the company) that may prima 
facie even look slightly chaotic. These sub-systems of disequilibrium are 
actually the sites where innovations are born. In these places of bifurca
tion a semi-chaos boosts innovativeness. Now, we can say that innova
tiveness planning and management have to identify such sub-systems or 
to establish frames for them to emerge (towards this end, a few helpful 
methods are given in Kelly, 2001; Napier 8s Sidle 8s Sanaghan, 1998), 
and then to evaluate and make use of what these sub-systems produce, 
and if appropriate, to integrate the results with the rest of the organisa
tion.

Innovativeness is the process that combines technological, organisa
tional and psychological factors, which is getting more and more democ
ratised, mainly owing to information technology and mobile communica
tions technology. It should be noted that the democratisation of 
innovativeness is a new and promising phenomenon in the history of inno
vativeness whose consequences are hardly predictable. Information tech
nologies allow more employees, users and customers to be involved in pro
innovation activities (von Hippel, 2005), what gives rise to the emergence 
of innovation networks (von Hippel, 2002). In what follows we shall elab
orate on this matter a littie bit more.

The key-word creativity economy, which assumes innovativeness and 
engagement of employees and customers in a lively dialog, becomes the 
most relevant characteristic of the present advanced micro-economy. The 
relationship between manufacturers and service providers and customers 
become the key to understand, devise and perform business. In this 
approach the way a company understands and handles its clients shapes 
the way it is managed. In the world of today, when traditional sources and 
means of growth are not sufficient to boost growth, only the companies 
having the leaders and managers who constantiy think of customers and 
innovation, and new types of employees equipped with cutting edge com
petences can successfully face the incoming challenges. It seems that what 
is needed now, while preserving the advantages of the Six Sigma para
digm focused mainly on productivity and quality, is a leap from it towards 
an innovation culture and creative thinking driven by customers’ actual 
and prospective needs.

This leap requires a re-engineering of the informational infrastructure 
of an enterprise towards the integration of main information systems 
related to business processes management and human resources manage
ment that exist in the enterprise with a customer relationship manage
ment system. Schematically, this idea is depicted in fig. 1, where the cus
tomer relationship management system encompasses and somehow 
determines and “inspires and nourishes” other major information systems 
of the company. As a digression let us note that the concept of developing



Fig. 1. Integration of main information systems in a high-tech enterprise

people in high-tech organisations and enterprises still remains in its 
infancy. This may sound really surprising given the number of business 
schools populating all corners of the world. Part of the answer might be 
that the business schools generally follow the American model with a tra
ditional emphasis on finance and strategy rather than the “softer” side of 
management that these days become more and more important and pro
ductive. Jacobfeuerborn (2005) has provided detailed characteristics of 
and requirements addressed to human resources development systems, 
human capacities building systems, including e-learning, knowledge man
agement systems, and customer relationship management systems in the 
context of high-tech organisations and enterprises.

In our approach the term integration features several dimensions. 
First of all, it assumes a presence of a well defined concise bottom line of 
the company and an overall corporate development policy which are the 
basis for efficient implementation of business processes, whether they are 
decision making, resource management and planning, costs control, coor
dination, or any other activities within the company. Moreover, inte
grated means that the system has to address needs of different categories 
of users within the company as well as outside the enterprise, including 
some participants of the distribution chain, mainly company customers, 
and protagonists of the supply chain. The third point is that the system 
has to be integrated with other computerised systems of the company so 
that a unified platform for providing interoperability and a seamless flow 
and exchange of data is in place. Next, it is of paramount importance that 
the interface, access mechanism and navigation philosophy are unified for 
all the components of the integrated system. Last but not least, the inte
gration includes mobile access to corporate information resources and 
applications. Employees and managers, and in some cases also customers, 
have to be given a possibility to interact with the enterprise while on the 
move. This feature tremendously enhances flexibility of business 
processes, what is particularly important for fostering innovativeness.



Mobility frees creativeness from place and time, which perfectly 
addresses the motto “innovation needs to be free” .

We argue that a portal methodology, including remote and mobile 
access and mechanisms, is the most appropriate to meet the above inte
gration requirements. The justification is as follows. An enterprise portal 
is a point of entry that connects employees directly to structured business 
content and processes through a consistent interface. Company portals 
are multi-functional and make a multiplicity of various information and 
services available at a single location. A corporate portal gives its users the 
impression that all the company information resources and services are 
available in one place by means of a unified interface that can be person
alized to users’ aesthetic and behavioural preferences. With a single log 
on, portal technology provides the capability to aggregate content from 
multiple sources, integrates company services and business processes, 
integrate workflow from multiple sources, offers access to analytical infor
mation and, if necessary, facilitates commercial transactions. Portals are 
the right tools for creating specific collaborative communities for com
pany’s own human resources, salespeople, and customers. Noteworthy, 
many organisations are already using or researching a portal solution 
owing to the quick return on investment that comes from a quantum 
improvement in usability and information organisation.

3. SUMMARY

Let us in a nutshell recapitulate our line of reasoning adopted in this 
essay. We have argued that the developed world should not leave or com
promise the track of modernisation that in spite of its drawbacks has 
proven to address the best our needs and expectations. The dilemma 
between liberalism and welfarism is false and misleading for the world 
needs both the economic and social development. Presently, the driving 
force of this development is information, knowledge and above all innova
tions. The places where innovations like to be bom are mostly high-tech 
organisations and enterprises. This is why we should pay special attention 
and provide care to them. To help high-tech entities give birth to innova
tions one has to establish favourable conditions. We have considered three 
aspects related to this goal, which are as follows. Firstly, one has to allow 
and even encourage high-tech companies for having and/or establishing in 
their organisational structures some points of bifurcation where free cre
ative thoughts of the employees and experimentations could happen. 
Secondly, it is necessary to integrate under the umbrella of a corporate 
portal equipped with a unified user-friendly interface the main informa
tion systems helping to handle such business processes as human 
resources development; human capacities building, including e-learning; 
knowledge management; and customer relationships management. These 
are the first processes to be integrated in order to boost innovativeness in 
the high-tech companies. Obviously, the integration should not be stopped



at this stage and has to be continued to encompass other corporate infor
mation systems. Thirdly, access to corporate information resources and 
applications has to be made mobile for creativity and innovativeness have 
to be freed from place and time.
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ORGANIZACJI WYSOKICH TECHNOLOGII

ABSTRAKT
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być przedmiotem planowania i zarządzania. Innowacje szczególnie często rodzą się w organi
zacjach wysokich technologii. Z  tego właśnie powodu należy wspierać takie organizacje two
rząc dla nich szczególnie dobre warunki i otoczenie. W artykule prezentujemy trzy aspekty tej 
sprawy: 1. tworzenie w organizacjach punktów bifurkacji, w których pojawią się kreatywne 
myślenie i eksperymenty, 2. integrowanie w portalach wiedzy procesów rozwoju zasobów ludz
kich, zarządzania wiedzą, zarządzania relacjami z klientami i e-nauczaniem, 3. zapewnienie 
dostępu do zasobów wiedzy korporacyjnej za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

http://www.number-10.gov.uk/output/Page7714.asp
http://web.mit.edu/evhippel/www/sources.htm
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdl/lisbon_en.pdf


informacja naukowa, 
nauka o  informacji, m odel mediacyjny

Katarzyna M a te r s k a
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

MODELOWE KONCEPCJE INFORMACJI 
NAUKOWEJ (INFORMATION SCIENCE) 

NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Celem artykułu jest próba wychwycenia i pokazania najbardziej powszechnych na 
początku XXI w. modelowych koncepcji informacji naukowej {Information science) -  rozu
mianej jako dyscyplina. Wśród proponowanych obecnie modeli informacji naukowej zdecy
dowanie przeważa tzw. model mediacyjny w kontekście kultury -  w którym główne zadanie 
wyznaczane jest pośredniczeniu pomiędzy zasobami zgromadzonej wiedzy ludzkiej i jej real
nymi lub potencjalnymi odbiorcami.

1. CZY MYŚLENIE O MODELU JEST NAIWNOŚCIĄ?

Natura informacji naukowej (information science) jest przedmiotem 
dysput praktycznie od początku pojawienia się terminu ukutego przez 
Chrisa Hansona z Aslib w 1956 r. (Wilson, 2002). Co ciekawe, termin ten 
nawiązjnwał do użjrwanego już od lat czterdziestych XX w. w Wielkiej 
Brytanii terminu „information scientist” oznaczającego pracownika nauki 
specjalizującego się w znajdowaniu informacji dla innych naukowców^. 
Tak więc, pierwotne wprowadzenie terminu „information science” wią
zało się przede wszystkim z chęcią nazwania pewnego zestawu praktyk 
informacyjnych, nakierowanych na środowiska naukowe.

Dynamiczny rozwój praktyki, której celem było zapewnienie dostępu 
do osiągnięć nauki prezentowanych w literaturze, wymaga! poszerzonych 
badań użytkowników i rozwiązywania różnych problemów teoretycznych. 
W zależności od potrzeb, powstawały rozmaite szkoły i koncepcje, co 
uznano za oznakę kształtującej się coraz wyraźniej odrębnej dyscypliny.

Celem artykułu jest próba wychwycenia i pokazania najbardziej 
powszechnych modelowych koncepcji informacji naukowej (information 
science) rozumianej jako dyscyplina początku XXI w. Wydaje się oczywi-

1 F. R. Shapiro (1995) podaje, że to inny brytyjski uczony J. E. L. Farradane użył prawdo
podobnie jako pierwszy terminu „information scientist” w 1953 г., а w 1955 г. terminu „infor
mation science”.



ste, że wśród wielości i różnorodności prezentowanych stanowisk niniejszy 
tekst należy traktować jako ^os w dyskusji, służącej porządkowaniu sposo
bów myślenia o tym, czym jest dzisiejsza nauka o informacji. Tym samym 
artykuł jest polemiką ze stanowiskiem, iż debata na temat „właściwej” 
definicji informacji naukowej (oraz innych dyscJфlin) jest bezowocna 
i w oczekiwaniach naiwna. Porządkowanie i przybliżanie zakresu, celów 
i metod zdaje się być bardzo istotne dla budowania wizerunku tożsamości 
i spójności środowiska informatologicznego, szczególnie wobec interdyscy
plinarności postrzeganej nie tylko jako atut, ale także jako zagrożenie -  
o czym w Polsce wyraźnie świadczyć mogą ̂ osy chociażby takich autorów, 
jak Aleksander Radwański (2004), któiy nazwał informację naukową „zde
tronizowaną królową” czy Bożenna Bojar (2005), której wystąpienie pt. 
„Czy to już koniec informacji naukowej?” sprowokowało ożjwioną dysku
sję podczas ostatnich Krajowych Forów Informacji Naukowej i Technicz- 
nej2. Debata pokazała, jak niepewnie na polu uprawianej dyscypliny czują 
się niektórzy dyskutanci (przypisujący zadania informacji naukowej innym 
dyscyplinom naukowym) i jednocześnie jak nieodzowna jest teoria spina
jąca różnorodne aspekty teorii i praktyki w jedną spójną wizję.

Kreślenie modelowego spojrzenia wydaje się również nieodzowne dla 
potrzeb tworzenia programów kształcenia akademickiego profesjonalistów 
do spraw informacji.

2. INFORMACJA NAUKOWA -  TO ZNACZY JAKA?

Nie istnieje jedna koncepcja informacji naukowej jako dziedziny nauki 
(information science). W  wypowiedziach badaczy spotykamy różnorodne 
perspektywy i tradycje, np. podejście obiektywne i kognitywne, tradycję 
biblioteczną (wiążącą obszar działań informacji naukowej z polem oddzia
ływań biblioteki), dokumentacyjną (odnoszącą informację naukową jedy
nie do wiedzy zapisanej w dokumentach) oraz powiązaną ściśle z kompu
terami {computation), ich możliwościami organizowania, przetwarzania 
i komunikowania wiedzy. W refleksji metanaukowej wyraźnie zaznacza 
się wpl}rw filozoficznych i socjologicznych teorii związanych z działaniami 
komunikacyjnymi. Tak więc mamy do czynienia z podejściem filozoficz
nym (badaniem nauki o informacji za pomocą metod i narzędzi filozofii 
(np. „Journal of Documentation” , 2005 Vol. 61 No.l; „Library Trends” , 
2004 Vol. 52 No. 3; Weber, 2004; Wilson, 2003); podejściem nauko- 
znawczym (w którym analizuje się współczesną naukę o informacji za 
pomocą metod info- i naukometrycznych (np. Astrom, 2007); podejściem 
„humanocentrycznym” -  uwzględniającym przede wszystkim nakierowa
nie na człowieka jako podmiot i przedmiot oddziaływań informacyjnych 
(np. Zins, 2007c, 2007d) oraz podejściem „postulat3rwnym”/życzeniow3mi 
(np. Karamuftuoglu, 2006; Zins, 2006).

2 VII] Forum: Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania 
społeczeństwa wiedzy (2005); IX Forum: Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług 
informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy (2007).



Pojęcie „nauka o informacji” użjrwane jest więc w różnych kontekstach 
i znaczeniach, co tak naprawdę odnosi nas do odmiennych obszarów 
badawczych. Określenie „naukowa” w polskiej nazwie dyscypliny (infor
macja naukowa) obecnie nie oznacza, że jest to jedynie informacja o nauce 
i dla ludzi nauki. W  zakres zainteresowań badawczych włączona została 
problematyka procesów, obiektów i zachowań informacyjnych odnoszą
cych się do codziennego życia człowieka. Przedmiotem badań jest np. ana
liza codziennych problemów docierania do informacji: everyday-life infor
mation seeking (ELIS^) (Savolainen, 1995, 2004a, 2004b, 2005; 
Kamińska-Czubała, 2006), przypadkowości w pozyskiwaniu informacji 
(Foster i Ford, 2003), a także zagadnienia informacji biznesowej, zdro
wotnej, publicznej, przestrzennej i innych jej przejawów służących rozwo
jowi społeczeństwa poinformowanego, objrwatelskiego.

Mimo kilkudziesięcioletniej tradycji eksploracji zagadnień informacyj
nych wciąż aktualny pozostaje cały szereg pytań domagających się 
w miarę jednoznacznych odpowiedzi, np.: Jak w informacji naukowej 
definiowane są dane, informacja i wiedza oraz relacje pomiędzy nimi?. 
Które funkcje informacji i wiedzy eksponuje informatologia?, Co sta
nowi charakterystyczne cechy informacji, będącej w kręgu zaintereso
wań informacji naukowej?. Którą informację profesjonalnie komuniko
wać, którą informacją zajmować się w obrębie dyscypliny?. Czy 
każdą?, W  jakich środowiskach?. Jakimi sposobami?. Przy użyciu 
jakich metod i narzędzi?. Jakie cele chcemy osiągnąć?. Co wiemy 
o zmianach w potrzebach i zachowaniach informacyjnych współcze
snych użytkowników indywidualnych i zbiorowych? Które metody 
badań są najbardziej użyteczne dla informacji naukowej i dlaczego? 
Jaki wkład wnosi lub czy może wnieść informacja naukowa do budowa
nia nowoczesnych społeczeństw?

Nie sposób w tym miejscu rozstrzygnąć wszystkich postawionych pro
blemów.

Niewątpliwie za kłopotliwą należy uznać sytuację, w której na pytanie 
o to, czym jest informacja w nauce o informacji, jeden z najbardziej zna
nych amerykańskich przedstawicieli dyscypliny opowiada: Z naukowego 
punktu widzenia odpowiedź brzmi: Nie wiemy (Saracevic, 1999, 
s. 1054).

Ten sam badacz proponuje rozpatrywać informację na linii kontinuum, 
od najwęższego do najszerszego traktowania informacji, w trzech różnych 
wymiarach, w których informacji przypisuje się oddzielny zestaw atrybu
tów i z których każdy budowany jest na poprzednim.

1. W  sensie najwęższym informacja rozważana jest jako sygnały i wia
domości do podjęcia decyzji. To podejście uwzględniające w znikomym 
stopniu kognitywne przetwarzanie informacji; skupia się ono na bitach, 
nieskomplikowanych danych. Przetwarzanie informacji najczęściej bywa

3 Poszukiwanie informacji w życiu codziennym (ELIS) rozumiane jest jako działania o cha
rakterze kognitywnym i ekspresywnym, niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą zawo
dową, podejmowane przez ludzi w celu rozwiązywania problemów i orientowania się w życiu 
codziennym (Savolainen, 1995). Do działań tych zaliczyć można pozyskiwanie informacji doty
czących np. zdrowia, prowadzenia domu, spraw bytowych czy rekreacji.



utożsamione z algorytmem lub szacowaniem prawdopodobieństwa. Jest 
ono wraz z pojęciem niepewności (uncertainty) wykorzystywane przede 
wszystkim w naukach ekonomicznych, gdzie widać bezpośrednie połącze
nie pomiędzy informacją a podejmowaniem decyzji. W  życiu codziennjmi 
reprezentuje je relacja między prognozą pogody a decyzją: Czy wziąć 
parasol, czy też nie? Wartość informacji w tym ujęciu jest oceniana jako 
różnica pomiędzy użytecznością decyzji podjętej na bazie konkretnej infor
macji, a możliwą decyzją podjętą bez tej informacji. Oczjrwiście, najwięk
szy problem stanowi zmierzenie owej relacji.

2. W  sensie szerszym informacja wyzwala procesy przetwarzania 
kognitywnego. Jest tym, co wpływa na/lub zmienia stan naszego umysłu. 
Informacja jest ściśle związana z procesami konceptualizacji, interpretacji 
i zrozumienia przez człowieka. Informacja w tym kontekście jest często 
kojarzona z transakcją pomiędzy tekstem i czytelnikiem, rekordem a użyt
kownikiem.

3. W sensie najszerszym informacja obejmuje nie tylko wiadomości 
(sens 1 ), które są przetwarzane kognitywnie (sens 2 ), ale także kontekst -  
sytuację, zadanie, problem do rozwiązania, horyzont społeczny, ludzkie 
motywacje, zamierzenia. W odmiennych kontekstach informacja pełni 
spec3̂ cznie określone role. Kontekst wpływa na oczekiwania użytkow
nika co do treści, formy, nośnika, czasu dostarczenia, stopnia aktualności, 
stopnia przetworzenia, oceny kompletności, relewancji itp. Korzystanie 
z informacji w świecie, w któiym żyjemy, jest tego najpełniejszą ilustracją.

Według opinii większości badaczy w informacji naukowej interesuje nas 
trzeci najpełniejszy jej wymiar.

3. KATEGORIE TEMATYCZNE WSPÓŁCZESNEJ NAUKI
O INFORMACJI

Chociaż pytanie o przedmiot badań należy do centralnych problemów 
teoretycznych i metodologicznych każdej dyscypliny naukowej, podobnie 
jak w innych obszarach nauki, skończony i jednoznaczny wykaz proble
mów badawczych wchodzących w zakres współczesnej nauki o informacji 
jest coraz trudniejszy do wyznaczenia, a może w ogóle nie istnieje. Jednak 
śledzenie struktury i dynamiki podejmowanych tematów może być fascy
nujące, są one bowiem świadectwem zainteresowań badaczy danej dyscy
pliny w konkretnym czasie, kreślą kierunki rozwoju dziedziny.

W  poszukiwaniu struktury tematycznej współczesnej nauki o informa
cji Barbara Sosińska-Kalata (2007) zanalizowała zawartość tomów 
„Annual Review of Information Science and Technology” (ARIST), które 
ukazały się w latach 2003-2004, oraz przestudiowała spisy treści tomów, 
których publikację przewidziano na lata 2005 i 2006. Wyróżniła trzyna
ście kategorii tematycznych w badaniach informatologicznych:

1. Użytkownicy informacji. Zachowania informacyjne. Użytkowanie 
informacji. Socjologia informacji.

2. Metody organizacji i reprezentacji wiedzy.



3. Komunikacja. Zarządzanie sieciami informacyjnymi. Współpraca. 
Transfer wiedzy.

4. Modele i metody wyszukiwania informacji.
5. Teoria informacji. Zagadnienia ogólne.
6 . Projektowanie systemów informacyjnych.
7. Zarządzanie informacją i wiedzą.
8 . Polityka informacyjna. Prawo informacyjne.
9. Przetwarzanie informacji. Generowanie, zapisjrwanie, archiwizowa

nie, dystrybucja.
10. Przetwarzanie języka naturalnego. Lingwistyka komputerowa.
11. Bibliometria. Informetria. Webometria. Naukometria.
12. Biznes informacyjny. Ekonomia informacji.
13. Systemy inteligentne.
Rozszerzenie analizy treści o pięć innych czasopism: „Information Pro

cessing 8s Management” , „Journal of The American Society for Informa
tion Science and Technology” (JASIST), „Journal of Documentation” , 
„Praktykę i Teorię Informacji Naukowej i Technicznej” oraz „Zagadnie
nia Informacji Naukowej” pozwoliło wyodrębnić dodatkowo następujące 
kategorie tematyczne badań informatologicznych:

-  Biblioteki. Działalność. Zastosowanie ICT.
-  Biblioteki cyfrowe.
-  Cz}rtelnictwo.
-  Bibliografia.
-  Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji. Zawód bibliote

karza i pracownika informacji.
-  Rynek wydawniczy.
-  Źródła informacji.
Ostatnie cztery kategorie zostały zlokalizowane wyłącznie (!) w czaso

pismach polskich.
W  badaniach prowadzonych przez hiszpańskich naukowców z Walen

cji -  w wyniku analizy ponad 1 1  tys. artykułów z czasopism indeksowa
nych w bazie LISA, przeprowadzonej w latach 2004-2005 na podstawie 
częstotliwości wystąpień i współwystąpień deskryptorów (tab. 3), zidenty
fikowano trzy ^ówne obszary badawcze: World Wide Web, biblioteki oraz 
edukację. Najczęściej obecne w literaturze obszary tematyczne -  miesz
czące się w zakresie informacji naukowej, powiązane zaś z WWW oraz 
Internetem to: sieci, bezpieczeństwo komputerowe, technologie informa
cyjne, zasoby elektroniczne, publikacje elektroniczne, bibliometria, han
del elektroniczny, aplikacje komputerowe, informacja medyczna, poszuki
wania informacyjne (searches) i wyszukiwanie informacji online {online 
information retrieval) {Library and information science..., 2007).

We wszystkich czasopismach międzynarodowych od wielu lat odnoto
wuje się niezmiennie duże zainteresowanie problematyką modeli i metod 
wyszukiwania informacji oraz zagadnieniami dotyczącymi zachowań użyt
kowników informacji, a więc najważniejszymi problemami nauki o infor
macji od początku jej ukształtowania się.

Warto w tym miejscu podkreślić zmianę akcentu w studiach poświęco
nych wyszukiwaniu informacji -  z zagadnień wyszukiwania informacji



w kontekście tradycyjnej teorii wyszukiwania zorientowanej na systemy 
informacyjno-wyszukiwawcze^ (information retrieval -  IR) na problema
tykę zorientowaną jednocześnie na użytkownika informacji, a więc jego 
interakcję i powiązane z nią kognitywne, afektywne i sytuacyjne kontek
sty wyszukiwania informacji {information seeking -  IS; human informa
tion behavior -  HIB). Stąd też pojawia się coraz więcej publikacji okreś
lanych mianem information seeking and retrieval -  ISR, w których 
obydwa zagadnienia zyskują równie ważne miejsce.

Profil tematyczny nauki o informacji na początku XXI w. sportreto- 
wany w 28 schematach klasyfikacyjnych (najczęściej taksonomicznych) 
przez przedstawicieli dyscypliny jest trudny do jednoznacznego uchwyce
nia. Chaim Zins -  autor międzynarodowych badań „Knowledge Map of 
Information Science” , wraz z dyskutantami panelu nad wynikami badań, 
ujął go w ośmiu kategoriach, mogących stanowić mapę informacji nauko
wej: 1. Założenia (podstawy), 2. Zasoby, 3. Środowiska, 4. Organizacje, 5. 
Zawartość (treść), 6 . Technologie, 7. Operacje i procesy oraz 8 . Użytkow
nicy (Knowledge map..., 2006). Kategorie te posłużyły następnie do stwo
rzenia hierarchicznego modelu informacji naukowej, który zostanie scha
rakteryzowany w dalszej części artykułu.

Zdroworozsądkowe podejście nakazuje przyjąć, że kategorie tema
tyczne nauki o informacji nie są zbiorem przypadkowych tematów, któ
rymi zajęli się z różnych powodów badacze. Struktura tematyczna podpo
rządkowana jest bowiem celom, jakie wyznacza sobie dyscyplina w obliczu 
konkretnych potrzeb teoretycznych i praktycznych. Za główne zamierze
nia współczesnej nauki o informacji można uznać prowadzenie systema
tycznych badań w zakresie tworzenia nowoczesnego i efektywnego 
dostępu, przekazywania, przetwarzania i wykorzystywania informacji 
i wiedzy w ciągle zmieniającym się środowisku użytkowników indywidual
nych i zbiorowych (grup społecznych, organizacji).

4. DEFINICJE INFORMACJI NAUKOWEJ

Prześledźmy, w jaki sposób występujące w literaturze i wyszczegól
nione wyżej kategorie tematyczne korespondują z definicjami informacji 
naukowej?

Różnorodność podejść do informacji naukowej (IN) potwierdzona 
została podczas próby jej definiowania w międzynarodowym panelu 
„Knowledge Map of Information Science” . Trzyfazowe, rozbudowane 
badania prowadzono w latach 2003-2005. Analiza pięćdziesięciu zgroma
dzonych definicji przeprowadzona przez Zinsa (2007a) ujawniła rozma
itość znaczeń i interpretacji wskazjrwanych zagadnień, co niewątpliwie 
stwarza poczucie chaosu i niepewności w dyscyplinie. W  toku dyskusji 
panelowej różnice w koncepcjach informacji naukowej ujawniły się

 ̂Typowo technologiczne nastawienie realizowane jest obecnie w ramach computer science 
przez np. Special Interest Group on IR (SIGIR) czy też Association for Computing Machinery 
(ACM).



w trzech podstawowych grupach: badane zjawiska (phenomena), domena 
oraz zasięg oddziaływań.

1. Badane zjawiska {exploredphenomena). W  zaproponowanych defi
nicjach informacji naukowej w centrum zainteresowań pojawiły się nastę
pujące zjawiska: dane, informacja, wiedza oraz wiadomość (przekaz): D-I- 
W-P. Po bliższej analizie ustalono, że uczestnicy panelu używają 
terminologii nieprecyzyjnie, stosując na przykład pojęcia zamiennie. Dla
tego też nie podejmujemy w tej chwili ustalenia relacji pomiędzy poję
ciami, przyjmując, że wszystkie one należą do sedna zainteresowań infor
macji naukowej.

2. Obszar badań (domain). Wyróżniono trzy główne obszary informacji 
naukowej, którym umownie nadano etykiety: kultura, technologia oraz hi- 
tech. Hi-tech (zaawansowane technologie komputerowe) należy trakto
wać jako podkategorię technologii (szeroko rozumianych materialnych 
narzędzi rozwijanych przez ludzkość w celu zaspokajania jej potrzeb); 
technologia z kolei jest podkategorią kultury (całości ludzkiej aktjrwności 
i kreatywności w kontekście społecznym).

Nasuwa się pytanie o to, w jakich domenach rozpatrywane są zjawiska 
D-I-W-P. W domenie kulturowej/społecznej można przykładowo badać 
politykę informacyjną, aspekty etyczne i prawne; w domenie technolo
gicznej technologie tradycyjne, np. papierowe oraz technologie kompute
rowe; w hi-tech zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne 
oparte na działaniu komputerów, sieci itd.

W pozyskanych definicjach faktycznie pojawiają się dwie domeny: kul
turowa oraz hi-tech. Trzecia (technologiczna) występuje raczej teoretycz
nie. Zdecydowanie najbardziej reprezentatywne dla definicji informacji 
naukowej jest podejście kulturowe, stanowiące gjówny kierunek badanego 
pola.

3. Zasięg oddziaływań (scope). W  nauce o informacji eksplorowane są 
dwa podstawowe aspekty: aspekt związany z mediacją -  przekazjrwaniem 
informacji i wiedzy pomiędzy ich twórcami a użytkownikami (tzw. model 
mediacyjny) -  oraz aspekt integrujący wiele różnorodnych zagadnień 
dotyczących zjawisk D-I-W-P (znacznie przekraczający ramy komuniko
wania).

Ten ostatni, tzw. inkluzywny model, łączący szerokie spektrum zainte
resowań zjawiskami informacji i wiedzy, można odnosić zarówno do świata 
ludzi, świata organizmów żywych, jak i świata organizmów żywych i obiek
tów fizycznych łącznie. Jednak na polu nauki o informacji przeważa łącze
nie problematyki informacyjnej z człowiekiem -  twórcą, nosicielem 
i odbiorcą wiedzy, nadającym jej odpowiednie znaczenie (tzw. infologiczny 
pryzmat informacji naukowej).

Na podstawie powyższych ustaleń Zins zaproponował sześć możliwych 
(teoretycznych) modeli informacji naukowej (tab. 1). Implementacja każ
dego z nich odnosi się de facto do zupełnie innego obszaru wiedzy, chociaż 
każdy z nich określa się terminem „information science” .



Modele informacji naukowej (na podstawie: Zins, 2007a, p. 341)

Zakres

Badane zjawiska

Dane Informacja Wiedza Przekaz

u13

Oв
•oo
s

Model (1) 
Hi-Tech

Model (2) 
Technologia

Model (3) 
Kultura/Społeczeństwo

Aspekty komunikowania D-l-W-P 
w technologiach komputerowych

Aspekty komunikowania D-I-W-P 
we wszystkich typach technologii

Aspekty komunikowania D-I-W-P 
w społeczeństwach

Model (4) 
Świat ludzi

Model (5) 
Świat organizmów 

żywych

Model (6) 
Świat ożywiony i 

nieożywiony

Wszystkie aspekty D-I-W-P 
w świecie ludzi

Wszystkie aspekty D-I-W-P 
w świecie organizmów żywych

Wszystkie aspekty D-I-W-P 
w organizmach biologicznych, ludzkich i innych, 

we wszystkich typach obiektów fizycznych

Koncepcje mediacyjne i inkluzywne zasadniczo różnią się w przyjętych 
założeniach. Te pierwsze opierają się na przesłankach, że unikatowość 
informacji naukowej wynika z tego, że przede wszystkim bada ona 
aspekty związane z komunikowaniem wiedzy {mediation aspects) pomię
dzy ludźmi (lub komunikowaniem D-I-P -  uwzględniając istniejące róż
nice), a nie eksploruje fenomenu ludzkiej wiedzy jako takiej (lub odpo
wiednio D-I-P). Koncentrując się na aspekcie komunikowania wiedzy, 
informacja naukowa odróżniana jest np. od nauk kognitywnych (badają
cych procesy poznawcze jako takie), epistemologii (podejmującej zdecy
dowanie perspektywę filozoficzną), socjologii wiedzy (patrzącej na wiedzę 
w ujęciu społecznym), edukacji (badającej aspekty zdobywania i rozpo
wszechniania wiedzy).

Z kolei podejście inkluzywne oparte jest na założeniu, że informacja 
naukowa jest dyscypliną ogólną (metanauką), która -  jak parasol -  obej
muje wszystkie inne pola zajmujące się zjawiskami z kręgu D-I-W-P. 
W konsekwencji, w modelu inkluz3rwnym nauki kognitywne, epistemolo
gia, filozofia nauki, socjologia wiedzy, edukacja, językoznawstwo, semio
tyka, logika i wiele innych są podpolami informacji naukowej. Wszystkie 
one stanowią/mogą stanowić grupę nauk o informacji.

Wymienione badania „Knowledge Map of Information Science” zdają 
się dobitnie świadczyć o tym, że wśród badaczy dyscypliny przeważa 
podejście mediacyjne, a model kulturowy jest Równym ujęciem współcze
snej nauki o informacji.



5. MODEL MEDIACYJNY INFORMACJI NAUKOWEJ

Z tabeli 1 wynika, że tzw. model kulturowy jest modelem mediacyj
nym. Jak wspomniano wyżej, modele mediacyjne mają wielu zwolenni
ków wśród czołowych przedstawicieli informacji naukowej. W  ramy tej 
koncepcji przykładowo wpisują się definicje: Michela Menou {the study 
o f the mediating o f human knowledge), Rayi Fidel {the study o f the 
interaction between humans and information and all the mechanisms 
and elements o f context that play a role in this interaction), B. Hj0r- 
landa {information science is a field that aims at providing better 
library, documentation, and information service to various groups o f 
people), Irene Wormell {information science is the study o f handling 
and mediating information, with relevance to both the subjective and 
objective domain o f knowledge) (Zins, 2007a).

Ceniony na świecie reprezentant dyscypliny Tefko Saracevic naukę
0 informacji postrzega jako dziedzinę badań naukowych i obszar działal
ności profesjonalnej, które są zogniskowane na problemie efektywnego 
komunikowania wiedzy i zapisów wiedzy między ludźmi w kontekście spo
łecznych, instytucjonalnych lub indywidualnych potrzeb informacyjnych
1 wykorzystywania informacji. Badacz ten podkreśla, że rozwiązanie 
postawionego problemu zapewnić powinno możliwie najskuteczniejsze 
wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej (Saracevic, 1999).

W ogólnym zarysie model mediacyjny można przedstawić w formie 
poniższego lysunku.

LUDZIE \----------- f  UTRWALONA )
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Rys. 1. Model informacji naukowej

Wspominane wcześniej badania „Knowledge Map of Information 
Science” zmierzające do znalezienia nowego modelu informacji (zob. Zins, 
2007a, 2007b, 2007c, 2007d) doprowadziły do wyróżnienia hierarchicz
nego modelu, w którym zaproponowano dziesięć faset (wyodrębnionych 
aspektów przedmiotowych) nauki o informacji:

1. Podstawy/założenia {Foundations).
2. Zasoby {Resources).
3. Pracownicy wiedzy^ {Knowledge Workers).

5 Zins w swoich badaniach używa raczej pojęcia wiedzy niż informacji, gdyż definiuje infor
mację jako empiryczną wiedzę (zob. Zins, 2007b).



4. Treści (Contents).
5. Zastosowania {Applications).
6. Działania i procesy {Operations and Processes).
7. Technologie (Technologies).
8 . Środowisko/warunki (Environments).
9. Organizacje (Organizations).

10. Użytkownicy (Users)^.
Dziesięć głównych kategorii podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich 

stanowi tylko pierwsza kategoria (Foundations), którą potraktowano jako 
metawiedzę pola badawczego informacji naukowej. Ta „wiedza o wiedzy” 
obejmuje epistemologiczne, metodologiczne, konceptualne, teoretyczne, 
historyczne i praktyczne postulaty, zasady i wskazania odnoszące się do 
dyscypliny.

Przyglądając się uważniej meta-wiedzy (kategorii Foundations), 
można dostrzec jej cztery zasadnicze podkategorie: teorię, badania, edu
kację oraz historię informacji naukowej (tab. 2 ).

Tabela 2
Meta-wiedza informacji naukowej (na podstawie: Zins, 2007c, p. 529)

Kategoria 1: ZAŁOŻENIA (META-WIEDZA) INFORMACJI NAUKOWEJ

Teoria
A. Pojęcia
B. Dyscypliny
C. Teorie

Badania

A. Teoretyczne

B. Empiryczne
1. Jakościowe
2. Ilościowe

Edukacja

Historia

Zaproponowany poniżej komentarz jest krótką prezentacją założeń 
dyscypliny.

Jak pokazano w tabeli 2, podkategorię ‘teoria’ podzielono na trzy 
mniejsze: A. (Pojęcia), B. (Dyscypliny) oraz C. (Teorie).

® Większość faset stworzona została na bazie trójstopniowej hierarchicznej struktury, пр.;
(1) Podstawy/założenia (poziom pierwszy), teoria (poziom drugi), pojęcia (poziom trzeci).
(6) Działania i procesy (poziom pierwszy), typy (poziom drugi), produkcja, dokumento

wanie, reprezentacja, rozpowszechnianie, przechowywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie... 
(poziom trzeci).

W wielu przypadkach trzeci poziom nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i wymaga dalszych 
badań wspólnoty skupionej wokół zagadnień informacji.



A. (Pojęcia). Jak wskazywano już wyżej, najbardziej konstytutywne 
pojęcia IN stanowią: dane, informacja i wiedza oraz przekaz.

B. (Dyscypliny). Dla realizacji swojego głównego celu nauka o infor
macji musi być w swej naturze interdyscyplinarna. Wymaga tego różno
rodność i złożoność aspektów problemów informacyjnych -  tak w obsza
rach wiedzy naukowej, jak i innych dziedzin życia społecznego, co 
przekłada się na liczebność i rozmaitość powiązań. W komponowaniu 
obrazu najważniejszych obecnie dyscyplin stanowiących teoretyczne 
zaplecze informacji naukowej odzwierciedlono jej interdyscyplinarny cha
rakter. I tak wymieniono następujące dziedziny, w nawiasie podając przy
kładowy aspekt wykorzystywany w IN: 1. antropologia (kultura),
2. sztuka (design), 3. nauki o komunikowaniu (komunikowanie, media, 
przekaz), 4. nauki informatyczne (język czytelny dla komputera), 5. eko
nomia (ekonomika informacyjna), 6 . edukacja (uczenie się), 7. nauki inży
nieryjne -  engineering (technologia informacyjna), 8 . historia (źródła),
9. prawo (własność intelektualna, copyright), 10. językoznawstwo (języki 
informacyjno-wyszukiwawcze), 1 1 . filozofia (epistemologia, np. wiedzy),
12. etyka (etyka informacyjna, etyka profesjonalistów IN), 13. nauki poli
tyczne (demokracja w dostępie do informacji i wiedzy), 14. psychologia 
(poznanie), 15. metodologia badań (ocena, metody i techniki badawcze), 
16. semiotyka (znaki), 17. socjologia (np. społeczeństwo informacji i wie- 
dzy)7.

C. (Teorie). Wśród teorii umieszcza się teorie unikatowe i teorie spe
cyficzne dla informacji naukowej jako takiej. Są to przede wszystkim te 
dostarczające teoretycznych wyjaśnień związanych z procesami komuni
kowania wiedzy, potrzebami i zachowaniami informacyjnymi. Przykła
dowo, wśród teorii wyjaśniających, dlaczego ludzie poszukują informacji 
możemy wymienić chociażby: teorię etapów potrzeb informacyjnych 
(Taylor, 1968), teorię nadawania sensu (tzw. pokonywania luk wiedzy) 
(Dervin, 1998), tzw. Anomalny Stan Wiedzy (ASK) (Belkin, 1980) czy 
teorię ubóstwa informacyjnego (information poverty) (Chatman, 1996).

Na gruncie nauki o informacji podjęto także próby wyjaśnienia, w jaki 
sposób ludzie poszukują informacji -  znane są np.: ogólny model zachowań 
informacyjnych Wilsona (Wilson, 1999), teoria Bates zwana „berrypic- 
king” (Bates, 1989), modele poszukiwania informacji Ellisa (Ellis, 1989), 
Kuhlthau (Kuhlthau, 1993), nielinearny model A. Fostera (Foster, 2005) 
oraz wiele innych.

Podkategoria ‘badania’ obejmuje badania teoretyczne i empiryczne 
odnoszące się do sfeiy informacyjnej; pojawiają się tu pojęcia i źródła 
umożhwiające dokonanie oceny i szacowanie polityki informacyjnej, stra-

 ̂ Konwergencję zainteresowań badawczych specjalistów nauki o informacji oraz wielu 
innych (34) dyscyplin szerzej prezentuje B. Sosińska-Kalata. W swoich badaniach analizuje 
artykuły najważniejszych dla dziedziny periodyków zagranicznych („Information Processing & 
Management”, JASIST oraz „Journal of Documentation”) z 2004 r. oraz polskie czasopisma; 
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” oraz „Zagadnienia Informacji Nauko
wej” za lata 2003-2004. Na podstawie zebranego materiału podkreśla przede wszystkim 
związki interdyscyplinarne informacji naukowej z informatyką, socjologią oraz naukami 
o zarządzaniu, a także uwypukla rozluźnienie tradycyjnych więzi z bibliotekoznawstwem 
(Sosińska-Kalata, 2007).



tegii, technik oraz systemów. Badania empiryczne prowadzone są jako 
badania ilościowe i jakościowe. Pewne aktywności badawcze prowadzone 
są jako część procesów mediacyjnych mieszczących od 2 do 10  kategorii 
opisjAvanego modelu hierarchicznego.

Podkategoria ‘edukacja’ odnosi się do edukacji akademickiej w zakre
sie informacji naukowej oraz profesjonalnego kształcenia pracowników/ 
specjalistów informacji i wiedzy. Dotyczy to zdobywania wiedzy zarówno 
teoretycznej, jak i praktycznej.

Podkategoria „historia” zawiera opisy historycznych wydarzeń i doko
nań na polu informacji naukowej.

W  drugim dużym obszarze IN, skupionym na wiedzy przedmiotowej 
(subject-based knowledge), w omawianym modelu znalazło się dziewięć 
pozostałych kategorii (od 2 do 10). Składają się one na esencję badanych 
zjawisk w perspektywie pośredniczenia w komunikowaniu wiedzy ludz
kiej. Ogólnie przyjęto, że zadaniem informacji naukowej jest znajdowanie 
najbardziej relewantnych warunków łączących zasoby (kategoria 2 ) 
z użytkownikami (kategoria 10). Siedem znajdujących się pomiędzy nimi 
kategorii jest elementem procesu mediacyjnego. Porządek zaproponowa
nych kategorii wyjaśniono przez sekwencję pytań: Kto?, Co?, Dlaczego?, 
Jak?, Gdzie?, i Kiedy?. Odpowiadają one tzw. porządkowi „6Ms” 
{mediator, matter, motive, method, means, and milieu).

Proces mediacji (pośredniczenia między nadawcą i odbiorcą informacji 
i wiedzy) wymaga udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

-  Kto komunikuje? (mediator, Knowlege Worker, kat. 3);
-  Co jest komunikowane? (matter. Contents, kat. 4);
-  Dlaczego to jest komunikowane? (motive, Applications, kat. 5);
-  Jak to jest komunikowane? (method, Operation and Processes, kat. 

б; means, Technology, kat. 7);
-  Gdzie i kiedy zachodzi proces komunikowania (milieu, Environment, 

kat. 8), i Organization, kat. 9).
Jak zasugerowano wcześniej, istnieje wiele innych modeli, w których 

odzwierciedlają się rozmaite interpretacje informacji naukowej, jej funda
mentalnych pojęć^ i zachodzących między nimi relacji, a także niejednoli
cie pojmowanych zadań stojących przed dyscypliną.

Przykłady 28 modeli -  schematów klasyfikacyjnych informacji nauko
wej zaproponowanych przez uczestników badania „Knowledge Map of 
Information Science” w zdecydowanej większości mieszczą się w zapre
zentowanym wyżej nurcie mediacyjnym. Co ciekawe, więcej niż 20 sche
matów w centrum stawia pojęcie wiedzy jako główną kategorię lub pod- 
kategorię badanego pola. W związku z tym sugestia Zinsa, by zmienić 
zasadniczy obiekt zainteresowań oraz nazwę dyscypliny z informacji na 
wiedzę zyskuje niemałą liczbę zwolenników (Zins, 2007d). Warto w tym 
miejscu odnotować wzrastające od kilku lat w literaturze badanej dyscy
pliny zainteresowanie np. zarządzaniem wiedzą, organizowaniem wiedzy 
(knowledge organization), pracownikami wiedzy, specjalistami do spraw 
wiedzy (np. knowledge workers, CKO -  Chief Knowledge Officers) oraz 
lokowanie spraw informacji w szeroko pojętym środowisku wiedzy (np.

® Do takich bez wątpienia należą: dane, informacja, wiedza.



w społeczeństwie wiedzy, gospodarce opartej na wiedzy, organizacjach 
intensywnie wykorzystujących wiedzę).

Wydaje się, że stanowisko postulujące zmianę nazwy z nauki o infor
macji na naukę o wiedzy może być uprawnione w świetle jednej z najbar
dziej rozpowszechnionych koncepcji w informacji naukowej, mówiącej
0 tym, że informacja traktowana jest jako składnik wiedzy. W 1977 r. 
relację tę B.C. Brookes przedstawił następująco:

[Д1] + [W] => [W -I- AW]
gdzie:
Д1 -  nowa informacja,
W -  dotychczasowa wiedza,
AW -  przyrost wiedzy, jaki następuje dzięki informacji Д1.

Brookes założył, że informacja powoduje modyfikację struktury zasobów 
wiedzy W, jaką ma odbiorca informacji Д1. Transformacja nowej informa
cji Д1 w wiedzę AW dokonuje się w ramach procesu myślowego oznaczo
nego strzałką (idzie np. o identjdEtkację otrzymanej informacji, jej analizę
1 interpretację) (Brookes, 1977).

Należy jednak wnioskować, że przy obecnie istniejących problemach 
z zakresem i nazwą nauki o informacji, dodatkowe zmiany nie wpłyną na 
uporządkowanie dyscypliny i nie uzyskają powszechnej akceptacji. Jeśli 
przyjąć założenie, że informacja to ta część wiedzy, która została zapisana 
(utrwalona), to nauka o informacji jest i tak jednocześnie nauką o skody- 
fikowanej wiedzy.

6. WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY NAUKI O INFORMACJI

Od wczesnych lat osiemdziesiątych XX w. obserwuje się dwie wyraźne 
orientacje nauki o informacji: orientację technologiczną, związaną z techno
logiami informacyjno-komunikacyjnymi, nakierowaną gównie na systemy 
informacyjne i zalgoiytmizowane wyszukiwanie informacji, najbardziej 
widoczną w piśmiennictwie związanym z amerykańskimi ośrodkami badaw
czymi oraz orientację społeczną, tzw. orientację humanocentryczną, nakie
rowaną przede wszystkim na użytkownika informacji, przyjmowaną przez 
wiele europejskich ośrodków badawczych, także przez ośrodki polskie.

6.1. ORIENTACJA TECHNOLOGICZNA

Zmiany oblicza nauki o informacji immanentnie związane są z techno
logią, w niespotykany dotąd sposób wpływającą na krajobraz informa
cyjny i procesy uczenia się (zdobywania wiedzy). Coraz bardziej na zna
czeniu zyskują metody organizacji i reprezentacji wiedzy w środowisku 
informacji elektronicznej. Zmienia się przebieg i charakter wielu procesów 
informacyjnych, także problemy pomiaru i oceny informacji, w tym sie
ciowej. Nowe sposoby badań ilościowo-jakościowych w tym zakresie 
dostosowuje się do specyfiki Internetu (w ramach informetrii powstają



nowe specjalności: cybermetria, netometria, webometria (zob. Skalska- 
Zlat, 2002).

Granice informacyjnego potencjału dzisiejszych komputerów przekra
czane są błyskawicznie. Rozwój technologiczny zorientowany jest na aku
mulację wiedzy oraz na wyższy poziom złożoności w przetwarzaniu wie
dzy. Coraz bardziej finezyjne narzędzia do zaawansowanej analizy danych 
(określane ogólną nazwą business intelligence) wspomagają procesy 
decyzyjne w gospodarce. Zarówno w gospodarce, jak i w nauce, potrzebna 
jest informacja o niespotykanej dotąd jakości oraz wiedza bardziej 
dogłębna, niż ta do niedawna.

Tym samym technologia stanowi siłę napędową rozwoju informacji 
naukowej praktycznie we wszystkich jej wymiarach, akcentując wyraźnie 
jej społeczne i humanistyczne znaczenie dla rozwoju komunikacji między
ludzkiej.

Społeczny wymiar rewolucji technologii informacyjnej widoczny jest 
także w tym, że nowy paradygmat technologii informacyjnej, o którym 
pisze M. Castells (2007) nie ewoluuje w stronę zamknięcia się w postaci 
systemu, lecz ku otwartości sieci. Za główne jego cechy uznaje się wszech- 
obecność, wszechstronność, złożoność, elastyczność i sieciowość. To tech
nologie działają na informację, a informacja stanowi ich podstawowy suro
wiec.

6.2. ORIENTACJA SPOŁECZNA

Uważniejsze spojrzenie na całość prezentowanej struktury tematycznej 
pozwala dostrzec coraz większą obecność tematyki społecznej. W podejś
ciu społecznym zwraca się uwagę na interakcję człowieka z komputerem 
na polu działań informacyjno-komunikacyjnych, akcentując tym samym 
antropocentryczny wymiar nauki o informacji.

Punktem odniesienia problemów badawczych podejmowanych dziś 
w nauce o informacji jest często społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo 
wiedzy ,̂ które wyznaczają sposób myślenia o technologiach, narzędziach, 
procesach i sposobach komunikowania między jednostkami, organizacjami, 
społeczeństwamilO.

Oczywiście, zdroworozsądkowa obserwacja każe stwierdzić, że informa
cja i wiedza od zawsze są kluczowymi elementami we wszystkich sposo
bach rozwoju. Określenie „informacyjne” -  użjwane współcześnie -  pod
kreślać ma atrybut specyficznej formy społecznej organizacji, dla której 
wj^arzanie, przetwarzanie i transmisja informacji stają się fundamental
nym źródłem produktywności, efektywności, osiągania przewagi, źródłem 
utrzymania i władzy ze względu na nowe techniczne warunki.

Społeczeństwa są organizowane wokół procesów, w które zaangażo
wani są ludzie. W  technologii wytwarzania wiedzy, przetwarzania infor
macji i symbolicznej komunikacji tkwi źródło nowych form społecznych

5 Zob. np. K. Materska (2007).
Widoczna jest tu zwłaszcza intensyfikacja wymiany informacji w globalnej sieci, upo

wszechnienie Internetu -  głównie systemu WWW.



interakcji. Obserwujemy nowe zachowania informacyjne, także w sieci, 
tworzące dodatkowe możliwości budowania relacji niezależnych od czasu 
i przestrzeni. Dotychczasowy odbiorca informacji staje się jednocześnie jej 
twórcą, redaktorem, interaktywnym uczestnikiem sieci informacyjnych, 
a przestrzeń społecznościowego Internetu -  określana jako Web 2.0 -  jest 
tego przykładem. Coraz ściślejsze związki człowieka z informacją widać we 
wszystkich obszarach naszego życia. Nie bez przyuzyny więc znana trylo
gia Manuela Castellsa spięta została wspólnym tytułem Wiek informacji: 
ekonomia, społeczeństwo, kultura^^.

Na gruncie polskim związki informacji naukowej z nowym typem spo
łeczeństw wyraźnie zaznaczają się w tematyce Krajowych Forów Infor
macji Naukowej i Technicznej organizowanych co 2 lata przez Polskie 
Towarzystwo Informacji Naukowej, np. Informacja. Wiedza. Gospo
darka (2001); Usługi -  aplikacje -  treści w gospodarce opartej na wie
dzy (2003); Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kon
tekście budowania społeczeństwa wiedzy (2005); Wymiana informacji 
i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kul
turze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy (2007).

XXI wiek często charakteryzowany jest przez tzw. 4C, to z jednej 
strony kooperacja (cooperation) -  dzięki informacji, z drugiej rywalizacja 
{competition), np. w obszarze informacji gospodarczej czy wyścigu odkryć 
naukowych. Do tego dochodzi permanentna zmiana (constant change) -  
w której informacja przyczynia się do postępu i przemian w zasobach wie
dzy, stawiając w uprzywilejowanej sytuacji lepiej przygotowanych 
(wykształconych) członków społeczeństwa (Materska, 2007, s. 327).

Ewolucji ulega jednocześnie czasoprzestrzeń społeczna. Likwidacja 
barier czasowych oraz przestrzennych w dostępie do informacji i wiedzy 
dzięki nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym, to już 
zgoła „kosmos” oddziaływań informacyjnych, cyberprzestrzeń praktycznie 
bez granic; mówimy więc o przestrzeni informacyjnej i przestrzeni prze
pływów informacyjnych (space), a nie o miejscu (płace) oddzial3rwań 
informacyjnych.

Bezczasowy czas, o którym pisze M. Castells (2007), nie oznacza już 
uporządkowanej sekwencji zdarzeń w działalności informacyjnej. 
Wszystko może dziać się w wielu miejscach jednocześnie, globalnie i lokal
nie jednocześnie. Powstają pj^ania: Jak efektywnie działać pośrednicząc 
w komunikowaniu wiedzy?. Indywidualnie czy globalnie?. Czy lepszy 
jest globalny indywidualizm czy indywidualizacja globalności?

Społeczeństwo informacyjne, prócz zmian technologicznych i organiza
cyjnych, niesie ze sobą zmiany obyczajowe. Informowanie wymaga roze
znania w życiu lokalnych społeczności, umiejętności komunikacyjnych 
w socjologiczno-psychologicznym znaczeniu, toteż nie przystaje do utrwa
lonego schematu służb informacyjnych -  bezosobowej, sprawnej obsługi.

Z jednej strony nowoczesna działalność informacyjna wychodzić musi 
naprzeciw problemom tzw. ubóstwa informacyjnego i pogoni za informa-

Na trylogię skiadają się trzy tomy: 1. Społeczeństwo sieci, 2. Sita tożsamości, 3. Koniec 
tysiąclecia.



cją i wiedzą, czy wręcz zaspokajaniem informacyjnego imperatywu^2  ̂
z drugiej zaś strony liczyć się z przeładowaniem i przesjrtem informacją, 
która bombarduje nas na każdym kroku i przed którą chcemy się chronić. 
Pragniemy informacyjnego ładu żyjąc w informacyjnym chaosie.

Nakreślone tło jest nowe, ciągle się staje, wymaga zatem permanent
nych badań wpisanych w zainteresowania nauki o informacji. Z pewnością 
poszerzenia i bardziej dokładnego opisu domaga się model sposobów pozy
skiwania informacji^3 zaproponowany przez M. Bates (2002) -  tak w sfe
rze aktjwnych i pasywnych postaw użytkowników informacji, jak i dzia
łań ukierunkowanych i nieukierunkowanych.

Wśród stosowanych metod za najważniejsze można uznać socjologiczne -  
dla badań użytkowników, a w dalszej kolejności: metody organizacji 
i reprezentacji wiedzy oraz modele i metody wyszukiwania informacji. 
W  polskiej informatologii widać wyraźnie dwie perspektywy: pozytywi
styczną (tradycyjną, w której dominują metody ilościowe i badania beha
wioralne) oraz podejście kognitywne -  obecne w nauce o informacji na 
świecie od połowy lat siedemdziesiątych. W Polsce od wczesnych lat dzie
więćdziesiątych XX w. kierunek ten wiąże się z analizą obiektów, proce
sów i struktur poznawczych zarówno w ludzkim umyśle, jak i w systemach 
informacyjno-wyszukiwawczych.

7. WNIOSKI

Wiek Informacji trudno sobie wyobrazić bez nauki o informacji. Postula
tem wielu badaczy jest zintegrowanie w tej dyscJфlinie społecznych i tech
nicznych badań dotyczących zjawisk informacyjnych. Z pewnością wzbogaci 
to perspektywy teorii i zastosowań technologii komputerowej do przechowy
wania, przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystywania informacji i wie
dzy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami informacyjnjmii -  tak w wymia
rze indjrwidualnym, organizacyjnym, jak i na poziomie całych społeczeństw.

Wśród proponowanych obecnie modeli informacji naukowej zdecydo
wanie przeważa tzw. model mediacyjny, w którym ^ówne zadanie wyzna
czane jest pośredniczeniu pomiędzy zasobami zgromadzonej wiedzy i jej 
realnymi lub potencjalnymi odbiorcami. Pozostaje pytanie, czy tak nakreś
lony model zapewni informacji naukowej jej odrębność i unikatowość 
wśród innych dyscyplin, i na jak długo.

Można uznać, że historia każdej dyscypliny jest historią jej żjrwotnych 
idei i że w informacji naukowej są one mocno związane z możliwościami 
wyszukiwania i przetwarzaniem informacji. Postęp w nauce dokonuje się 
w ten sposób, że każda z nowych idei dosyć radykalnie zmienia paradyg
mat obowiązujący wcześniej. W opinii Saracevica (1999) pierwsza zna
cząca idea powstała w informacji naukowej w latach pięćdziesiątych 
XX w. Information retrieval (IR), bo o niej mowa, zakładała przetwarza
nie informacji oparte na logice formalnej. Druga nośna idea to relewan-

Określenia tego użył M. Muraszkiewicz (2007). 
Modes o f Information Seeking.



cjal^, w której kierowanie i ocenę procesu przetwarzania informacji 
powiązano z potrzebami informacyjnymi użytkowników. Dwadzieścia lat 
później zwrócono szczególną uwagę na interakcję, umożliwiającą bezpo
średnią wymianę informacji pomiędzy użytkownikiem i systemem (tzw. 
informację zwrotną pomiędzy systemami a ludźmi zaangażowanymi 
w proces IR). W  opinii Saracevica te trzy idee stanowią podstawę do zro
zumienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości IN.

Powstanie World Wide Web oraz sieci Internet zmienia niewątpliwie 
sposób patrzenia i na problemy relewancji, i na możliwości interakcji użjrt- 
kowników. Pojawiają się też w omawianej dyscyplinie nowe idee, np. sie- 
ciowość czy mobilność. Wnikliwe studiowanie tych zagadnień pokaże, na 
ile idee te są znaczące dla rozwoju omawianego pola dociekań.

Obszaiy badawcze nauki o informacji {information science) stale się 
zmieniają i nie sposób przypisać czy narzucić nauce o informacji ścisłych 
ograniczeń co do przedmiotu, którym się zajmuje. Informacja naukowa 
definiowana jest przez problemy, które stawia w kontekście komunikowa
nia wiedzy i metody wykorzystjrwane do ich rozwiązania. Przytoczony 
materiał szkicuje rozległą przestrzeń jej zainteresowań i przybliża nas do 
stworzenia mapy informacji naukowej. Na jej podstawie łatwiej można 
będzie zrekonstruować dominujący model i wychwycić zachodzące prze
obrażenia.

Prowadzenie regularnego przeglądu dokonujących się zmian i kreślenie 
kierunków rozwoju dyscypliny odpowiadających współczesnym wyzwa
niom jest obowiązkiem profesjonalistów do spraw informacji. To zadanie 
bardzo trudne, gdyż podejmowane problemy badawcze nie ograniczają się 
do jednego środowiska ich realizacji, uwzględniają kontekst indywidualny, 
instytucjonalny oraz społeczny, obejmują wymiar lokalny, międzynaro
dowy i globalny. Jako dyscyplina integrująca problemy informacji nauka 
o informacji ma do odegrania ważną rolę, szczególnie w dobie ogromnego 
rozproszenia źródeł informacji i wiedzy, różnorodności formatów i metod 
opisu badanych zjawisk, wielotorowości rozpowszechniania i udostępnia
nia informacji o rezultatach badań naukowych i informacji potrzebnej 
w życiu codziennym. Pogłębiona refleksja w tym zakresie jest tym bar
dziej potrzebna, gdy mówimy o społeczeństwie informacyjnym i wieku 
informacji.

Tabela 3
Częstotliwość występowania słów kluczowych w czasopismach indeksowanych w bazie

LISA w latach 2004-2005 (na podstawie: Library and information science..., 2007)

Key word Fr. Key word Fr. Key word Fr.

1. World Wide Web 892 51. Bibliometrics 213 101. Cataloguing 105

2. Computer 
applications

736 52. Educational 
technology

212 102. Business 
information

105

*'• Pojęciu relewancji T. Saracevic (2007) poświęcił obszerny artykuł przeglądowy, w którym 
analizuje znaczenie tego pojęcia w różnych dyscyplinach i na przestrzeni kilkudziesięciu lat.



3. Online information 
retrieval

686 S3. Social aspects 206 103. Acquisitions 104

4. Medicine 622 54. Teaching 203 104. Routing 104

5. Networks 620 55. Library 
management

197 105. Case studies 103

6. University libraries 598 56. Archives 194 106. Data mining 103

7. Surveys 567 57. Citation analysis 192 107. Bibliographies 102

8. Searching 520 58. Expert systems 186 108. Privacy 101

9. Internet 506 59. Librarianship 185 109. Children's 
books

100

10. Evaluation 492 60. Preservation 183 110. Music 100

11. Electronic media 473 61. Inf seeking 
behaviour

183 111. Protocols 100

12. Users 453 62. Distance learning 174 112. Children 99

13. Periodicals 455 63. Collection 
development

172 113. Reference 
work

97

14. Web sites 434 64. Electronic 
commerce

171 114. Digitization 97

15. Students 428 65. Library staff 170 115. Attitudes 96

16. Information 
technology

424 66. Books 169 116. Transactions 95

17. Information 
communication

418 67. Computer security 167 117. Online 
payment

94

18. Libraries 417 68. Science and 
technology

164 118. National 
libraries

93

19. Health care 415 69. Librarians 163 119. Conferences 93

20. Public libraries 411 70. Government 
information

162 120. Electronic 
money

93

21. Library materials 389 71. Business 161 121. Databases 92

22. Education 370 72. Design 156 122. Standards 89

23. Academic libraries 368 73. Scholarly 
publications

156 123. Portals 89

24. Artificial 
intelligence

362 74. Authors 154 124. Comparative 
studies

88

25. Articles 351 75. Library and Inf 
Science

152 125. User needs 87

26. Research 321 76. Use 150 126. Research 
methods

86



27. Digital libraries 317 77. Online databases 144 127. Collaboration 83

28. Information work 317 78. Universities 139 128. Scholarly
communication

82

29. Computer assisted 
instruction

316 79. Companies 131 129. Consumer 
health inf.

81

30. Publishing 315 80. Electronic 
publishing

130 130. Pharmaceutics 80

31. User surveys 309 81. Metadata 129 131. National 
policies

80

32. Cooperation 299 82. Medical libraries 128 132. User behaviour 78

33. Mobile
communications

289 83. Search engines 125 133. Full text 
databases

77

34. Wireless
communications

286 84. Faculty 123 134. Links 76

35. User interface 283 85. Organizations 121 135. Usability 76

36. User training 281 86. Computerized inf. 
Storage and ret.

120 136. Cultural 
heritage

75

37. Access to 
information

278 87. Copyright 119 137. Education 
activities

73

38. Knowledge 
management

274 88. Curricula 119 138. Technical 
writing

73

39. Library technology 267 89. Telecommunications 115 139. Multimedia 73

40. Human-computer 
interaction

264 90. Political aspects 113 140. XML 73

41. Histoiy 258 91. Mathematical 
models

113 141. Role 71

42. Law 252 92. Online reference 
work

112 142. Theories 70

43. Performance 
measures

250 93. Future developments 111 143. Finance 69

44. Sofhvare 228 94. Software 
engineering

111 144. User
satisfaction

69

45. Computers 226 95. Online inf. storage 
and ret.

110 145. Computer 
science

68

46. Models 224 96. Open Access 110 146. Cultural 
aspects

65

47. Communications 
technology

222 97. Mass media 107 147. Higher 
education

65

48. School libraries 221 98. Economic aspects 106 148. Discussion 
groups

65

49. Electronic 
periodicals

221 99. Classification 106 149. Reading 
promotion

64

50. Information 
literacy

217 100. Professional 
education

106 150. Newspapers 64

Zastosowane skróty: Fr.: Frequency; Inf.: information; Ret.: retrieval.
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MODELLING CONCEPTIONS OF INFORMATION SCIENCE 
AT THE BEGINNING OF THE 21" CENTURY

ABSTRACT

The article attempts to capture and demonstrate the most common modelling concep
tions in information science (understood as a discipline) at the beginning of the 21®̂  century. 
Among the currently proposed models of information science the most popular one is the 
mediating and culture model -  with focus on the mediating aspects of collected human know
ledge to real or potential users.



czasopisma naukowe, zbiory cyfrowe, 
dostęp do wiedzy, open access, prywatyzacja

Teresa S w ięćk ow sk a
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

DOSTĘP DO WIEDZY WOBEC ROZWOJU RYNKU 
PUBLIKACJI CYFROWYCH. 
ZAGROŻENIA I NADZIEJE

w  artykule podjęto problematykę dostępu do wiedzy w warunkach postępującej prywa
tyzacji obszarów nauki i informacji. Postawiono pytania o zmieniające się funkcje bibliotek 
w związku z rozwojem technologii cyfrowych oraz coraz bardziej restrykcyjnych praw autor
skich. Poruszono problemy monopolistycznych praktyk na rynku wydawnictw naukowych 
oraz przedstawiono inicjatywy przeciwstawienia się temu zjawisku przez propagowanie publi
kowania w tiybie Open Access.

1. WIEK DOSTĘPU KONTROLOWANEGO

„Wstępujemy w nowy wiek, w którym coraz więcej doświadczeń czło
wiek kupuje w postaci dostępu do różnorodnych sieci w cyberprzestrzeni. 
Te elektroniczne sieci, w których ludzie spędzają tyle czasu, znajdują się 
pod kontrolą kilku potężnych międzynarodowych firm medialnych, właś
cicieli linii przesyłowych, decydujących o treściach kulturalnych ponowo- 
czesnego świata. Historia nie zna przypadku kontrolowania kontaktów 
międzyludzkich na taką skalę. Potężne konglomeraty firm medialnych 
oraz dostawcy przekazywanych treści stają się swoistymi kontrolerami, 
którzy decydują o warunkach i sposobach kontaktów setek milionów ludzi 
w nadchodzącej erze. [...] W świecie, w którym dostęp do kultury jest 
stale skomercjalizowany przez globalne sieci przekazu, kwestie władzy 
i wolności stają się ważniejsze niż kiedykolwiek” (Rifkin, 2003, s. 14).

Jeremy Rifkin, od którego pochodzi powyższy cytat, jest pisarzem, 
który z dużą wnikliwością obserwuje zmiany zachodzące we współcze
snych społeczeństwach zachodnich. Przyswaja interpretacje tych zmian, 
pojawiające się w badaniach społecznych, a następnie popularyzuje je 
w swoich książkach w postaci błyskotliwych, chociaż nieco uproszczonych 
koncepcji.

W 2000 r., na przełomie wieków opublikował książkę The Age o f 
Access, przetłumaczoną na język polski i opublikowaną przez Wydawnic
two Dolnośląskie pod tytułem Wiek dostępu. Tytuł mógłby sugerować, że



to kolejny pean na cześć społeczeństwa informacyjnego, ku chwale tech
nologicznych dokonań. Nowy wiek, jakim opisuje go Rifkin, nie jest jed
nak epoką z wizji entuzjastów techniki, nie przynosi, jak one zapowiadały, 
upowszechnienia wiedzy i edukacji czy polepszenia warunków życia 
całych społeczeństw. To wiek dostępu kontrolowanego. Z osiągnięć naj
nowszych technologii, z ogromnych możliwości, jakie daje Internet i inne 
środki komunikacji korzystają tylko wybrani, zazwyczaj ci, którzy mogą za 
to zapłacić oraz mają odpowiedni kulturowy i społeczny kapitał.

Książka Rifkina nawiązuje do powiększającego się w ostatnich latach 
nurtu krytycznych badań dotyczących komercjalizacji kultury i informacji. 
Ważne koncepcje z tego zakresu pojawiły się już w pierwszej połowie ubie
głego stulecia. Wyszły spod pióra przebywających na emigracji w Stanach 
Zjednoczonych przedstawicieli pierwszego pokolenia Szkoły Frankfurckiej: 
Theodora Adorno i Маха Horkheimera i znane są jako krytyka przemy
słu kulturowego. Istotne znaczenie dla kształtowania się krytycznych 
punktów widzenia mają także prace przedstawiciela drugiego pokolenia 
Szkoły Frankfurckiej -  Jurgena Habermasa. Duży wpływ na współczesne 
interpretacje wciąż ma opublikowana po raz pierwszy na początku lat 
sześćdziesiątych XX w. książka Strukturwandel der Óffentlichkeit, 
w której pojawia się koncepcja sfery publicznej oraz krytyka prywatyzacji 
publicznych obszarów debaty i informacji .̂

Wśród autorów północnoamerykańskich problematyką komercjalizacji 
i prywatyzacji sfery informacji i kultury zajmuje się od lat Herbert Schil
ler. Jedną z ważniejszych jego prac na ten temat jest książka Culture, Inc. 
The Takeover o f Public Expression (1989). Autor dokumentuje w niej 
nasilającą się, począwszy od drugiej połowy XX wieku w USA tendencję 
przejmowania zadań wytwarzania informacji, wiedzy i rozrywki przez pry
watne przedsiębiorstwa oraz ponadnarodowe korporacje. Według Schil
lera sektor informacji i kultury w USA w latach osiemdziesiątych dosłow
nie zmienił się w lynek. Do obszaru prywatnego przeszła znaczna część 
zasobów wiedzy i informacji, które dotychczas były gromadzone i prze
twarzane w ramach instytucji państwowych lub publicznych. Proces pry
watyzacji nie ominął też uniwersytetów i placówek badawczych, jako że 
rosnąca część badań w nich prowadzonych zaczęła być finansowana przez 
prywatne przedsiębiorstwa. Urynkowienie wiedzy i informacji z jednej 
strony oraz wycofywanie się państwa z tego obszaru z drugiej strony spo
wodowało, że zaczął powiększać się znak zapytania nad publiczną gwa
rancją swobodnego dostępu do informacji, wiedzy i kultury. Podobnie pod
ważona została dotychczasowa rola publicznych bibliotek (Schiller, 1989, 
s. 78-86). Tendencje opisjrwane przez Schillera w odniesieniu do lat 
osiemdziesiątych znacznie się pogłębiły w ciągu dwóch ostatnich dekad, 
wykroczyły także poza obszar Stanów Zjednoczonych i stały się zauwa
żalne w Europie i na innych kontynentach. Prywatyzacja informacji i wie
dzy stała się zjawiskiem globalnym, ponieważ proces ten przebiega przy 
znacznym udziale międzynarodowych korporacji medialnych i wydawni
czych. Interesy tych ostatnich zostały zagwarantowane międzynarodo-

' Książka nie została jeszcze przetłumaczona na języlc polski. Dostępna jest natomiast 
w tłumaczeniu angielskim -  Habermas (1989).



wymi konwencjami w sprawie wolnego obrotu towarami i dobrami oraz 
w sprawach przestrzegania coraz bardziej restrykcyjnych dla domeny 
publicznej praw własności intelektualnej (Drahos i Braithwaite, 2002).

Manuel Castells opisując rozwój Internetu i jego rosnącą rolę we 
wszystkich sferach społecznego życia, stara się dowieść, że upowszechnie
nie wykorzystania sieci na tak dużą skalę to efekt co najmniej dwóch waż
nych czynników. Pierwszy związany jest z kulturą badań i odkryć, które 
powstają w rezultacie otwartej dyskusji i doskonalenia wyników, kolek
tywnej pracy oraz indywidualnych motywacji i ambicji poznawczych. Kul
tura ta ma według Castellsa charakter elitarny, liczą się w niej osiągnięcia 
i umiejętności. Drugi znaczący czynnik rozprzestrzeniania się technologii 
to rola prywatnych przedsiębiorców. Wielcy odkrywcy nie dbają o upo
wszechnianie swoich wynalazków. Aplikacji odkiyć i upowszechnieniu 
technologii służy skutecznie po prostu motywacja zysku (Castells, 2003).

To przekonanie o wiodącej roli prywatnego sektora w rozwoju techno
logicznym jest wyraźnie obecne w planach i strategiach politycznych zwią
zanych z koncepcją społeczeństwa informacyjnego. Prymat w rozstrzyga
niu o głównych jego kierunkach przyznano logice rynkowej i myśleniu 
w technicznych kategoriach sprawności zarządzania. Projekt społeczeń
stwa informacyjnego to projekt technologiczno-technokratyczny, stwo
rzony w duchu racjonalności rozumu instrumentalnego, w którym reali
zuje się skutecznie i efektjwnie raz określone cele. W  rozpędzonej 
machinie rozwoju technologicznego wpisanego w logikę szalonego tempa 
gospodarki XXI w. brakuje jednak refleksji nad samymi celami, nad ich 
sensownością i społecznymi skutkami w wymiarze kultury i społecznej 
dystrybucji dóbr. Prywatyzowanie obszarów kultury, wiedzy i informacji 
przynosi rozwój gospodarczego sektora informacyjnego, jednakże z drugiej 
strony zagraża swobodnemu rozwojowi nauki i kultury, którego podstawą 
jest otwartość i nieskrępowana wymiana. Jedną z ważnych motywacji na 
polu tradycyjnie rozumianej nauki czy sztuki jest uznanie w środowisku 
i związana z tym otwartość wyników, jako podstawa do dalszego rozwoju. 
W obszarze sprywatyzowanej wiedzy czy kultuiy dostępność do osiągnięć 
określają rynkowe prawa popytu i podaży, a często również monopoli
styczna pozycja międzynarodowych korporacji.

Rifkin zauważa, że w obecnych czasach, nazywanych też erą gospo
darki opartej na wiedzy miejsce własności coraz częściej zajmuje dostęp 
(Rifkin, 2003). Nie kupujemy już rzeczy na własność, a raczej nabywamy 
prawa do korzystania. Prawidłowość ta odnosi się przede wszystkim do 
wiedzy i innych dóbr określanych jako symboliczne. Ich wytworzenie 
wiąże się z wysokimi nakładami początkowymi i nie wyczerpują się one 
w jednorazowym użyciu. Stąd, z punktu widzenia interesów ekonomicz
nych korzystniejsze jest umożliwianie dostępu do treści symbolicznych za 
opłatą niż sprzedawanie ich na własność.

Kiedy dzięki nośnikom elektronicznym i sieciom koszty dystrybucji 
informacji znacznie się obniżyły, firmy wydawnicze zareagowały bardzo 
szybko wprowadzeniem systemów Digital Rights Management -  Zarzą
dzania Prawami Cyfrowymi, albo też, jak je nazywają niepokorni zwolen
nicy wolnego rozwoju wiedzy i kultury systemów Digital Restrictions



Management -  Zarządzania Cyfrowymi Restrykcjami. Technologie dru
karskie, które dotychczas, w wyniku społecznych negocjacji zapewniały, 

. w dużjnn stopniu dzięki prawom dozwolonego użytku, równowagę między 
wolnym praktykowaniem kultury a praktykowaniem zależnym od 
uprzedniej zgody, zastępowane są przez nowe, które dają przewagę mono
polom piywatnej własności (Lessig, 2005, s. 35).

2. ВШиОТЕЮ W ŚWIECIE LICENCJI

Jak zasygnalizowane wyżej zjawiska odnoszą się do sytuacji bibliotek 
i ośrodków informacji?

Do tradycyjnych funkcji biblioteki należy gromadzenie i udostępnianie 
zbiorów oraz troska o źródła wiedzy dla obecnych i przyszłych pokoleń. Te 
tradycyjne funkcje mogą jednakże ulec zmianie w sytuacji prjrwatnego 
monopolu nad rosnącymi zasobami wiedzy dostępnej w postaci elektro
nicznej. Odnosi się to w szczególności do kwestii udostępniania, gdyż 
w tym zakresie coraz więcej mają do powiedzenia wydawcy lub ich pośred
nicy. Biblioteki dotychczas nabywały lub otrzymywały na zasadach daru 
czy obowiązkowego egzemplarza książki i czasopisma, które stawały się ich 
własnością i któiymi mo^y dysponować zgodnie z misją powszechnego 
dostępu. Kupując lub otrzymując książkę czy czasopismo drukowane, 
biblioteki mogły same określać tryb ich udostępniania, miały też prawo do 
robienia kopii archiwalnych. Sytuacja komplikuje się w przypadku zbio
rów elektronicznych. O sposobie udostępniania w trybie online dokumen
tów chronionych prawem autorskim decydują wydawcy. Sposób użytko
wania, a więc kto i jak może korzystać z dostępu do elektronicznych baz 
czy elektronicznych książek, określa każdorazowo umowa licencyjna, na 
kształt której decydujący wpływ ma właściciel praw i sytuacja na rynku.

Od kilku lat rośnie ilość nabywanych przez biblioteki subskrypcji na 
dostęp do baz elektronicznych. Dotyczy to zwłaszcza zakupu dostępu do 
czasopism naukowych przez biblioteki akademickie i specjalistyczne.

Licencje zawierane przez polskie biblioteki uniwersyteckie zezwalają 
na ogół na korzystanie z dostępu do subskrybowanych zasobów pracowni
kom i studentom uniwersytetu oraz gościom biblioteki z wyznaczonych do 
tego celu terminali. Licencje zawierane przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Warszawskiego na naukowe czasopisma elektroniczne w większości przy
padków dają studentom i pracownikom naukowym prawo do kopiowania 
i drukowania w zakresie dozwolonego użytku, czyli dla celów badawczych 
lub poznawczych. Niektóre licencje precyzyjnie wymieniają wszystkie 
przypadki dozwolonego użytku, inne pozostają przy sformułowaniach bar
dziej ogólnych. Wydawnictwa lub firmy pośredniczące w sprzedaży sub
skrypcji, śledzą na bieżąco sposób jej wykorzystywania za pomocą tech
nicznych narzędzi kontroli, wbudowanych w oprogramowanie baz danych. 
Instytucja kupująca podaje numery IP komputerów, z których będzie 
udostępniała elektroniczne zasoby. Może też umożliwiać dostęp dla swo
ich zarejestrowanych użytkowników z ich komputerów domowych na pod



stawie numeru rejestracyjnego i hasła. Biblioteki zobowiązują się wobec 
wydawców do karania swoich użytkowników, jeśli przekroczą oni zasady 
dozwolonego użytku. Tak więc, jeśli z jakiegoś komputera zostanie wydru
kowane więcej artykułów niż wydawca uważa za dozwolone lub skopio
wane zbjTt dużo danych, to wydawnictwo blokuje dostęp do tego kompu
tera, a bibliotekę zobowiązuje do ukarania odpowiedzialnej osoby czy 
osób. Limit druku i kopiowania nie jest zazwyczaj dokładnie określony. 
Użytkownicy powinni kontrolować się sami, przy czym ostatecznym roz- 
strzypjącym jest wydawnictwo, to ono dysponuje technicznymi możliwoś
ciami zablokowania dostępu.

Wydawnictwo może zmienić warunki kolejnych umów licencyjnych 
z biblioteką, może podwyższyć cenę lub ograniczyć dostęp. Jeśli biblioteka 
zrezygnuje z podpisania nowej umowy, a dotychczasową licencję miała bez 
prawa do archiwizowania i stałego dostępu, traci możliwość korzystania 
z zasobów, za dostęp do których dotychczas płaciła. Niektóre wydawnic
twa w takich przypadkach pozwalają bibliotekom zachować kopie tych 
treści, które zostały umieszczone w planach edukacyjnych macierzystej 
instytucji.

W sytuacji przybywających w ogromnym tempie zasobów cyfrowej 
wiedzy rośnie rola biblioteki jako instytucji udostępniającej wiedzę i dys
trybuującej dostęp do niej według umów licencyjnych zawieranych z wła
ścicielami praw własności do tej wiedzy, czyli wydawcami.

Biblioteki polskie rzadko realizują funkcję gromadzenia elektronicz
nych zasobów wiedzy. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego na przy
kład sama nie archiwizuje czasopism elektronicznych, nie ma nawet do 
tego odpowiedniego serwera. Subskrypcje z prawami do archiwizacji 
kupuje razem z innymi bibliotekami w ramach konsorcjum. Archiwizacją 
zajmuje się inna instytucja, która pobiera za to dodatkowe opłaty.

Sharon Farb przeprowadziła w 2005 r. badania na temat zarządzania 
zasobami elektronicznymi w północnoameiykańskich bibliotekach akade
mickich. Wynika z nich, że większość licencji na elektroniczne czasopisma 
naukowe (60%) nie obejmuje tam prawa do archiwizacji treści subskry
bowanych elektronicznych zasobów. Prawa takiego nie mają biblioteki ani 
też ich indywidualni użytkownicy. Ponad połowa umów licencyjnych 
(55%) zawieranych przez północnoamerykańskie biblioteki uczelniane nie 
zapewnia ciągłego dostępu do subskiybowanych treści. Jedna czwarta 
licencji nie obejmuje prawa do dozwolonego użytku (Farb, 2006). Ilość 
zawieranych przez biblioteki umów licencyjnych rośnie w ogromnym tem
pie. Według badań Farb w Stanach Zjednoczonych pomiędzy 1995 
a 2004 r. wzrosła ona o 600%, w 1995 r. biblioteki zakupywały średnio 
mniej niż 15 licencji, podczas gdy w 2004 r. liczba ta wzrosła do ponad 
170. Prawie 70% zasobów elektronicznych, do których dostęp biblioteki 
kupują, nie jest im dostępne w innej formie. Jednocześnie 75% bibliotek 
przyznaje, że nie ma długofalowych planów, jeśli chodzi o sposoby groma
dzenia i udostępniania treści elektronicznych.

Na tworzenie bibliotek cyfrowych wpływ mają dwa zasadnicze czyn
niki: technologie i prawa autorskie. Pierwsze są drogie, a drugie bardzo 
kłopotliwe w obsłudze i często również dużo kosztują. Rozwiązania tech



niczne w dziedzinie elektronicznej produkcji i udostępniania zmieniają się 
niemalże z dnia na dzień. Podobnie rzecz ma się z prawami własności inte
lektualnej. Lawrence Lessig zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich kilku
dziesięciu lat rozwój prawa autorskiego idzie wyraźnie w kierunku zabez
pieczania ekonomicznych zysków dużych korporacji wydawniczych 
(Lessig, 2005). Co więcej, ekonomiczna potęga korporacji powoduje, że 
w sporach prawnych to właśnie one są w korzystniejszym położeniu niż 
nisko-budżetowe instytucje kultury, nawet jeśli samo prawo przemawia na 
korzyść tych ostatnich albo gdy istnieje możliwość różnych interpretacji. 
Jak zauważa Farb, ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych przyznaje 
bibliotekom tego kraju prawo do gromadzenia dokumentów wiedzy i kul
tury w celach archiwalnych, a mimo to większość licencji na czasopisma 
elektroniczne nie daje bibliotekom uprawnień do archiwizacji udostępnia
nych treści.

Według obowiązującego aktualnie prawa w ogólnodostępnych sieciach 
mogą być swobodnie rozpowszechniane tylko utwory nieobjęte ochroną, 
czyli takie, które przeszły już do domeny publicznej. W  odniesieniu do 
utworów chronionych monopol na udostępnianie w sieci mają właściciele 
praw. Według obowiązującego w Polsce prawa utwory w formie cyfrowej 
objęte ochroną mogą być archiwizowane i udostępniane przez biblioteki 
tylko w ramach dozwolonego użj^ku i tylko z terminali umieszczonych na 
terenie instytucji. Ta teoretyczna możliwość cyfrowego udostępniania na 
terenie biblioteki nastręcza jednakże wiele trudności praktycznych. Jak 
podkreśla Sybilla Stanisławska-Kloc, przepisy o dozwolonym użytku mają 
charakter wyjątkowy, nie mogą być interpretowane w sposób rozszerza
jący (Stanisławska-Kloc, 2006). W  literaturze prawniczej zaleca się, że 
występujące ewentualnie wątpliwości należy rozpatr3rwać na korzyść 
autora, a określona sfera działania wymaga zezwolenia podmiotu prawa. 
W  2005 r. Stowarzyszenie Wydawców Amerykańskich, a także Związek 
Autorów wytoczyły firmie Google proces za skanowanie i wprowadzanie 
do indeksu wyszukiwawczego książek podlegających ochronie. Za naru
szenie praw uznano sam fakt tworzenia kopii cyfrowych i umieszczanie ich 
w bazie Google. Proces jeszcze nie został rozstrzygnięty. Google jest firmą 
prywatną i nie przysługuje jej prawo archiwizacji i inne prawa wynikające 
z licencji bibliotecznej, jednane zakwestionowanie prawa do sporządzania 
kopii cyfrowych chronionych dokumentów niepokoi również środowisko 
bibliotekarskie.

Rezultat jest taki, że biblioteki na ogół nie podejmują się dygitalizacji 
utworów chronionych dla celów archiwalnych czy udostępniania na miej
scu. W przypadku udostępniania w ogólnodostępnej sieci uzgadniają to za 
każdym razem z właścicielem lub właścicielami praw autorskich. Na 
przykład Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa bez problemów udo
stępnia już w Internecie starsze utwoiy, które przeszły do domeny 
publicznej. W przypadku utworów młodszych biblioteka za każdym razem 
pjiia o zezwolenie właściciela lub właścicieli praw i podpisuje z wydawcą 
i/lub z autorem książki czy czasopisma licencje na ich udostępnianie. Jak 
zauważa Bożena Bednarek-Michalska, „każdy obiekt to indywidualna 
historia prawna” (Bednarek-Michalska, 2006b). Dodaje również, że



„[zjarządzanie prawami jest trudne, żmudne, kosztowne i czasem nie
efektywne. Wszystkie licencje trzeba przechowywać w postaci papiero
wej, prowadzić szeroką korespondencję z autorami i wydawcami, dzwonić, 
przekonjrwać, wyjaśniać i negocjować” (Bednarek-Michalska, 2006b). Na 
podobne problemy muszą być przygotowane inne biblioteki, chcące two
rzyć cyfrowe zbiory aktualnej wiedzy naukowej.

Prawo do archiwizacji nie przysługuje bibliotekom w żadnej formie 
w odniesieniu do baz danych2, dziś dostęp do większości elektronicznych 
zasobów naukowych sprzedawany jest właśnie w formie baz danych. Na 
gruncie aktualnie obowiązującego w Polsce prawa biblioteki mogłyby teo
retyczne stworzyć własne archiwalne bazy elektroniczne, robiąc kopie 
pojedynczych egzemplarzy czasopism czy książek, które kupują w trady
cyjnej formie i udostępniać je w ramach dozwolonego użytku z bibliotecz
nych terminali. Do tej pory Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
z powodu wysokiej ceny nie zdecydowała się na zakup dostępu do archi
walnych baz danych największych polskich gazet. Studenci czy naukowcy, 
chcąc badać prasę, muszą przeglądać ręcznie papierowe numery lub 
taśmy z mikrofilmami albo na własną rękę kupić dostęp do archiwum 
cyfrowego u wydawcy. Jednorazowy dostęp do archiwalnych baz „Gazety 
Wyborczej” kosztuje 3,66 zl za 5 minut, a 10,98 zł za godzinę (kwiecień 
2007). Biblioteka oczjrwiście nie dostanie cyfrowych wersji gazet od 
wydawcy, bo to nie leży w jego interesie. Czy biblioteka zamiast kupować 
dostęp do archiwalnych danych nie może sama utworzyć własnej bazy na 
podstawie papierowych kopii, które posiada? Odpowiedź już została zasy
gnalizowana powyżej. Biblioteki nie chcą podejmować kosztownej pracy 
robienia kopii cyfrowych w przypadku, kiedy prawo do ich archiwizacji 
i udostępniania stoi pod znakiem zapytania, a umieszczenie w ogólnodo
stępnych sieciach jest zabronione.

Współpraca z prywatnymi firmami na polu tworzenia cyfrowych zbio
rów, jak to ma miejsce w przypadku niektórych instytucji, które dygitali- 
zują zbiory przy pomocy korporacji, takich jak Google czy Microsoft też nie 
rozwiązuje najważniejszych problemów, czyli kwestii zapewnienia 
powszechnego dostępu do aktualnej wiedzy. Współpraca ta może nato
miast oznaczać przejmowanie przez prywatne firmy części dotychczaso
wych funkcji bibliotek i skomercjalizowanie przejętych obszarów. Jeśli więc 
sytuacja będzie dalej rozwijać się w zarysowanym powyżej kierunku, to 
przed bibliotekami jawi się perspektywa, że główną ich funkcją stanie się 
obsługa licencji, a specjalnością znajomość prawa własności intelektualnej.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SŁUŻBIE 
MONOPOLI WIEDZY

W 1982 r. Jack Valenti, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Fil
mowego (Motion Picture of America) oraz jeden z najbardziej prominent-

2 Przepisy wprowadzono w 2001 r. ustawą o ochronie baz danych w związku z implemen
tacją Dyrektywy UE z dnia 11 marca 1996 r. o ochronie baz danych.



nych i skutecznych lobbystów w Waszyngtonie domagał się, aby właści
ciele własności twórczej otrzymali takie same prawa i ochronę, jakie przy
należą właścicielom każdej innej własności (Lessig, 2005, s. 144). Valenti 
zażądał najwyższej z punktu widzenia prjrwatnych przedsiębiorstw stawki. 
Od tego czasu w USA i na świecie wprowadzono wiele zmian idących 
w określonym przez niego kierunku prywatyzacji praw do informacji i wie
dzy, a lobbyści branży wydawniczej ciągle odwołują się do tego radykal
nego żądania. Głosy takie słyszymy również w Polsce. Instytut Globaliza
cji ^osi następujące stanowisko w sprawie własności intelektualnej: 
„W  dobie gospodarki opartej na wiedzy, własność intelektualna (wiedza 
i umiejętności) stanowi o bogactwie narodów w większym stopniu niż wła
sność kapitału, ziemi czy środków produkcji. Dlatego niezbędna jest taka 
sama ochrona własności intelektualnej, jak innego rodzaju własności. Bez 
poszanowania praw prywatnych właścicieli nie może być mowy o wolnoś
ci gospodarczej. Innowacje i nowe technologie są kołem zamachowym 
nowoczesnej gospodarki” .̂

Okres ochronny na wszystkie utwory podlegające prawu własności 
intelektualnej wynosi obecnie w USA i w Europie 70 lat od śmierci 
autora. W  USA okres ochronny był przedłużany 11 razy w ciągu czterech 
ostatnich dekad (Lessig, 2005, s. 161). W Polsce został on wydłużony 
w 2000 r. o 20 lat w wyniku implementacji dyrektyw Unii Europejskiej 
i aktualnie wynosi również 70 lat.

W ostatnich latach wprowadzono wiele nowych ograniczeń prawnych 
w reakcji na rozwój technologii cyfrowych oraz związanych z tym ułatwień 
sporządzania kopii elektronicznych.

W  1998 r. wprowadzono w USA Digital Millennium Copyright Act, 
w myśl którego zabrania się tworzenia i rozpowszechniania technologii, 
przy użyciu których mogą być naruszone cyfrowe mechanizmy ograniczeń 
kopiowania. Podobne prawo wprowadziła w 2001 r. Unia Europejska 
dyrektywą 2001/29/WE (Dyrektywa..., 2001). W  ramach dostosowania 
do praw unijnych obowiązuje ono również w Polsce. Art. 118 ust. 1 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, co następuje: 
kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedo
zwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabez
pieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem 
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu 
takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je  w celu 
sprzedaży lub najmu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności do lat 3^. Grzywnie, karze ograniczenia wol
ności albo pozbawienia wolności do roku podlega zatem ten, kto posiada, 
przechowuje lub wykorzystuje wspomniane wyżej urządzenia lub ich kom
ponenty (art. 118 ust. 2). Tak restrykcyjne prawo chroni majątkowe inte
resy twórców i wydawców, ale jednocześnie znacznie utrudnia korzystanie 
z utworów w zakresie dozwolonego użytku. Dotychczasowa polska ustawa 
zezwala na obchodzenie zabezpieczeń technicznych bibliotekom w ramach

 ̂Cytat pochodzi ze strony internetowej Instytutu Globalizacji: 
http://www.globalizacja.org/?cat=5 [dostęp: 30.04.07].

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r.

http://www.globalizacja.org/?cat=5


licencji na korzystanie w zakresie dozwolonego użytku. Takie rozwiązanie 
przyjęte w prawie polskim jest jednak niezgodne z zaleceniami zawartymi 
w Dyrektywie unijnej 2001/29/WE o harmonizacji określonych aspektów 
prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. 
Dostosowanie do prawa unijnego oznaczałoby w praktyce konieczność 
uzyskiwania przez biblioteki każdorazowej zgody na usuwanie zabezpie
czeń w celu sporządzania dodatkowych kopii. Projekt takiego rozwiązania 
w ramach nowelizacji został już przygotowany, ale wprowadzenie go napo
tyka sprzeciw m.in. ze strony środowiska bibliotekarzy.

Jak widać, zmiany w prawie autorskim idą w kierunku regulacji spo
rządzania kopii i korzystania z utworów. \A^aściciele prawa autorskiego 
mają nie tylko monopol na publikację swoich utworów, ale też prawo do 
kontrolowania wszystkich kopii tych utworów (Lessig, 2005, s. 163). 
Rozwiązania techniczne pozwalają już na kontrolę każdorazowego użytko
wania treści cyfrowych. Zmiany technologiczne i ustawodawcze doprowa
dziły do tego, że prawa autorskie są w coraz większym stopniu egzekwo
wane przez maszyny i programy, stają się częścią technologii 
dostarczającej chronione treści. Można odnieść wrażenie, że w obszarze 
korzystania z chronionych utworów rządzi raczej kod niż prawo (Lessig, 
2006, s. 175). Kierowane przez kod systemy Zarządzania Prawami Cyfro
wymi są natomiast projektowane według potrzeb i wskazówek właścicieli 
majątkowych praw autorskich. Technologia zatem egzekwuje prawo 
w myśl prywatnych interesów, a publiczne prawo chroni technologię. 
Zasada ta jest dowodem na to, że prawo przestało sprzyjać użytkowaniu 
informacji w duchu powszechnego do niej dostępu, a służy przede wszyst
kim ochronie ekonomicznych interesów prjrwatnych właścicieli praw, któ
rymi nie zawsze są twórcy.

4. KONCENTRACJA NA RYNKU WYDAWNICZYM A ROSNĄCE
WYDATKI NA WIEDZĘ

Kolejny problem dotykający współczesnej biblioteki w dobie społe
czeństwa informacyjnego to brak finansów na rosnące w galopującym tem
pie wydatki. Koncentracja na rynku wydawnictw naukowych umożliwia 
komercyjnym wydawcom eskalację cen. O związku wzrostu cen czasopism 
naukowych z połączeniami wydawnictw pisze McCabe (zob. np. McCabe 
2002, s. 260). Przykładem może być znaczny wzrost cen niektórych cza
sopism wydawanych przez Polską Akademię Nauk po ich wykupieniu 
przez wydawnictwo Springer.

Komercyjne wydawnictwa naukowe agresywnie podnoszą ceny czaso
pism od ponad dekady. Wzrost kosztów subskrypcji przekroczył w ostat
nich latach kilkadziesiąt procent, a wydawcy zapowiadają, że będzie rósł 
nadal. Wzrost ten nie jest uzasadniony kosztami produkcji ani też zmianą 
jakości. Autorzy raportu na temat rozwoju rynku wydawniczego w Euro
pie pokazują, że ceny czasopism naukowych stale rosną w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat. Obliczyli oni, że pomiędzy 1975 a 1995 r. ceny wzrosły



0 200-300% powyżej stopnia inflacji (Study... 2006, s. 16). Przy czym 
czasopisma wydawnictw komercyjnych są średnio trzy razy droższe niż 
czasopisma wydawnictw niekomercyjnych (Study..., 2006, s. 40).

W ostatnich latach koszt rocznej subskrзфcji na tytuł uznanego zagra
nicznego czasopisma wynosi od 1 do 5 tys. USD. Według indeksu cen 
wydawnictwa Blackwell średnia cena czasopisma z zakresu nauk ścisłych
1 technologii wynosiła w 2000 r. 1200 USD (Economic..., 2003, s. 11). 
Logika rynku czasopism naukowych pozwala wydawcom bezkarnie win
dować ceny w przypadku najczęściej cytowanych tytułów. Najlepsi 
naukowcy chcą publikować w najbardziej prestiżowych pismach, a czytel
nicy (badacze i studenci) chcą czytać te tytuły, w których publikują naj
bardziej znani i cenieni przedstawiciele dziedzin. Tę prawidłowość wyko
rzystują wydawcy, podwyższając ceny uznanych tytułów. To oznacza 
jednak, że biblioteki chcąc udostępniać popularne tytuły, muszą przezna
czać na ich zakup coraz większą część budżetu. W  1. 1997-2001 w biblio
tekach europejskich nastąpił spadek liczby kupowanych książek i czaso
pism, podczas gdy w tym samym czasie wydatki na zakupy wzrosły o 28% 
(Study..., 2006, s. 17).

Problemem są nie tylko ceny, ale także inne monopolistyczne praktyki 
wydawców. Elektroniczne czasopisma są zazwyczaj sprzedawane 
w postaci baz danych, stanowiących nierozłączne pakiety. Oznacza to, że 
biblioteki chcąc mieć dostęp do niektórych tytułów, muszą płacić również 
za te pozycje, których nie potrzebują albo takie, które nie są dla nich 
ważne. Rynek wydawniczy oferuje bogatą ofertę baz danych, zawierają
cych czasem setki tytułów, są one jednak tak skonstruowane, że bardzo 
trudno dokonać kalkulacji ekonomicznej. Nie można też kupić połowy czy 
części bazy. To powoduje, że biblioteki kupując od kilku do kilkudziesię
ciu baz, otrzymują nieraz kilka razy te same tytuły, gdyż powtarzają się 
one w kilku zakupionych bazach. Jednocześnie biblioteki nie zawsze mogą 
w odniesieniu do zbiorów elektronicznych kontynuować tradycyjne prak
tyki takie, jak wymiana międzybiblioteczna, zatem pojedyncze artykuły 
czy numery czasopism trzeba zamawiać u wydawców za odpowiednią 
opłatą. Na negocjacje z wydawcą mogą pozwolić sobie tylko największe 
biblioteki, które dysponują dużym budżetem.

Sprzedaż w nierozłącznych pakietach służy dominującym na rynku 
wydawcom do utrzymania monopolistycznej pozycji. Umieszczając 
w bazie danych obok cieszących się uznaniem prestiżowych czasopism, 
nowe własne czasopisma lub te mniej poczytne, utrudniają wejście na 
rynek mniejszym wydawcom z podobnymi produktami, które mogłyby 
być konkurencyjne. Biblioteki chcąc kupić dostęp do uznanych czasopism, 
na które jest duże zapotrzebowanie, muszą też kupować inne czasopisma 
danego wydawcy i w praktyce nie mają możliwości skorzystania z atrak
cyjniejszej oferty konkurencyjnych wydawców, nawet jeśliby taka istniała. 
To powoduje w rezultacie wzmocnienie monopolistycznych pozycji naj
większych firm (McCabe, 2004).



5. W KIERUNKU OPEN ACCESS

Wzmacnianie monopolu w dziedzinie publikacji naukowych i kurczenie 
się w związku z tym powszechnego dostępu do wiedzy niepokoi już od lat 
różne środowiska i instytucje. Badacze i krytycy zwracają uwagę, że trak
towanie wiedzy i informacji jak zwykłe towary jest nieuzasadnione, że 
ignoruje specyfikę procesu powstawania wiedzy. Przede wszystkim wie
dza powstaje w wyniku wspólnej pracy wielu pokoleń. Jest produktem 
kolektywnego wysiłku .̂

Kolejny argument związany jest z kwestiami finansowania badań 
naukowych, które w dużej mierze są pokiywane z pieniędzy publicznych. 
Autorskie prawa majątkowe do prac naukowych jednak nie pozostają 
zazwyczaj przy twórcach. Przechodzą na wydawców, pozbawiając autorów 
możliwości decydowania o tym, w jaki sposób ich artykuły czy książki 
będą wykorzystjrwane. Z kolei Równymi klientami wydawnictw nauko
wych są biblioteki, które pieniądze na zakup czasopism również dostają ze 
środków publicznych. Widać z tego, że silna pozycja prywatnych wydaw
nictw naukowych tuczy się kosztem publicznych wydatków na rozwój wie
dzy i nauki. Jak wskazują opublikowane w ostatnich latach raporty, 
wzmacnianie monopolu wydawnictw naukowych długofalowo nie jest 
korzystne dla rozwoju wiedzy i edukacji. Koncentracja na rynku wydaw
niczym spowodowała, że dostęp do często cytowanych, prestiżowych cza
sopism zmniejszył się w ostatnich latach, głównie wskutek wzrostu cen 
{Economic..., 2003; Study..., 2006).

Począwszy od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
zaczęły pojawiać się na świecie apele i propozycje rozwiązań idące w kie
runku obchodzenia i przeciwdziałania monopolizacji w obszarze wiedzy 
naukowej. Pojawiły się deklaracje i konkretne inicjatywy promocji otwar
tego dostępu do wiedzy. W 1998 r. Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition (SPARC), koalicja zrzeszająca uniwersytety oraz 
instytucje badawcze i biblioteki specjalistyczne rozpoczęła akcję wspiera
nia i upowszechniania projektów szerokiego dostępu do wiedzy. W 2001 r. 
Libraiy of Science, przymierze badaczy naukowych wystosowało petycję 
z żądaniem, aby wszystkie opublikowane artykuły naukowe były swobod
nie dostępne po upływie pól roku. Petycję podpisało około 34 tys. 
naukowców ze 180 krajów. Gdy jednak wydawcy przez 3 lata nie zare
agowali na apel naukowców Library of Science zaczęła publikować własne 
czasopisma z zakresu biologii i medycyny w trybie Open Access (Study..., 
s. 17, 19). Przez kilka ostatnich lat Library of Science stała się jedną z naj
bardziej spopularyzowanych inicjatyw wydawania czasopism naukowych 
w trybie wolnego dostępu.

W ciągu pierwszych lat XXI w. ogłoszono kilka międzynarodowych 
deklaracji i inicjatjrw dotyczących otwartego dostępu do wiedzy, takich 
jak: Budapest Open Access Initiative (2002), Bethesda Statement on

5 Bardzo ciekawe obserwacje i refleksje na temat kolektywu myślowego możemy znaleźć 
np. u Flecka (1986).



Open Access Publishing (2003), Berlin Declaration on Open Access to 
Knowledge in the Sciences and Humanities (2003).

W ślad za żądaniami środowisk naukowych pojawiły się też deklaracje 
rządowe. W styczniu 2004 r. 30 państw podpisało deklarację OECD
0 dostępie do wyników badań finansowanych ze środków publicznych 
(Declaration on Access to Research Data from Public Funding). Rok 
wcześniej w USA przedstawiono Public Access to Science Act, w myśl 
którego wymaga się, aby badania, które są w znacznej części finansowane 
przez rząd były dostępne w domenie publicznej. Rekomendacje, aby 
wyniki badań finansowanych z pieniędzy publicznych były powszechnie 
dostępne zaczęły pojawiać się również w krajach europejskich, takich jak: 
Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia czy Dania.

W ciągu kilku ostatnich lat powstało wiele czasopism naukowych udo
stępnianych bezpłatnie w sieci. W maju 2007 r. Directory of Open Access 
Journals informował о 2664 tytułach czasopism z rożnych dziedzin dostęp
nych powszechnie online (www.doaj.org).

Otwarte repozytoria cyfrowej wiedzy zaczęły powstawać przy uniwer
sytetach w oparciu o ogólnodostępne dokumenty oraz prace, które piszą 
pracownicy naukowi i studenci. Kilkanaście takich projektów realizowa
nych przez europejskie uczelnie opisuje Barbara Szczepańska (2005). 
Jednjmi z przykładów jest projekt DEDALUS tworzony od 2004 r. przez 
Uniwersytet w Glasgow. W ramach tego projektu Uniwersytet gromadzi 
w jednym miejscu wszystkie kolekcje cyfrowe tworzone na tej uczelni. 
Zbiór składa się z trzech głównych działów: pierwszy zawiera recenzowane
1 opublikowane prace naukowe, referaty oraz artykuły, drugi gromadzi 
raporty z badań, dokumentacje projektów oraz prace zatwierdzone do 
druku, trzeci zawiera prace magisterskie i doktorskie®. Bazę cyfrowych 
dokumentów naukowych tworzy też berliński Uniwersytet Humboldta. 
Rada Naukowa tego uniwersytetu zobligowała wszystkich pracowników 
do zabezpieczenia praw autorskich do swoich publikacji, a przede wszyst
kim prawa do późniejszego rozporządzania swoimi dziełami (Szczepańska, 
2005).

Powstają także ogólnodostępne biblioteki cyfrowe. Część z nich to ini
cjatywy tworzone przy współpracy kilku instytucji. Przykładem jest Die 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (ECB). ECB zrzesza ponad 350 
bibliotek z niemieckojęzycznych krajów i jest dofinansowywana przez 
Ministerstwo Edukacji RFN oraz Niemiecką Fundację Badań Nauko
wych (DFG). W bibliotece tej jednakże tylko część czasopism jest 
dostępna dla wszystkich użytkowników sieci. Biblioteka wybrała system 
zarządzania dostępem do zbiorów wzorowany na kontroli ruchu drogo-

 ̂Budowa brytyjskich naukowych zasobów cyfrowych jest wspierana przez Joint Informa
tion Systems Committee (JISC). W ramach tej inicjatywy zrealizowano np. projekt Focus On 
Access to Institutional Resources (FAIR), którego celem jest wspomożenie procesu tworzenia 
repozytoriów instytucjonalnych od strony organizacyjnej, technicznej i prawnej. Wspomaganie 
to polegało m. in. na zbadaniu regulacji prawnych dotyczących statusu prawnego tworzenia 
repozytoriów, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich. Stworzono na przykład bazę 
wydawców komercyjnych i zbadano, jakie stawiają warunki dla archiwizacji i udostępniania 
artykułów w Internecie.

http://www.doaj.org


wego. Zielony kolor przy tytule czasopisma oznacza, że dostęp do niego 
jest wolny, żółty jest znakiem, że dany t5̂ uł mogą przeczytać jedynie zare
jestrowani użj^kownicy biblioteki, a czerwony oznacza brak dostępu do 
pełnego tekstu. W tym ostatnim przypadku czytelnik może zostać prze- 
kierowany na stronę wydawcy, gdzie zapozna się z ceną dostępu, która 
zazwyczaj nie jest niska.

Wolny dostęp do pełnych tekstów aktualnej wiedzy w bibliotekach 
online jest jak dotychczas raczej wyjątkiem niż regułą. Przykładowo, ilość 
wszystkich czasopism z różnych dyscyplin, wydawanych na świecie oce
niano na początku tego stulecia na 164 tys. {Economic..., 2003). 
W porównaniu z tym niecałe 3 tys. czasopism aktualnie zarejestrowanych 
w katalogu Open Access wydaje się ciągle kroplą w morzu potrzeb. Z dru
giej strony największe biblioteki aktualnej wiedzy cyfrowej powstają 
w oparciu o zasady komercyjnego udostępniania. Questia, która oferuje 
67 tys. elektronicznych książek oraz 1,5 min czasopism, udostępnia je 
tylko na zasadach płatnych subskrypcji. Roczna subskrypcja kosztuje 
99,95 USD, kwartalna 44,95 USD, a miesięczna 19,95 IJSD. Questia 
wykupuje licencje od ponad 250 wydawców.

Aby wyszukiwać w pełnych tekstach zbiorów innej biblioteki online 
EBraiy, trzeba założyć minimalne konto w wysokości 5 dolarów. Pienią
dze z konta można wykorzystać na kopiowanie lub drukowanie fragmen
tów z wybranych książek lub czasopism. Jak widać, przepustką do biblio
tek cyfrowych z aktualną wiedzą staje się karta kredytowa, nie wystarczy 
już mieć dostęp do sieci czy nawet owe 5 dolarów w kieszeni.

Przykładem biblioteki cyfrowej z dostępem wolnym dla wszystkich 
użytkowników sieci jest Project Gutenberg. Biblioteka jest inicjatywą nie
komercyjną, tworzoną w dużej części przez wolontariuszy i dofinansowy
waną z datków publicznych. Biblioteka ma w swojej ofercie jednak głów
nie tylko te pozycje, które przeszły do domeny publicznej, czyli dla 
których przestało obowiązywać prawo autorskie.

Inicjatywy dygitalizacji utworów, które przeszły do domeny publicznej 
podejmuje stopniowo coraz więcej bibliotek i instytucji edukacyjnych. 
Niektóre z tych inicjatyw to wspólne przedsięwzięcia bibliotek i firm prywat
nych. Biblioteki dysponują zbiorami, a firmy technologiami i możliwościami 
inwestycji. Prywatne firmy tworzą własne archiwa cyfrowe, korzystając 
z zasobów bibliotek, te ostatnie otrzymują w zamian zdygitalizowane 
kopie swoich zbiorów^. Trudno w tej chwili ocenić długofalowe efekty tej 
współpracy. Jest jednak oczjrwiste, że w takich przypadkach inicjatywa 
i wyznaczanie Równych kierunków współpracy należy raczej do firm pry
watnych niż bibliotek. Prywatne podmioty mogą wycofać się z projektów, 
kiedy stanie się to dla nich nieopłacalne. Cały proces może być też zaha
mowany ze względu na walkę konkurencyjną pomiędzy prywatnymi pod
miotami, jak ma to miejsce w przypadku procesu Google z wydawcami 
i twórcami. Problem nie polega na tym, że firmy prjrwatne podejmują ini
cjatywy dygitalizacji, lecz na tym, iż inicjatyw tych nie podejmują biblio
teki albo podejmują je w małym stopniu.

 ̂Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tekście Googletheca Universalis? autor
stwa Jerzego Franke (zob. Franke, 2007).



Niewątpliwie z tym ostatnim mamy do czynienia w Polsce. W dużym 
stopniu jest to spowodowane ograniczeniami budżetowymi, z jakimi bory
kają się nasze uczelnie i biblioteki. Są też inne przyczyny, o których szcze
gółowo pisze Bednarek-Michalska (2006a). W Polsce brakuje spójnej 
wizji oraz planów koordynacji i strategii na poziomie krajowym w odnie
sieniu do dygitalizacji dotychczasowych zbiorów oraz tworzenia zasobów 
cyfrowych aktualnej wiedzy. Brakuje przepisów prawnych i modeli roz
wiązań. Polska nie bierze udziału w inicjatywie Open Access, nie ma też 
repozytorium współczesnych tekstów naukowych dostępnych online. 
W takiej sytuacji współpraca środowisk bibliotekarskich i uniwersyteckich 
wydaje się szczególnie ważna. Istotne są też oddolne inicjatywy i wizje 
poszczególnych instytucji i osób. Biblioteki stoją przed podjęciem trud
nych i odpowiedzialnych wyborów. Biblioteka Uniwersytetu Warszaw
skiego wydaje rocznie ok. 2 min zł kupując subskrypcje na dostęp do elek
tronicznych zagranicznych czasopism naukowych, a jednocześnie nie 
posiada własnej pracowni cyfrowej. Koszt budowy dobrej pracowni dygi
talizacji i zabezpieczenie finansowe na pierwszy rok skanowania obiektów 
szacuje się na około 1 min zł (Bednarek-Michalska, 2006a).

6. ZAMIAST WNIOSKÓW

Na kształt relacji w obszarze publikacji i dystrybucji wydawnictw 
naukowych wpłjw ma kilka grup głównych aktorów, którzy te relacje 
współtworzą. Należą do nich naukowcy, którzy są jednocześnie twórcami 
i użytkownikami, wydawcy oraz biblioteki, które są jak dotychczas naj
większymi odbiorcami naukowych wydawnictw. Stosunki pomiędzy tymi 
głównymi podmiotami, a także równowaga wpływów i rozkład korzyści 
zależą z jednej strony od ogólnej S3̂ acji polityczno-gospodarczej, a z dru
giej strony od zaangażowania poszczególnych zainteresowanych środowisk 
oraz od tego, jak każde z nich postrzega własne interesy.

Od ponad dwóch dekad kierunek rozwoju polityczno-gospodarczego 
spowodował zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu szkolnictwa wyż
szego (zob. Readings, 1996). Zaczęły zmieniać się też zadania i funkcje 
bibliotek w związku z rozwojem technologii. Technologie dają możliwości 
nie tylko łatwego i szybkiego dostępu, ale również dogodne narzędzia 
wyszukiwania i porządkowania wiedzy. Niektóre programy do odczytu 
elektronicznych książek oferują hipertekstowe łącza, słowniki encyklope
dyczne, narzędzia do tworzenia przypisów bibliograficznych, a nawet elek
troniczne translatory, które tłumaczą fragmenty obcojęzycznych tekstów 
(Anuradha i Usha, 2006). Pytanie, które powinny zadać sobie publiczne 
biblioteki i instytucje edukacyjne, dotyczące także polityki społecznej 
i edukacyjnej prowadzonej przez państwo, jest następujące: C zy wspo
mniane narzędzia przyczynią się do w iększej dem okratyzacji w iedzy 
i edukacji, czy  też staną się kolejnym  czynnikiem  społecznej stratyfi
kacji, dalszym  krokiem  w głąb cyfrow ych podziałów ? Technologia zwy
ciężyła przestrzeń i czas. Jednakże technologia tak samo jak znosi granice



i fizyczne przeszkody, może je również na nowo ustanowić i stać się bar
dziej rygorystyczna niż fizyczna odległość, mury czy fosy.

Biblioteki publiczne mogą swobodnie dygitalizować i udostępniać tylko 
część dziedzictwa wiedzy i kultury, tę, która nie podlega ochronie praw 
własności. Najnowsze osiągnięcia, wszystko to, co stanowi w ramach aktual
nego systemu polityczno-gospodarczego o warunkach ekonomicznego 
powodzenia, podlega komercyjnej reglamentacji. Wydawcy skrupulatnie 
strzegą raz zdobytych praw własności do wiedzy, gdyż jest to zasób na 
miarę kury znoszącej złote jajka, towar, któiy można sprzedawać wielo
krotnie i nic z niego nie ubjrwa.

Nawet przy zastosowaniu zasady wolnego dostępu do wyników badań 
finansowanych z pieniędzy publicznych, końcowe rezultaty zależą od tego, 
ile pieniędzy publicznych będzie przeznaczonych na naukę i edukację. 
Unia Europejska oferuje co prawda różne programy pomocowe oraz ogła
sza pełne obietnic strategie rozwoju, z drugiej jednak strony narzuca bar
dzo restrykcyjną politykę dyscypliny finansowej, która wpływa na ograni
czanie wydatków krajowych na cele publiczne, w tym na naukę 
i edukację.

W takiej sytuacji inicjatywa i zaangażowanie środowisk uniwersytec
kich i bibliotekarskich są tym bardziej istotne. Pod koniec lat dziewięć
dziesiątych środowiska naukowe zorientowały się, że zbyt łatwo i szybko 
oddały własne pole wpływom prywatnych korporacji. Teraz pole to pró
bują odzyskać. Widać już pierwsze małe rezultaty. Widać też reakcje pry
watnych koncernów. Wydawnictwo naukowe Springer dołączyło do swo
jej oferty możliwość publikacji artykułów w trybie Open Access®. Koszt 
publikacji, jaki obliczono dla jednego artykułu wynosi u Springera 3 tys. 
USD i jest dwa razy wyższy niż opłaty za publikacje artykułów pobierane 
od autorów przez Libraiy of Science. Inicjatywa Library of Science została 
wsparta grantem 9 min USD od Moore Foundation. Inne inicjatywy 
Open Access też zazwyczaj korzystają z datków różnych fundacji oraz bez
płatnej pracy zaangażowanych osób (McCabe i Snyder, 2006).

Odzyskiwanie pola dla otwartej nauki i powszechnego dostępu do jej 
wyników oraz utrzymanie tego obszaru nie jest zatem łatwym zadaniem, 
zwłaszcza w krajach, które znajdują się na peryferiach gospodarczej pro
sperity. Z drugiej strony nie ma nic bardziej szkodliwego niż przekonanie 
o własnej bezsilności, gdyż to ono właśnie, kiedy stanie się ogólne, spra
wia, że o sprawach ważnych dla wszystkich decydują nieliczni.
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DIGITAL PUBLISHING MARKETS. HOPES AND PERILS

ABSTRACT

The paper addresses problems of access to knowledge in the situation when the sphere 
of science and information is undergoing the process of growing privatization. The changing 
functions of libraries in connection with new technologies and restrictive intellectual pro
perty rights are discussed. The paper undertakes the problems of monopolistic practices on 
the scientific publication markets and presents some Open Access alternatives to commer
cial publishing.
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Do miana dominującego modelu ekonomicznego zaczyna dziś pretendować gospodarka 
oparta na wiedzy. Od powszechnej dostępności wiedzy zależy rozwój technologiczny, spo
łeczny i ekonomiczny świata. Niniejszy artykuł przedstawia skrótową analizę wpływu procesu 
cyfryzacji czy też dygitalizacji i łączącego się z nim powstawania nowego rodzaju informacji 
określanej -  ze względu na jej dostępność członkom społeczeństwa informacyjnego oraz na 
możliwości szybkiego poszerzania zasobów wiedzy, wynikających z dynamiki postępu tech
nologicznego i kulturowego -  mianem treści cyfrowej {digital content).

1. WSTĘP

Twierdzenie, że współczesna gospodarka to w coraz większym stopniu 
„gospodarka oparta na wiedzy” {knowledge based economy) jest dziś 
niezwykle popularne (Castells, 2004). Na tyle popularne, że można by 
rzec, iż stało się ono swego rodzaju zaklęciem Х Й  w. W podobny sposób 
mówiono zapewne w połowie ubiegłego wieku o elektryfikacji, a i wyga
szane czasem przez polityków stwierdzenia -  tak powszechne jeszcze do 
niedawna w Europie Środkowej i Wschodniej -  o potrzebie budowania 
„społeczeństwa informacyjnego” i „ekonomii wiedzy” mogą przypominać 
nawoływania do „budowy socjalizmu” . Tymczasem określenie „gospo
darka oparta na wiedzy” jest w wysokim stopniu nieprecyzyjne. Każda 
bowiem gospodarka, podobnie zresztą jak każda ludzka działalność (poza 
tymi najbardziej „prymitywnymi”), wymaga wiedzy. Występują tu oczy
wiste różnice -  innego rodzaju wiedza jest potrzebna do stworzenia krze
miennego noża, inna zaś do zbudowania samochodu. Różnice te są zwykle 
natury ilościowej, nie zaś jakościowej. Wiedza, jeśli rozumieć ją jako zbiór 
umiejętności, niezbędna do wytworzenia krzemiennego toporka nie jest 
bardziej „prymitywna” od tej, której wymaga się do zbudowania samo
chodu. Zasoby wiedzy, opisujące szczegóły konstrukcji samochodu, są jed
nak o wiele, wiele większe.

Można by powiedzieć, że dla współczesnego człowieka, członka społe
czeństwa informacyjnego, „stężenie” otaczającej go informacji jest znacz
nie większe niż dla kogoś żyjącego w XIX w. Na tyle duże, że coraz częś
ciej nie jest on w stanie nie tylko wykorzystać, ale nawet przyswoić sobie



informację, która jest mu bezpośrednio dostępna i która może okazać dla 
niego poŻ3̂ eczna. Przynajmniej nie jest w stanie tego uczynić bez pomocy 
zaawansowanych narzędzi technicznych, służących do przetwarzania tejże 
informacji, czyli bez pomocy komputerów.

2. WIEDZA JAKO TOWAR

Wsparcie, związane z przetwarzaniem informacji, jakie zapewnia 
nowoczesna technologia członkom społeczeństw informacyjnych, obejmuje 
zresztą nie tylko samo jej przyswajanie. Dzięki niej informacja staje się 
towarem samym w sobie, tworem niemalże namacalnym, który może pod
legać wymianie gospodarczej na równi z innymi dobrami kultury mate
rialnej, istniejącymi już nie tylko wirtualnie.

Po pierwsze, wiedza o sposobie wytworzenia pewnych dóbr staje się 
dzisiaj daleko ważniejsza od infrastruktury technologicznej niezbędnej do 
prowadzenia produkcji. Doskonałą tego ilustracją jest model biznesowy 
większości europejskich firm sektora AGD czy też sektora elektroniki, 
które ograniczają się jedynie do projektowania produktów. Sama produk
cja odbjwa się w fabrykach zlokalizowanych w krajach, oferujących tzw. 
tanią siłę roboczą^. Z punktu widzenia pracownika takiego przedsiębior
stwa, gospodarka -  np. chińska -  jawić się może jako rodzaj „czarnej 
skrzynki” , mogącej wyprodukować dowolny przedmiot, pod warunkiem 
dostarczenia dokładnego opisu jego konstrukcji (oraz odpowiednich fun
duszy). Przypomina to w dużej mierze pomysły autorów powieści science 
fiction (zob. np. Lem, 1983; Krauss, 1995), marzących o podręcznych 
syntezatorach, budujących na poczekaniu skomplikowane urządzenia 
z pojedynczych atomów. Podobna w duchu, choć oparta na znacznie solid
niejszych podstawach naukowych, jest także idea „uniwersalnego asem
blera” Drexlera (Drexler, 1987) -  maszyn nanotechnologicznych, mogą
cych wyprodukować dowolną substancję niemalże z przysłowiowego 
powietrza, oczywiście po dostarczeniu stosownej wiedzy, czyli przepisu na 
jej syntezę.

Realizacja wspomnianych powyżej wizji wciąż leży poza zasięgiem 
współczesnej technologii2. Gdyby jednak ograniczyć się jedynie do pew
nych wybranych rodzajów dóbr, to okaże się, że nawet dziś możliwe jest 
ich automatyczne tworzenie (czy też produkcja) jedynie na podstawie 
odpowiedniego przepisu. Przykładem technologii umożliwiającej to mogą 
być nowoczesne urządzenia rapid prototyping machines wykorzystywane 
we wzornictwie przemysłowym. Maszyny te nazwać by można swego 
rodzaju „drukarkami sprzętowymi” -  podłączone do komputera mogą 
stworzyć, wykorzystując proces trawienia polimerowego tworzywa sztucz
nego, część o dowolnym kształcie. W ten sposób można „drukować

1 We wspomnianych sektorach przemysłu będą to iwykle Chiny lub Indie.
2 Chociaż nie brak tu optymistów, choćby takich jak Raymond Kurzweil, twierdzących, iż 

tego rodzaju urządzenia doczekają się swojej realizacji już w ciągu najbliższych kilkunastu lat 
(Kurzweil, 2005).



sztućce, elementy obudowy urządzeń, miniaturowe rzeźby czy wreszcie 
części mechanizmów^.

Proces drukowania materiału na zwykłej (tj. domowej) drukarce jest 
także tworzeniem fizycznego obiektu jedynie na podstawie jego wirtualnej 
reprezentacji. Tak prozaiczna dla użj^kownika komputera czynność, jaką 
jest wydrukowanie dokumentu, jest niczym innym jak produkcją książki, 
pojedynczego jej egzemplarza'*. Podobnie ma się rzecz z drukowaniem 
fotografii czy też wyświetlaniem filmów.

Jeśli zatem istnieje bezpośredni sposób transformacji informacji z prze
strzeni wirtualnej do przestrzeni fizycznej, to i sama informacja zaczyna 
być postrzegana jako towar sam w sobie. Przestaje być jedynie dodatkiem, 
choćby i bardzo istotnym do końcowego wytworu kultury materialnej. 
Książka w postaci cyfrowej, a tym bardziej film, może bezpośrednio 
dostarczyć rozrywki swojemu odbiorcy, posiada zatem wymierną wartość, 
która w większości współczesnych społeczeństw określona zostanie w jed
nostkach monetarnych.

3. KOPIOWANIE TREŚCI

Fakt ten nie oznacza bynajmniej, że w czasach poprzedzających 
powstanie pierwszych społeczeństw informacyjnych, jeśli w ogóle upraw
nione może być tego rodzaju stwierdzenie, informacja nie mogła być war
tościowa i nie mo^a być przedmiotem wymiany handlowej. Problemy z jej 
dostarczeniem do odbiorcy, czyli z jej zwielokrotnieniem, powodowały, iż 
zawsze była nierozerwalnie związana z pewnym medium fizycznym, takim 
jak papier czy taśma filmowa, które to bezpośrednio podlegały obrotowi 
gospodarczemu.

Nie każdy rodzaj informacji daje się oddzielić od fizycznego medium. 
Innymi słowy, nie wszystkie przejawy ludzkiej działalności mogą podlegać 
cyfryzacji, niektóre mogą podlegać jej jedynie w ograniczonym zakresie. 
Na przykład dzieło sztuki kulinarnej pozostaje tworem całkowicie niepod- 
dającym się cyfryzacji, bo do jego odbioru konieczne byłoby zsyntetyzo- 
wanie oprócz wyglądu (to potrafimy robić) także zapachów i smaku 
potrawy, co pozostaje wciąż poza zasięgiem współczesnej nam technologii. 
Niemniej jednak cyfryzacji podlegać może sam algoiytm, którego wyni
kiem będzie stworzenie owego dzieła, czyli przepis kulinarny.

Jak łatwo się domyślić, przedmiotem zainteresowania członków społe
czeństwa informacyjnego są te wszystkie rodzaje informacji, które łatwo 
przekształcić można do owej uwolnionej, cj^rowej postaci. A ponieważ 
możliwości zastosowania informacji w postaci cyfrowej stają się daleko

3 Oczywiście dopóki, dopóty nie muszą one spełniać wygórowanych wymagań wytrzyma
łościowych, polimer, z którego powstają jest bowiem stosunkowo miękkim tworzywem sztucz
nym.

 ̂Brakuje tu niektórych elementów, takich jak np. oprawa introligatorska, której przygo
towanie na razie odbywać się musi jeszcze w drukarni. Nadmienić tu jednak należy, że nowo
czesne drukarki biznesowe nierzadko wyposażone są już w moduły introligatorskie, pozwala
jące na automatyczne zszycie i oprawę drukowanych stron.



większe niż te dotyczące informacji, która tejże cyfryzacji nie może zostać 
poddana, to zwykło określać się ją nawet odrębną nazwą -  nie jest już ona 
zwykłą informacją, ale treścią cyfrową (digital content).

Cyfryzacja treści niejako automatycznie powoduje zwiększenie jej 
dostępności poszczególnym członkom społeczeństwa. To bodajże najważ
niejsza cecha informacji w postaci cyfrowej. Ponieważ istnieje ona jedynie 
w formie wirtualnej, to koszt jej kopiowania, powielania i przesyłania jest 
równy zeru. Gdy potraktuje się informację jako towar (a jak to już zazna
czono powyżej, tak właśnie informacja cyfrowa traktowana jest w społe
czeństwie informacyjnym), nie znaczy to, iż staje się ona takim samym 
towarem, jaki stanowią inne wjrtwoiy kultury materialnej. Będzie to 
bowiem taki towar, którego koszt wytworzenia równy jest zeru.

Powyższe nie musi oznaczać, że informacja taka będzie zawsze 
dostępna nieodpłatnie, więcej -  nie oznacza także, iż koszt jej wytworze
nia jest pomijalny. Przeciwnie, stworzenie pierwszego egzemplarza takiej 
treści może być przedsięwzięciem niezwykle kosztownym. Dobrym tego 
przykładem mogą być współczesne superprodukcje filmowe, których 
budżet nierzadko liczony jest w dziesiątkach milionów dolarów. Efektem 
końcowym jest jednak cyfrowy materiał wideo, którego zwielokrotnienie 
nic nie kosztuje, przynajmniej potencjalnie. Pamiętać należy oczywiście 
o tym, że stwierdzenie to będzie prawdziwe jedynie wtedy, gdy przedmio
towa informacja rzeczywiście będzie informacją uwolnioną od fizycznego 
medium, czyli informacją prawdziwie w postaci cyfrowej. Już choćby nało
żenie na nią restrykcji ograniczających kopiowanie, tzw. digital rights 
management (DRM), powoduje, że dla odbiorcy przestaje być ona „czy
stą” informacją cyfrową. Znikają wszystkie zalety związane z jej separacją 
od fizycznego medium, jeśli pozostaje ona przypisana np. urządzeniu, na 
którym może być odtworzona. Czytnik książek elektronicznych wyposa
żony w mechanizmy typu DRM jest zatem niczym innym jak nową formą 
papieru, w pewnym sensie zniewalającą zawarte w nim treści, w podobny 
sposób papier „zniewala” tekst książki, nie dając przy tym wiele 
w zamian .̂

Powyższe cechy, w szczególności zerowy koszt krańcowy produkcji 
powoduje, że do treści cyfrowej przestaje mieć zastosowanie większość 
klasycznych metod analizy ekonomicznej. Można tu oczywiście zastana
wiać się, czy rzeczjrwiście ów koszt jest równy zeru. Bądź co bądź przesła
nie informacji przez sieć Internet -  a to obecnie najbardziej chyba 
powszechny sposób dystrybucji i powielania treści cyfrowych -  także kosz
tuje. Zauważmy jednak, że w większości przypadków koszty, ponoszone 
przez członków społeczeństwa internetowego za korzystanie z infrastruk
tury globalnej sieci Internet są kosztami stałymi. W powszechnie stoso
wanych opłatach zwykle nie występują koszty zmienne, związane z obję
tością przesyłanych danych. Oczywiście, szybkie łącza internetowe nie są 
tanie i samo ich utrzymanie -  gdy pragniemy upublicznić treść jak naj
większej części społeczeństwa -  może być przedsięwzięciem kosztownym,

5 Wynika to z tego, że jakość tekstu, jaki mogą wyświetlić współczesne czytniki ebooks, jest 
dużo gorsza niż jakość tekstu drukowanego. W efekcie otrzymujemy material równie nieela
styczny jak klasyczna, papierowa książka, o nieporównywalnie gorszej jakości.



Rozpowszechnienie technologii dystrybucji treści cyfrowych takich jak 
BitTorrent (Pouwelse, 2004) pokazuje jednak, że konieczność utrzymy
wania tego typu łączy jest złudna. Przesianie dużej ilości informacji przez 
Internet może być dokonywane praktycznie za darmo dzięki jednoczesnej 
współpracy wielu użytkowników, pozwalających nieodpłatnie wykorzystać 
swoje łącza sieciowe. Prywatne łącza internetowe pozornie mają zbjrt 
małą przepustowość, by można było traktować je jako efektywne medium 
transmisji danych o dużej objętości. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy używa 
się ich osobno. Jednoczesne wykorzystanie kilkuset podłączonych do 
Internetu komputerów -  a to jest właśnie istotą działania protokołu trans
misji danych BitTorrent -  pozwala w ciągu kilkunastu minut przesłać 
w sieci treść taką, jak choćby wysokiej jakości film pełnometrażowy.

Powyższe spostrzeżenie związane jest bezpośrednio z drugą istotną 
cechą, która charakteryzuje informację w postaci cyfrowej. Będąc w pro
sty sposób duplikowalna, pozwala łatwo się modyfikować przez wiele osób, 
znajdujących się fizycznie w różnych miejscach, a połączonych jedynie za 
pomocą sieci Internet. Oczywiście, nie każdy rodzaj treści może być jed
nocześnie tworzony przez wiele osób, nawet jeśli z czysto technicznego 
punktu widzenia, jest to możliwe. Natura niektórych rodzajów utworów 
zakłada bowiem ich tworzenie w samotności, przez jednego człowieka. 
Takich typów treści jest jednak stosunkowo niewiele -  większość kosz
townych produktów, które podlegać mogą cyfryzacji jest tworzona przez 
zespoły ludzi. Umożliwienie współpracy nad treścią takiego utworu, pro
stej dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet, pozwala znacząco 
poprawić efektywność pracy takiego zespołu.

Można by w tym miejscu zapytać, czy podobnie, jak to ma miejsce 
z krańcowym kosztem produkcji, także i koszt wytworzenia pierwszego 
egzemplarza dzieła nie mógłby być drastycznie obniżony właśnie dzięki 
jego istnieniu jedynie w postaci cyfrowej. Na pozór odpowiedź będzie 
negatywna. Twórcy dzieł, niezależnie od tego, czy pracują nad utworem 
mającym postać cyfrową czy też tradycyjną, czysto fizyczną, poświęcają 
swój czas i wysiłek, spodziewając się tym samym stosownego wynagro
dzenia. Jego wysokość będzie proporcjonalna do stopnia złożoności dzieła 
i -  by posłużyć się przykładem produkcji filmowych -  może osiągać nie
bagatelne rozmiary.

Nie należy jednak zapominać, że każdy człowiek -  szczególnie zaś 
każdy członek społeczeństwa rozwiniętego, a takim z definicji jest społe
czeństwo informacyjne -  skłonny jest zwykle poświęcić odrobinę swojego 
czasu na działania niezwiązane wprost z zapewnieniem codziennego utrzy
mania. Innymi słowy, każdy z nas posiada jakieś hobby, wykonuje różnego 
rodzaju prace, przy czym czyni to niejako „za darmo” , traktując osobistą 
satysfakcję jako jedyne spodziewane wynagrodzenie. Czas, jaki pojedyn
czy człowiek może poświęcić („hobbystycznie” ) na tworzenie treści cyfro
wych (takich jak: pisanie tekstów, tworzenie filmów itp.) może wydawać 
się znikomy w porównaniu z wysiłkiem, jaki jest niezbędny na przykład do 
stworzenia dzieła takiego jak encyklopedia. Tymczasem, podobnie jak to 
ma miejsce we wspomnianym powyżej przypadku łącz internetowych, 
gdyby skoordynować tego rodzaju działania i połączyć powstające w ich



efekcie „okruchy” treści cyfrowych, to zadanie stworzenia encyklopedii 
staje się niemalże banalne, czego doskonałym dowodem stal się w ostat
nich latach projekt Wikipedia. Oczjrwiście, tekst jest medium najłatwiej
szym do wspólnego tworzenia, co bezpośrednio wynika głównie z teksto
wej natury sieci Internet®. Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest 
wspólne, „kolaboracyjne” tworzenie także i innych dzieł. Istnieją już filmy 
tworzone przez społeczności internetowe (np. Elephant’s Dream, 2007). 
Oczywistością jest także to, że oprogramowanie komputerowe może być 
wytwarzane wspólnie przez nieprofesjonalnych programistów, czego 
dowodzi mnogość projektów typu Open Source.

Podsumowując, zauważmy, iż informacja, którą można przedstawić 
w postaci cyfrowej, staje się jednocześnie informacją, która, potencjalnie, 
może być produktem o zerowym koszcie, a więc takim, który można 
posiadać „za darmo” . Pozostawiona sama sobie, informacja w postaci 
cyfrowej staje się coraz tańsza, a wysiłku (i nakładów, także finansowych) 
wymaga nie obniżenie kosztu jej wytwarzania, lecz stworzenie barier 
w dostępie do niej. Barier, które pozwoliłyby na nadanie jej ekonomicznej 
wartości wyższej niż zero i osiąganie dzięki temu określonych zysków 
materialnych.

4. CONTENT A METADANE

Cyfrowość treści ma znaczenie jednak nie tylko dla kwestii ekonomicz
nych, wspomnianych powyżej. Oznacza także, iż informacja zapisana w tej 
formie staje się bezpośrednio dostępna dla maszyn. Tym samym staje się 
w całości indeksowalna, co pozwala na jej wyszukanie nawet w bardzo 
dużych repozytoriach danych według jej zawartości, a nie jedynie według 
uprzednio przygotowanych informacji (np. bibliograficznych), czyli meta- 
danych {metadata).

Rozważmy, w jaki sposób dokonywane jest archiwizowanie (i później
sze odnajdywanie) informacji, która cyfrową nie jest. Otóż informacja taka 
musi zostać wyposażona w opis, który służyć będzie jako identj^kator 
umożliwiający późniejsze jej odnalezienie. Innymi słowy, konieczne jest 
stworzenie metadanych opisujących przedmiot wyszukiwania. Tego 
rodzaju metadane z konieczności muszą być jedynie bardzo zgubną repre
zentacją wyjściowej informacji. W  drastycznych przypadkach, choćby 
wtedy, gdy system katalogowy przechowujący metadane nie jest cyfrowy, 
reprezentacja ta ograniczać się może jedynie do jednego czy dwóch zdań, 
jakie można pomieścić na karcie katalogowej. W większości katalogów 
jednak w pełni elektronicznych metadane ograniczone są jedynie do krót
kiego abstraktu oraz typowych informacji bibliograficznych, takich jak: 
imię i nazwisko autora dzieła. Tym samym możliwości przeszukiwania 
takiego katalogu są niewielkie, a co więcej, bezpośrednio uzależnione od 
jakości pracy, którą wykonała osoba przygotowująca dane.

 ̂Dokładniej: z tekstowej natury sieci WWW, ona to bowiem jest najbardziej widoczną dla 
większości ludzi częścią Internetu.



w  przypadku danych w pełni cyfrowych powyższy problem nie istnieje, 
znika bowiem tak naprawdę potrzeba posiadania samych metadanych. 
Doskonalą tego ilustracją jest popularność wyszukiwarek internetowych, 
takich jak Google, przy tworzeniu których koncepcja wyszukiwania opar
tego na metadanych opisowych została zupełnie zignorowana. Oczywiście, 
aby nie ucierpiała jakość procesu wyszukiwania, to praca bibliotekarza 
musiała zostać zastąpiona automatyczną analizą informacji. Wyszuki
warka Google swój sukces zawdzięcza także temu, że algorytmy analizy 
tekstu, które decydują o kolejności odnośników wyświetlanych na stronie 
wyników wyszukiwania, nie są dużo „gjupsze” od przeciętnej osoby kata
logującej materiały biblioteczne. W efekcie coraz więcej tradycyjnych ser
wisów przechowujących dane cyfrowe zaczyna zmieniać narzędzia wyszu
kiwawcze tak, aby przypominały wyszukiwarki internetowe, co de facto 
oznacza, że znika różnica pomiędzy zarządzanymi przez nie danymi a ich 
metadanymi opisowymi.

Nie oznacza to jednak, że metadane opisowe w ogóle przestają być 
potrzebne. Tak dzieje się jedynie w przypadku informacji, które mogą być 
poddane cyfiyzacji, oraz których forma cyfrowa nadaje się do przeszuki
wania przez systemy automatyczne. Wyszukiwanie oparte na metada
nych opisowych można uznać więc za przestarzałe w odniesieniu do mate
riałów tekstowych, w dalszym ciągu jednak będzie ono niezastąpione 
choćby w przypadku cyfrowych fotografii -  a przynajmniej dopóki nie 
zostaną opracowane rzeczywiście efektywne systemy rozpoznawania 
i analizy obrazu .̂

Można zatem stwierdzić, że o ile rozwój narzędzi informatycznych ma 
niezbyt wielki wpływ na dostępność i sposoby wykorzystania klasycznych, 
nie dających się przetworzyć do postaci cyfrowej, rodzajów informacji, to 
ich wpłjrw na informację dającą się dygitalizować jest olbrzymi. Na tyle 
duży, że taka informacja cyfrowa staje się zupełnie nowym rodzajem 
obiektu czy też towaru. Nowym, a zatem oznaczanym nową (choć niejed
noznaczną) nazwą, angielskim terminem digital content, czy też rodzi
mym wyrażeniem treść cyfrowa. O unikalności tej informacji stanowi to, 
że jest -  będąc niezwykle podatna na kopiowanie, transmisję, wyszukiwa
nie i tworzenie przez zespoły ludzi -  przynajmniej potencjalnie, zasobem 
o zerowym koszcie pozyskania.

Warto pamiętać, że wraz z postępującym rozwojem technologii infor
matycznej -  i tym samym zwiększającymi się możliwościami cyftyzacji 
informacji -  zwiększać będzie się liczba możliwych rodzajów owej treści. 
Oczywiste jest, iż można zaliczyć tu obecnie wszelkie te wytwory ludzkiej 
działalności, które dają się przedstawić w postaci tekstu -  a zatem dzieła 
literackie (powieści, wiersze, przepisy kulinarne, ustawy, mowy pogrze
bowe i sądowe, rachunki kupców, itp.), oprogramowanie komputerowe

 ̂Chodzi tu o takie systemy, które byłyby w stanie dokonać analizy semantycznej treści 
fotografii, umożliwiając tym samym wykonanie takich zapytań jak choćby to: „odnajdź te foto
grafie, na których pojawia się jeździec na białym koniu”. Historia dotychczasowego rozwoju 
relewantnych w tym przypadku działów informatyki (m.in. przetwarzania obrazu i sztucznej 
inteligencji) pokazuje, że na powstanie podobnych narzędzi może nam przyjść czekać jeszcze 
bardzo długo.



(a dokładniej jego kod źródłowy), wreszcie twierdzenia matematyczne 
i większość wiedzy związanej z naukami ścisłymi. Dzięki rozwojowi tech
nik multimedialnycłi, treść obejmuje także obecnie utwory audiowizualne, 
cłioć należy tu pamiętać, że proces cjrfryzacji nie zawsze jest procesem 
w pełni odtwarzalnym. Wciąż nie jesteśmy w stanie odwzorować w satys
fakcjonujący sposób takich dzieł, które do odbioru wymagają udziału zmy
słów dotyku czy też smaku -  nie można obecnie rozważać choćby cj^ro- 
wego rzeźbiarstwa. Zauważmy jednak, że nawet tu możemy dokonywać 
pewnej symulacji (na przykład reprezentując trójwymiarową rzeźbę na 
ekranie komputera). Ostatecznie zaś niezbyt odległy jest zapewne 
moment, w którym opracowane zostaną technologie bezpośredniego 
łączenia układu nerwowego człowieka z systemami elektronicznymi. 
Dzięki temu możliwa będzie bezpośrednia stymulacja także zmysłów 
innych niż wzrok i słuch, i docelowo stworzenie pełnych (immersive) sys
temów rzeczywistości wirtualnej. W takich wirtualnych światach zaś 
wszystkie istniejące obiekty mają postać cyfrową, a zatem istnieje w nich 
jedynie content.

5. KOPIOWANIE A ROZWÓJ KULTURY

Zerowy koszt powielania i bliski zerowemu koszt tworzenia treści cyfro
wych może mieć bezpośredni wpływ na rozwój ludzkiej kultury zarówno 
tej materialnej, jak też i wysokiej. Ludzie są istotami społecznymi, 
a stwierdzenie to odnosi się nie tylko do sposobu spędzania przez nich wol
nego czasu, ale także -  a nawet przede wszystkim -  do sposobu organizo
wania pracy i pozyskiwania wiedzy. Współczesna wiedza nie jest zasobem, 
który każdy człowiek może zdobyć samodzielnie. Umiejętności manualne, 
a nawet pewna wiedza związana ze stosunkowo prostymi procesami 
takimi, jakie występują w większości rzemiosł, mogą być „odkryte” przez 
każdego człowieka (nazywamy to zdobywaniem doświadczenia) lub też 
mogą być przekazywane sobie nawzajem, np. -  od „mistrza” do „ucznia”. 
Współczesna wiedza jednak jest zbyt obszerna, by dawała się w ten spo
sób poznać. Dysponować wiedzą znaczy dziś dysponować narzędziami, 
pozwalającymi sięgać do repozytoriów tej wiedzy. Musimy jednak zdawać 
sobie jednocześnie sprawę z tego, że nigdy nie będziemy w stanie zapoznać 
się z nią w całości.

Aby dodać cokolwiek do owego ogólnoludzkiego zasobu wiedzy, 
musimy najpierw posiadać dostęp do tych jej elementów, które już tam się 
znajdują. Narzędzia elektroniczne, w tym szczególnie możliwość szerokiej 
dystrybucji treści cyfrowej, właśnie na to pozwalają, umożliwiając twór
com nowej wiedzy przekazanie jej (i to niemalże natychmiastowe) kolej
nym członkom społeczeństwa, którzy mogą ją wykorzystać bądź rozsze
rzyć. Zwróćmy uwagę, iż możliwość rozszerzania wiedzy jest tu 
bezpośrednio uzależniona od jakości narzędzi służących do jej powielania 
i dystrybucji. Im więcej osób ma dostęp do wiedzy, tym szybciej podda
wane mogą być weryfikacji i ulepszaniu będące jej częścią idee i tym



łatwiej opracowane mogą być nowe. Te zaś, o ile oczywiście są praktycz
nie użyteczne, przyczyniać się mogą do rozwoju technologii. Warto tu też 
zauważyć za Douglasem Engelbartem (Engelbart, 1962), że od momentu, 
w którym nowo powstające idee zaczynają mieć wpływ na łatwość dostępu 
do informacji, ów proces budowania zasobów ogólnoludzkiej wiedzy staje 
się samowzmacniający. Im szybciej® jesteśmy w stanie rozpowszechniać 
wiedzę, tym szybciej opracowywane mogą być nowe technologie, w tym 
technologie rozpowszechniania wiedzy i tym samym jeszcze szybciej owa 
wiedza może być przekazywana kolejnym osobom. Pierwszym zaś kro
kiem w tym procesie jest w oczywisty sposób powszechna dostępność 
informacji w postaci cyfrowej.

Wydawać by się mo^o, że we współczesnej gospodarce opartej na wie
dzy -  gdzie niemalże wszelka komunikacja odbywa się drogą elektro
niczną -  dostępność ta powinna być traktowana jako rzecz oczywista. 
Tymczasem, pomimo iż rzeczjrwiście koszt powielania i w wielu przypad
kach także tworzenia informacji zmalał niemalże do zera, nierzadko ogra
niczenia w jej rozpowszechnianiu są większe niż w przypadku informacji, 
którą posługiwały się społeczeństwa „przedinformacyjne” . Różnica polega 
tu oczywiście na tym, iż współczesne bariery mają wyłącznie charakter 
wirtualny, będąc w większości ograniczeniami prawnymi (różnego rodzaju 
prawa własności intelektualnej, czy też ustawy w rodzaju amerykańskiej 
Digital Millenium Copyright Act^). Jak zauważa Ithiel de Sola Pool (Pool, 
1985), wynika to z faktu, że tradycyjne metody ochrony własności inte
lektualnej, mające na celu zapewnienie zysku autorom utworów druko
wanych, okazują się zupełnie nieskuteczne w odniesieniu do treści cyfro
wych. Aby zatem utrzymać status quo przemysłu związanego 
z tworzeniem i przetwarzaniem informacji, sięga się po ograniczenia 
prawne znacznie bardziej restrykcyjne niż te, które obowiązywały w epoce 
„przedcyfrowej ” .

Problem jednak w tym, że w przypadku klasycznej gospodarki ów prze
mysł jest jej gałęzią marginalną, ale w przypadku gospodarki opartej na 
wiedzy staje się jej kluczową częścią. Sztuczne ograniczenia, a za takie 
uznać należy bariery prawne, powodując spowolnienie obiegu informacji 
(a tym samym wiedzy) w społeczeństwie, przyczyniają się do obniżenia 
szybkości rozwoju. Dotyczy to w równym stopniu rozwoju gospodarczego, 
co technologicznego, a nawet społecznego. Ograniczenia przepływu infor
macji w społeczeństwie nie są bowiem przecież niczym innym jak ograni
czeniem wolności słowa.

 ̂Lecz także efektywniej. Chodzi tu o to, by do poszczególnych członków społeczeństwa 
docierały jedynie informacje dła nich rzeczywiście interesujące i pożyteczne. W przeciwnym 
przypadku nie będziemy mieli do czynienia z budowaniem zasobów wiedzy, łecz z „eksplozją 
informacyjną” -  gdy informacje użyteczne zostaną „zagłuszone” przez masę informacji nie
istotnych.

® Która to ustawa zabrania (sic!) właścicielom urządzeri lub też programów komputero
wych ich modyfikacji czy też nawet analizy ich działania, o ile może istnieć podejrzenie, że 
mogłoby to prowadzić do „obejścia” wbudowanych w te urządzenia i oprogramowanie syste
mów zabezpieczeń przed kopiowaniem treści (tzw. systemów DRM).



To ostatnie spostrzeżenie stanowi myśl przewodnią dzieła Larrego Les- 
siga Free Culture^^ (bessig, 2004). Lessig uważa, że ograniczenia wol
nego kopiowania treści, tak powszechne we współczesnym Internecie, są 
niczym innym jak zaszłością historyczną, wynikającą z procesu prze
kształcania się globalnej sieci z przestrzeni niekomercyjnej do przestrzeni 
będącej rynkiem, którego kontrola prowadzić może do osiągnięcia nieba
gatelnych zysków. Przyrównuje tu ewolucję sieci Internet (i dostępnych 
w niej treści cyfrowych) do procesu, jakiemu podlegały angielskie pastwi
ska typu „commons” w XVI w. oraz do procesu transformacji będącego 
udziałem gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej pod koniec 
XX w. We wszystkich tych przypadkach, zauważa Lessig, mamy do czy
nienia z przestrzenią nieobjętą prawodawstwem i nienależącą do pojedyn
czego właściciela. Taka przestrzeń, niezależnie od tego, czy mamy tu do 
czynienia ze wspólnymi pastwiskami, czy też z państwowymi przedsię
biorstwami, czy wreszcie zasobami wiedzy dystrybuowanymi przez spo
łeczność globalnej sieci -  będzie zawsze przedmiotem zawłaszczania przez 
różnego rodzaju grupy interesów, zwykle działające na pograniczu istnie
jącego prawa. Grupy te -  Lessig nazjrwa je wprost organizacjami mafij
nymi -  dążyć będą do przejęcia kontroli nad ową przestrzenią, a następ
nie do usankcjonowania swojej kontroli przez wprowadzenie 
odpowiednich regulacji prawnych. Proces ten mogliśmy obserwować oso
biście w krajach środkowoeuropejskich, gdzie organizacje przestępcze 
w wielu przypadkach sterowały w dużej mierze procesem transformacji 
i obserwować możemy go obecnie w sieci Internet, w której korporacje 
medialne próbują kontrolować tworzenie i dystrybucję treści cyfrowych. 
Ich grzechem głównym jest to, że postępując tak, zatrzymują (lub choćby 
spowalniają) rozwój kultury i technologii.

Fundamentalna różnica między porównywanymi przez Lessinga zjawi
skami polega oczywiście na tym, że o ile nie możemy już mieć wpływu na 
przebieg transformacji ustrojowej w Europie, to jak najbardziej możemy 
przeciwdziałać owemu procesowi rabunkowego -  według Lessinga -  
zawłaszczania publicznej natury Internetu. Nie wzywa on do wyjścia na 
barykady, lecz sugeruje raczej rodzaj konstruktywnego protestu, propo
nując twórcom nowy rodzaj umowy licencyjnej -  Creative Commons, 
inspirowanej licencjami Wolnego Oprogramowania, takimi jak GPL.

Creative Commons (CC) nie jest licencją^2 tak rewolucyjną z punktu 
widzenia klasycznego podejścia do kwestii własności intelektualnej, jak 
np. licencje typu Free Software -  nie zakłada bowiem całkowitego „uwol
nienia” treści. Z praktycznego punktu widzenia różnice są jednak niewiel
kie. Najbardziej popularna wersja licencji (CC Atribution-Share Alike) 
pozwala odbiorcom treści na jej bezpłatne przekazywanie, kopiowanie,

Polski przekład książki dostępny jest w Internecie pod adresem http:/Avww.futrega.org/wk/
[red. .

1 Lessig podaje tu jako przykład fortuny rosyjskicti oligarctiów, powstałe w wyniku 
„uwłaszczenia” na majątku państwowym. Podobne przykłady można zresztą odnaleźć w przy
padku bodajże każdego z krajów „nowej Europy”, Polski nie wyłączając.

*2 Dokładnie chodzi tu o zbiór licencji; Creative Commons obejmuje szereg wariantów 
licencji, różniącycłi się w szczegółach dotyczących uprawnień odbiorców treści.



a także wykorzystjrwanie w utworach pochodnych, pod warunkiem zacho
wania podobnego, niekomercyjnego sposobu dystrybucji powstałych w ten 
sposób treści (share-alike) oraz zachowania informacji o autorze dzieła 
(atribution). To wystarcza, by działać mogły mechanizmy rozbudowy ^o- 
balnego repozytorium wiedzy -  idee, opublikowane „pod ochroną” licen
cji Creative Commons, dostępne dla wszystkich, które tym samym stać 
się mogą zaczynem nowej wiedzy.

Stosowanie licencji typu CC ma -  jak na razie -  charakter wyłącznie 
woluntaiystyczny -  zależne jest od dobrej woli twórcy treści; bez bezpo
średniego wyrażenia jego woli utwór przezeń przygotowany obejmą kla
syczne, obecnie bardzo już restrykcyjne, regulacje prawa autorskiego. 
W gospodarce opartej na wiedzy podejście takie wydaje się jednak niena
turalne. Skoro rozwój gospodarczy zależny jest od jak najszerszej dostęp
ności wiedzy, ta zaś od jak najszerszej dostępności treści, to licencją 
domyślną -  w myśl przepisów prawa -  powinna być licencja permisywna, 
podobna w założeniach do licencji Creative Commons, przy oczjrwistym 
pozostawieniu możliwości włączenia (opt-in) licencji bardziej restrykcyj
nej, na wyraźne żądanie twórcy treści. Ta ostatnia możliwość powinna 
zostać jednak wyraźnie wykluczona w przypadku tych podmiotów, które 
tworzą treści w ramach pełnienia misji publicznej. Warto zauważyć, że 
lista tego rodzaju treści jest już obecnie bardzo długa, zaś ich użyteczność 
bardzo szeroka. Obejmuje bowiem dane geograficzne (tworzone przez 
publiczne służby geodezyjne), dane gospodarcze i statystyczne (zbierane 
przez urzędy statystyczne), materiały audiowizualne (takie jak: programy 
radiowe, programy telewizyjne i filmy tworzone przez publiczne radio 
i telewizję) itp. Ich powszechna dostępność w formie cyfrowej -  choć 
w oczywisty sposób mająca głęboki wpływ na działalność także i podmio
tów prywatnych^^ -  jest głęboko moralnie uzasadniona. Podatnicy zapła
cili już za przygotowanie wszystkich wspomnianych powyżej treści, zaś -  
jak to nadmieniono we wstępie -  ich kopiowanie nie kosztuje już przecież 
dzisiaj praktycznie nic.
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FREE INFORMATION, FREE CULTURE 

ABSTRACT

In the contemporary world the knowledge based economy seems to be the most efficient 
economic model yet invented. In this model the technological, social and economic growth 
is closely tied to knowledge availability. This paper investigates the impact of emergence of 
digital content on this availability, and thus on its influence on speed of cultural and techno
logical growth of information society.
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UJEDNOLICENIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW 
INFORMACJI PUBLICZNEJ!

W artykule przedstawiono dyskusję z wdrażanym obecnie w Polsce modelem Biuletynu 
Informacji Publicznej. Poprzez analizę poziomu ujednolicenia narodowych systemów infor
macji publicznej w 14 krajach stworzono wskaźnik ujednolicenia, opisujący poziom zestan- 
daryzowania graficznego i organizacyjnego omawianych serwisów, składający się z 6 cząstko
wych wskaźników ujednolicenia: logo, strony startowej, innych powtarzających się elementów 
graficznych, innych powtarzających się elementów nawigacyjnych, kolorystyki, adresu 
WWW. W oparciu o przedstawioną analizę zweryfikowano tezę mówiącą, że „poziom ujed
nolicenia systemów informacji publicznej jest wprost proporcjonalny do poziomu ich zaawan
sowania” oraz przedstawiono wnioski dla Biuletynu Informacji Publicznej.

1. WSTĘP

Wprowadzony na mocy Ustawy o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 
jest wdrażanym w Polsce projektem, którego celem jest zapewnienie oby
watelom dostępu do zasobów informacyjnych, znajdujących się w posia
daniu wszystkich jednostek sektora publicznego: od szczebla centralnego 
(np. ministerstwa), przez poziom regionalny (np. urzędy wojewódzkie), aż 
po instytucje działające lokalnie (np. domy kultury).

W myśl wydanego w 2002 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wew
nętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 67 poz. 619) Biuletyn two
rzony jest przez wydzielenie podstrony w ramach istniejącego serwisu 
internetowego danej instytucji. W  rzeczywistości więc ustawa (i wydane 
na jej mocy rozporządzenie) doprowadziła do stworzenia dwóch, równole
gle się rozwijających, elektronicznych systemów informacyjnych, z któ
rych pierwszy tworzony jest pod rygorem rozporządzenia, natomiast drugi 
budowany jest w sposób indjrwidualny przez poszczególne instytucje. 
W wydanym w styczniu 2007 r. nowym rozporządzeniu podjęto próbę roz
wiązania problemu dualizmu systemu przez wskazanie możliwości prowa
dzenia pojedynczej strony WWW, która będzie pełnić jednocześnie funk-

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007 jako projekt badawczy.



cję serwisu własnego i strony podmiotowej BIP danej instytucji (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 10 poz. 68). Jednocześnie jednak utrzymano wymogi, które 
strony podmiotowe BIP powinny spełniać zarówno na poziomie treści, jak 
i na poziomie formy. Dotyczy to między innymi obowiązku umieszczenia: 
logo BIP, menu przedmiotowego czy modułu wyszukującego, jak również 
zakazu publikowania reklam i treści o charakterze komercyjnym (§12 
rozporządzenia)^.

W opublikowanej w marcu 2006 r. Białej księdze nowego BIP znalazł 
się postulat, by Ministerstwo określiło „szczegółowe wymagania dotyczące 
układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, 
które pozwalałyby budować sprawnie działający system oraz przygotowy
wać spójne w formie i treści strony podmiotowe” {Biała księga... 2006, 
s. 10). Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby równoznaczne z wprowadze
niem ujednoliconego podsystemu w systemie informacji publicznej, budo
wanego w oparciu o strony podmiotowe BIP.

Wprowadzenie wspólnych zasad, dotyczących prezentowania treści 
w serwisach o charakterze oficjalnym, byłoby niewątpliwie korzystne 
z punktu widzenia użytkowników. Wątpliwości może jednak budzić wyko
nalność takiego projektu, szczególnie ze względu na:

-  instytucjonalny charakter Biuletynu: BIP w obecnej postaci jest sys
temem złożonym wyłącznie ze stron podmiotowych instytucji, co oznacza 
pominięcie serwisów tematycznych, serwisów skierowanych do poszcze
gólnych grup odbiorców, itp.;

-liczbę i różnorodność podmiotów współtworzących system: zakres 
i zasięg działania poszczególnych instytucji sektora publicznego stanowi 
wyzwanie do ujednolicenia systemu, szczególnie na poziomie treści ;̂

-zarządzanie systemem: wprowadzenie wspólnych rozwiązań będzie 
wymagać zarówno kontroli wywiązywania się poszczególnych podmiotów 
z realizacji takiego obowiązku, jak również scentralizowanego zarządzania 
zmianami w ogólnym schemacie^.

2 w  rzeczywistości tak sformułowany obowiązek oznacza jedynie możliwość wyboru 
pomiędzy prowadzeniem dwóch serwisów internetowych (z których jeden będzie mógł być zin
dywidualizowany, natomiast drugi będzie prowadzony zgodnie z wymogami rozporządzenia), 
a prowadzeniem pojedynczego serwisu WWW w postaci strony podmiotowej BIP. Z  założenia 
opcja druga będzie wykorzystywana przez niewielkie podmioty, dla których prowadzenie 
dwóch serwisów internetowych stanowi zbyt duże obciążenie, lub też nie ma merytorycznego 
uzasadnienia (zakres treści w obu serwisach byłby taki sam). Zakaz umieszczania treści o cha
rakterze komercyjnym stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu pojedynczego serwisu. 
Dotyczy to zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, które, szczególnie w przypadku 
gmin, przez własne serwisy często promują lokalną przedsiębiorczość.

3 Dużym wyzwaniem informacyjnym byłoby stworzenie wspólnego schematu publikowania 
treści dla tak różnych instytucji, jak np. Instytut Hematologii w Warszawie, Ministerstwo Spra
wiedliwości i Gminny Ośrodek Kultury w Konstancinie-Jeziornej.

4 W oparciu o aktualny stan prawny jedynym podmiotem upoważnionym do kontroli 
poprawności wdrażania systemu BIP przez poszczególne instytucje jest Naczelna Izba Kon
troli. Decydując się na istotne ujednolicenie systemu w zakresie formy i treści, konieczne może 
się okazać powołanie specjalnej instytucji, która będzie odpowiadać za realizację tego systemu 
w całym kraju.



Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim 
stopniu elektroniczne systemy informacji publicznej powinny cechować się 
ujednoliceniem na poziomie formalnym i na poziomie treści.

Po omówieniu metodologii badania zostaną zaprezentowane wyniki 
analizy systemów informacji publicznej w 14 krajach, które to systemy 
zostały przebadane z punktu widzenia ujednolicenia graficznego i organi
zacyjnego. Następnie, w oparciu o przedstawioną analizę, zostanie zweiy- 
fikowana teza „poziom ujednolicenia systemów informacji publicznej jest 
wprost proporcjonalny do poziomu ich zaawansowania” . W  części ostat
niej przedstawione zostaną konkluzje i wnioski dla budowanego w Polsce 
Biuletynu Informacji Publicznej.

2. METODOLOGIA BADANIA

2.1. DOBÓR PRÓBY

W pierwszym etapie dokonano wyboru 14 narodowych systemów 
informacji publicznej, w oparciu o następujące kiyteria:

-językowe: preferowano kraje, w których językiem urzędowym jest: 
jęz. angielski, francuski, niemiecki lub hiszpański;

-  poziomu zaawansowania systemu; preferowano państwa, które uzy
skały wyższe miejsce w rankingu UN Global e-Covernment Readiness 
Report 2005^;

-podobieństwo do systemu informacji publicznej w Polsce: prefero
wano kraje o podobnej S5̂ uacji geopolitycznej i o podobnym poziomie 
zaawansowania rozwoju systemu.

W oparciu o powyższe parametry wyselekcjonowano następujące 
kraje: Australię, Austrię, Belgię, Czechy, Francję, Hiszpanię, Indie, Irlan
dię, Kanadę, Maltę, Niemcy, Nową Zelandię, Singapur oraz Wielką Bry
tanię. Następnie dokonano wyboru próby elektronicznego systemu infor
macji publicznej każdego z tych państw przez wskazanie do analizy 30 
witryn .̂

Z założenia, w pierwszej kolejności brano pod uwagę strony interne
towe urzędów centralnych, a w tym m.in.: ministerstw (departamentów), 
obu izb parlamentu, kancelarii prezydenta. Drugą grupę stron uwzględ
nionych w badaniu stanowiły serwisy skierowane do wybranych grup 
odbiorców (np. obywateli, przedsiębiorców) oraz główne portale krajo
wych systemów informacji publicznej. Trzecią, ostatnią grupę stanowiły

5 e-Government Readiness Index składa się z trzech wskaźników cząstkowych: wskaźnika 
zaawansowania rozwoju elektronicznego systemu informacji publicznej, wskaźnika zaawanso
wania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wskaźnika zaawansowania rozwoju 
kapitału ludzkiego. Na potrzeby wyboru poszczególnych systemów informacji publicznej brano 
pod uwagę wyłącznie pierwszy wskaźnik.

 ̂Wielkość próby ogranicza wielkość poszczególnych systemów informacji publicznej. O ile 
w przypadku np. Kanady czy Indii dobór 30 stron, spełniających przyjęte kiyteria, nie stanowił 
problemu, o tyle dla czeskiego czy maltańskiego systemu informacji publicznej trudno byłoby 
zidentyfikować większą liczbę stron.



wicryny umożliwiające dostęp do określonych usług (w tym usług infor
macyjnych, np. dotyczących ptasiej grypy) oraz portale tematyczne.

W bezpośrednim doborze próby, dla uniknięcia uznaniowości, przyjęto 
zasadę sieciowania systemu tj. brano pod uwagę te serwisy, do których 
odesłania (łącza graficzne, tekstowe) znajdowały się na stronach instytucji 
centralnych.

Zgodnie z wynikami badań użytkowania stron internetowych ponad 
połowa użytkowników Internetu dokonuje oceny potencjalnej użytecznoś
ci witryny z punktu widzenia przeprowadzanego wyszukiwania w ciągu 
30 sekund od momentu jej otworzenia (Starak, 2005). Mając to na uwa
dze, przeprowadzona analiza poziomu ujednolicenia systemu ogranicza się 
do wyglądu i organizacji stron domowych (home site) -  początkowych 
stron serwisu WWW. W niniejszym badaniu nie dokonywano analizy 
wewnętrznej spójności organizacyjnej i wizualnej poszczególnych stron.

2.2. WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA

Na potrzeby przeprowadzenia analizy porównawczej systemów infor
macji publicznej z punktu widzenia poziomu ujednolicenia opracowany 
został wskaźnik ujednolicenia, opisujący następujące parametry:

-  logo;
-  stronę startową;
-  inne powtarzające się elementy graficzne;
-  inne powtarzające się elementy nawigacyjne;
-  kolorystykę;
-  adres WWW;

dla których obliczano cząstkowe wskaźniki ujednolicenia.
Wprowadzenie identyfikowalnego z oficjalnymi serwisami oznaczenia 

słownego lub graficznego (logo) jest drugim, po stronie startowej, rozwią
zaniem, które wymaga najmniej wysiłku organizacyjnego -  inkorporacja 
zunifikowanego logotypu w layout poszczególnych serwisów ma charakter 
jednorazowy.

Przy obliczaniu cząstkowego wskaźnika ujednolicenia w tej kategorii za 
każde wystąpienie logo w postaci zgodnej z ogólną zasadą przyznawano 
1 pkt (maksymalnie 30 pkt.). Za każde odstępstwo od zasad ogólnych, 
przez poważną zmianę: kształtu (zmiana parametrów długości i wysokości, 
zmiana proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami logotypu), formy 
(brak jednego/wielu elementów składających się na powszechnie stoso
wany logotyp lub też wprowadzenie nowych), kolorystyki, lokalizacji na 
stronie, odejmowano 0,25 pkt.

Przez stronę startową rozumiano wyraźnie wyodrębnioną stronę 
danego serwisu WWW, która pojawia się po wprowadzeniu jego adresu 
w przeglądarce. Strona startowa z założenia pełni funkcję informacyjną 
(określa charakter serwisu) oraz nawigacyjną jedynie w zakresie wyboru 
wersji serwisu, np. wariantów językowych).

Wprowadzenie rozwiązania w postaci ujednoliconego wzorca strony 
startowej jest prostym sposobem na uporządkowanie całego elektronicz



nego systemu informacji publicznej bez bezpośredniej ingerencji 
w poszczególne serwisy WWW.

W trakcie obliczania cząstkowego wskaźnika ujednolicenia w tej kate
gorii za każde wystąpienie strony startowej w postaci zgodnej z ogólną 
zasadą przyznawano 1 pkt (maksymalnie 30 pkt.). Za każde odstępstwo 
od zasad ogólnych, przez poważną zmianę: kształtu, formy lub koloiystyki, 
odejmowano 0,25 pkt.

Wprowadzenie dodatkowych, wspólnych elementów/motywów graficz
nych stanowi istotną ingerencję w oryginalny layout poszczególnych ser
wisów. Przy obliczaniu cząstkowego wskaźnika ujednolicenia w tej kate
gorii za każdy powtarzający się element graficzny w postaci zgodnej 
z ogólnym standardem przyznawano 1 pkt. Za każde odstępstwo od 
wzorca przez zmianę kształtu, formy lub kolorystyki odejmowano 0,25 
pkt.

W kategorii tej zostały także uwzględnione różnego rodzaju oznaczenia 
jakości, np. występujący w Belgii Blindsurfer czy charakteiystyczny dla 
Singapuru Trustgov. Znaczenie tych grafik wychodzi zdecydowanie poza 
rozumienie ujednolicenia przyjętego na potrzeby tego badania. Dla 
uproszczenia jednak postanowiono przyjąć punkt widzenia początkującego 
użjrtkownika systemu informacji publicznej, dla którego tego typu ozna
czenie nie niesie ze sobą dodatkowych treści.

Wprowadzenie wspólnych elementów nawigacyjnych w postaci menu, 
pasków narzędziowych czy zwykłych łączy graficznych, z jednej strony 
wskazuje na ujednolicenie wizualne systemu informacji publicznej, z dru
giej zaś pozwala na sieciowanie serwisów i tworzenie powszechnie rozpo
znawalnych, jednolitych powiązań pomiędzy poszczególnymi stronami. 
W rzeczywistości więc to elementy nawigacyjne, reprezentujące wza
jemne relacje pomiędzy poszczególnymi serwisami, decydują o poziomie 
ich zintegrowania.

Przy obliczaniu cząstkowego wskaźnika ujednolicenia w tej kategorii za 
każdy powtarzający się element nawigacyjny w postaci zgodnej z ogólnym 
standardem przyznawano 1 pkt. Za każde odstępstwo od wzorca przez 
zmianę kształtu, formy lub kolorystyki odejmowano 0,25 pkt. W przy
padku złożonych elementów nawigacyjnych (np. pasków narzędziowych) 
współczynnik ujednolicenia obliczany był przez analizę z osobna poziomu 
ujednolicenia każdej z części składowych.

Wprowadzenie zestandaryzowanego schematu kolorów jest najdalej 
idącym sposobem ujednolicenia serwisów internetowych. Przy obliczaniu 
współczynnika ujednolicenia w tej kategorii brano pod uwagę powtarza
jące się schematy kolorów lub tam, gdzie schematy nie były stosowane, 
główną barwę danej witryny^.

Dla każdego z krajowych systemów informacji publicznej dokonano 
zgrupowania stron poddanych analizie z punktu widzenia kolorów głów
nych, a następnie obliczono wskaźnik ujednolicenia, przyjmując: po

 ̂Poprzez główną barwę witryny rozumiano każdy kolor inny niż biały, który dominował 
w scłiemacie kolorów danej strony.



1 punkcie za każdą witrynę w grupie zawierającej najwięcej stron, po 0,5 
pkt. za każdą witrynę w drugiej co do liczebności grupie .̂

Korzystanie ze specjalnej domeny, właściwej tylko dla instytucji 
publicznych stanowi nie tylko pewną formę ujednolicenia systemu, ale 
również informację o oficjalnym charakterze poszczególnych serwisów. 
Przy opracowywaniu cząstkowego wskaźnika ujednolicenia w tej kategorii 
brano pod uwagę tylko te adresy WWW, które pozwalają na identyfikację 
witiyny jako oficjalnej strony instytucji/inicjatywy/uslugi publicznej (gov., 
fgov., etc.) lub też w inny sposób wyróżniający się spośród zasobów Inter
netu (np. nic.in)^.

Przy przygotowyv/aniu wskaźnika ujednolicenia w oparciu o liczbę 
powtarzających się: logotзфów, stron startowych, elementów graficznych 
oraz elementów nawigacyjnych brano pod uwagę tylko te elementy, które 
występują przynajmniej na 10% witryn stanowiących próbę dla danego 
kraju (3 witryny).

3. UJEDNOLICENIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW 
INFORMACJI PUBLICZNEJ

3.1. CZĄSTKOWY WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA: KATEGORIA ‘LOGO’

Przeprowadzona analiza dowodzi, że spośród wszystkich możliwych 
sposobów logo, w postaci oznaczenia słownego lub graficznego, jest roz
wiązaniem najbardziej powszechnie wykorzystywanym na potrzeby ujed
nolicania systemów informacji publicznej. W większości przypadków logotyp 
ma wyraźnie zestandaryzowaną formę, konsekwentnie wykorzystywaną 
na poszczególnych stronach. Dotyczy to w szczególności takich krajów, 
jak: Francja (29 stron z logotypem, cząstkowy wskaźnik ujednolicenia
28,5 pkt.), Hiszpania (odpowiednio: 29 i 26,5 pkt.), Kanada (27 i 27 
pkt.), Australia (27 i 24,5 pkt.) oraz Niemcy (26 i 25,5 pkt.). Marginalne 
znaczenie dla poziomu ujednolicenia systemu zestandaryzowany logotyp 
ma w przypadku takich krajów, jak: Austria, Nowa Zelandia oraz Wielka 
Biytania (rys. 1).

Dla stron poszczególnych instytucji australijskiego systemu logotyp zor
ganizowany jest w oparciu o dwa elementy: graficzny, przedstawiający 
jednokolorowe (białe lub granatowe) godło narodowe, oraz tekstowy, zło
żony z wyrażenia Australian Government oraz nazwy instjrtucji, właści
wej dla danej witryny.

W przypadku stron poświęconych określonym zagadnieniom, inicjaty
wom, czy grupom odbiorców, logotyp występuje w uproszczonej formie

® Uwzględnienie drugiej co do wielkości grupy przy obliczaniu cząstkowego wskaźnika 
ujednolicenia miało na celu uniknięcie sytuacji, w której np. system zawierający 17 stron 
w pierwszej co do wielkości grupie i 3 w drugiej, scharakteryzowany zostałby jako bardziej 
ujednolicony niż system złożony ze stron zakwalifikowanych do dwóch grup kolorystycznych 
(po 15 stron każda).

® Zob. wyjaśnienie dotyczące domen w p. 3.6.
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Rys. 1. Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia: kategoria ‘Logo’

(element graficzny oraz wyrażenie Australian Government lub też An 
Australian Government Initiative).

Strony: House o f Representatives, Senate oraz Prime Minister 
zawierają logotypy о wyraźnie odrębnym schemacie dla części tekstowej, 
z kolei Community.gov.au, Australian Electoral Commission oraz 
Women.gov.au oznaczone są logotypami zaprojektowanymi wyłącznie na 
ich potrzeby, w żaden sposób nienawiązującymi do powszechnie stosowa
nego formatu.

W  zdecydowanej większości witryn logo umieszczono w lewym, górnym 
rogu. Kolorystyka logotypu związana jest ze schematem kolorów każdej 
z witryn, w związku z czym nie była brana pod uwagę przy obliczaniu 
ostatecznego wskaźnika ujednolicenia, który dla australijskiego systemu 
informacji publicznej wynosi 24,25 pkt.

W przypadku Austrii w zasadzie brak jest ujednoliconego logotypu 
wykorzystywanego w całym systemie informacji publicznej. Jedynym 
powtarzającym się rozwiązaniem jest logo Bundeskanzleramt, które poja
wia się nie tylko na stronie Bundeskanzleramt, ale także na innych witry
nach, przygotowywanych przez ten urząd: HELP, Sektion Sport des 
Bundeskanzleramts oraz IKT-Strategie des Bundes, w efekcie czego 
cząstkowy wskaźnik ujednolicenia wyniósł 4 pkt.

Logo głównego portalu rządowego Belgium pełni jednocześnie rolę 
znaku rozpoznawczego całego belgijskiego systemu informacji publicznej. 
Najczęściej występuje ono w formie zintegrowanej z paskiem narzędzio
wym (zob. inne powtarzające się elementy nawigacyjne) i jest umiejsco
wione w prawym górnym rogu witryny. W  pozostałych przypadkach, 
kiedy logo występuje w postaci wolnej, najczęściej zlokalizowane jest 
w części dolnej strony (6 wystąpień).

Ponieważ logotyp występuje na 24 witrynach spośród 30 poddanych 
badaniu, po uwzględnieniu zmian lokalizacji, cząstkowy wskaźnik ujedno
licenia belgijskiego systemu w tej kategorii wynosi 21 pkt.



Jedynym powtarzającym się elementem graficznym w systemie infor
macji publicznej Czech, który może być traktowany jako logo systemu, 
jest wizerunek godła państwowego, obecny na jedenastu witrynach. 
W pięciu przypadkach znajduje się ono w lewym górnym rogu. Dodat
kowo, w przypadku witryny Ministerstvo Zdravotnictvi zmieniona 
została jego kolorystyka. Logo właściwe dla poszczególnych witiyn nie 
wykazują żadnego podobieństwa w formie, kształcie czy kolorystyce. 
W rezultacie poziom ujednolicenia czeskiego systemu informacji publicz
nej w kategorii ‘logo’ wynosi 9,25 pkt.

Cząstkowy wskaźnik ujednolicenia francuskiego systemu informacji 
publicznej w tej kategorii wynosi 28,5 pkt. Na wszystkich stronach, poza 
witryną Presidence de la Republique, znajduje się logo Republique Fran- 
ęaise. Konsekwentnie umieszczane jest ono w lewym, górnym rogu 
strony. W przypadku dziewiętnastu witryn logotyp uzupełniono o nazwę 
lub logo własne instytucji, do której dana strona należy. Logo prezento
wane jest standardowo na białym tle, z wyjątkiem strony Ministere de 
I’education nationale, na której zastosowano tło zielone.

Na potrzeby hiszpańskiego systemu informacji publicznej wprowa
dzono rozwiązanie, w ramach którego ujednolicono logotypy poszczegól
nych instytucji, wprowadzając szablon, w oparciu o który tworzone są 
poszczególne logo. Zawiera on elementy flag Unii Europejskiej i Hiszpanii 
oraz godło Hiszpanii. W ramach szablonu ujednolicono także kolorystykę 
(żółte tło oraz czarna czcionka).

Szablon ten jest wykorzystywany jedynie na potrzeby tworzenia logo- 
typów dla poszczególnych instytucji. W  przypadku portali tematycznych 
i portali usług kształt, forma i kolorystyka logotypów mają dowolny cha
rakter. Z reguły jednak na tego typu witrynach, obok logo właściwego dla 
danej strony, znajduje się logo instytucji odpowiedzialnej za jej przygoto
wanie np. Circe, Plan avanza, Permiso por Puntos, Television digital. 
Interes. Niekiedy stosuje się rozwiązanie polegające na integracji obu 
logotypów, inkorporując logo strony do logo instytucji odpowiedzialnej za 
jej przygotowanie -  np. Ingenio2010, SEPES Entidad Publica Empre- 
sarial de Suelo, Sociedad Publica de Alquiler, 060.es.

Największe odstępstwa od przyjętego szablonu występują na witry
nach: Agenda de Protección de Datos (zmiana kolorystyki, kształtu oraz 
formy logotypu) oraz Red (zmiana formy oraz kolorystyki). W  zdecydo
wanej większości stron poddanych badaniu logotyp stworzony w oparciu 
o szablon zlokalizowany był w lewym, górnym rogu strony (w 23 przy
padkach na 29).

Poziom ujednolicenia hiszpańskiego systemu informacji publicznej 
w kategorii ‘logo’ wynosi 26,5 pkt., przy 29 stronach na 30 poddanych 
badaniu, zawierających logotyp stworzony w oparciu o szablon.

W  przypadku Indii na 23 stronach pojawia się godło narodowe, aczkol
wiek różnorodność jego kształtu i kolorystyki (żółta, czarna, szara, niebie
ska) dowodzi, że nie ma ono formy zestandaryzowanego logotypu. W zde
cydowanej większości przypadków (18 na 23) zostało ono zlokalizowane 
w lewym górnym rogu witryny. Liczba wystąpień i często powtarzająca się 
lokalizacja tego elementu pozwala potraktować go jako pewną formę logo.



umożliwiającą identyfikację oficjalnych stron rządowych, dlatego też 
poziom ujednolicenia hinduskiego systemu informacji publicznej w tej 
kategorii wynosi 17,75 pkt.

Podobnie jak w przypadku Indii, tak i w Irlandii elementem wspólnym 
dla wielu serwisów elektronicznych jest obecność odwzorowania godła 
narodowego (harfy). Pojawiło się ono na 15 witrynach, spośród 30 podda
nych badaniu. Brak z góry określonego standardu powoduje, że każde 
z tych wystąpień różni się kolorystyką, formą lub kształtem. W przypadku 
stron D epartm ent o f  D efen se oraz D epartm ent o f  Enterprise, Trade 
and Em ploym ent odwzorowanie godła ma charakter symbolicznego 
nawiązania poprzez przedstawienie artystycznej wizji harfy. Różnorodność 
ta uniemożliwiła wskazanie dominującego rozwiązania, w stosunku do któ
rego obliczany byłby wskaźnik ujednolicenia dla tej kategorii. Dlatego też 
każdemu z wystąpień przypisano wskaźnik 0,5 pkt., przez co cząstkowy 
wskaźnik ujednolicenia systemu w tej kategorii wynosi 7,5 pkt.

Oficjalny logotyp systemu informacji publicznej w Kanadzie pojawił się 
na zdecydowanej większości stron poddanych badaniu. Składa się on ze 
słowa Canada i flagi narodowej. Jedynie na stronach: Parliam ent, E lec
tions Canada oraz G overnor G eneral logotyp główny nie pojawił się. 
W przypadku wszystkich wystąpień zachowana jest pełna spójność kształtu, 
formy, koloiystyki i lokalizacji (prawy, gómy róg) logotypu. Wskaźnik ujed
nolicenia kanadyjskiego systemu w kategorii ‘logo’ wynosi 27 pkt.

W nowozelandzkim systemie nie ma jednoznacznie wyodrębnionego 
logotypu, wspólnego dla wszystkich witiyn. Jedynym powtarzającym się 
elementem jest odwzorowanie godła narodowego (7 wystąpień), z reguły 
w postaci jednokolorowej (z wyjątkiem strony D epartm ent o f  the Prim e 
M inister and Cabinet). Najczęściej zlokalizowane jest ono w lewym, gór
nym rogu witiyny, aczkolwiek pojawiają się odstępstwa od tej zasady, 
w przypadku M inistry o f  Social D evelopm ent jest to środkowa część tytu
łowego baneru, natomiast M inistry o f  Foreign Affairs & Trade zamieściło 
swoje logo w lewej części witryny. Poziom ujednolicenia nowozelandzkiego 
systemu informacji publicznej w tej kategorii wynosi 5,75 pkt.

W przypadku 26 witryn niemieckiego systemu informacji publicznej 
pojawia się zestandaryzowany logotyp, złożony z trzech elementów: 
odwzorowania w postaci godła narodowego i flagi narodowej oraz nazv^ 
instytucji będącej podmiotem odpowiedzialnym za przygotowjrwanie 
danej strony. Z reguły umiejscowione jest ono w lewym, górnym rogu 
strony. Wyjątkiem są tutaj witryny; Bund.de oraz A ltersvorsorge m acht 
Schule, w przypadku których logotyp główny umieszczono w lewym, dol
nym rogu.

Dla witryn obu izb parlamentu: B undestag  oraz Bundesrat, a także 
strony Bundesprasident jedynym elementem nawiązującym do głównego 
logotypu jest odwzorowanie godła narodowego. Portal Young Germ any, 
skierowany do młodych obcokrajowców, nie zawiera żadnego nawiązania 
do logotypu głównego. Wskaźnik ujednolicenia niemieckiego systemu 
w kategorii ‘logo’ wynosi 25,5 pkt.

Logo maltańskiego systemu informacji publicznej z domeną gov.m t 
występuje na 26 stronach spośród 30 poddanych badaniu. W  większości



przypadków ma ono taką oamą formę, kształt i kolor (jedynie w przy
padku witryn Ministry for the Family & Social Security, Ministry for 
Rural Affairs and the Environment oraz Xummiemu wyraźnie zmienia 
się tio logotypu). Z mniejszą konsekwencją podejmowane są decyzje co do 
lokalizacji logotypu. Najczęściej (w 7 przypadkach) jest to lewy, górny róg 
witany (tę lokalizację przyjęto za bazową przy obliczaniu wskaźnika ujed
nolicenia), jednak równie często umiejscowione jest ono w lewym, dolnym 
rogu witryny. Pojawia się również w obu prawych rogach, a także w czę
ści centralnej i dolnej strony. Poziom ujednolicenia maltańskiego systemu 
informacji publicznej w kategorii ‘logo’ wynosi 20,5 pkt.

Zestandaryzowany logotyp stosowany jest również w singapurskim sys
temie. Logo, mające charakter oznaczenia słownego: Singapore Govern
ment: Integrity, Service, Excellence, uzupełnionego о graficzną repre
zentację głowy lwa (stanowiącą nawiązanie do godła narodowego), 
pojawia się zawsze w prawym, górnym rogu witiyny. Lugotyp ten został 
umieszczony na 21 stronach, we wszystkich przypadkach zachowując 
spójność z ogólnie przyjętym standardem. Dodatkowo na stronie Ministry 
o f Education znalazło się nawiązanie do logotypu gjównego w postaci 
odwzorowania głowy lwa. Poziom ujednolicenia systemu w tej kategorii 
wynosi 21,25 pkt.

W przypadku Wielkiej Brytanii w trakcie analizy stron poddanych 
badaniu nie zidentyfikowano zestandaryzowanego logotypu. Jedynym ele
mentem powtarzającym się w logotypach poszczególnych witryn było 
czarno-białe odwzorowanie godła narodowego (6 wystąpień), które jednak 
nie miało wyraźnie określonej i konsekwentnie powtarzanej lokalizacji. 
Wskaźnik ujednolicenia systemu w tej kategorii wynosi 4,5 pkt.

3.2. CZĄSTKOWY WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA: KATEGORIA 
‘STRONA STARTOWA’

Spośród wszystkich poddanych analizie narodowych systemów infor
macji publicznej jedynie kanadyjski i belgijski powszechnie wykorzysty
wały strony startowe (odpowiednio 30 i 27 wystąpień). W przypadku czte
rech krajów (Czech, Francji, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii) żaden 
z objętych badaniem serwisów internetowych nie zawierał wyodrębnionej 
strony startowej. Oprócz systemu kanadyjskiego i belgijskiego jedynie 
australijski, hinduski i singapurski zawierały wystarczającą liczbę witryn 
ze stronami startowymi, aby uwzględnić je przy obliczaniu cząstkowego 
wskaźnika ujednolicenia w tej kategorii (rys. 2).

W systemie kanadyjskim strona startowa jest standardowym elemen
tem każdej witryny w ramach przebadanej próby. W zdecydowanej więk
szości przypadków zawiera ona te same elementy: przyciski wyboru wer
sji językowej (francuskiej lub angielskiej), logo Canada, dwujęzyczną 
nazwę strony, łącza do informacji prawnych oraz, w części centralnej, 
baner tj^ułowy. Wszystkie elementy strony startowej, poza banerem, są 
w pełni zestandaryzowane.

Jedynie w przypadku stron Parliament oraz Elections Canada odno
towano całkowite, a w przypadku witiyny Governor General częściowe.
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Rys. 2. Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia: kategoria ‘Strona startowa’

odejście od ogólnego formatu. W rezultacie wskaźnik ujednolicenia sys
temu w tej kategorii wynosi 27,75 pkt.

Wielojęzyczność systemu informacji publicznej Belgii warunkuje częste 
wykorzystywanie strony startowej jako narzędzia umożliwiającego wybór 
odpowiedniej wersji językowej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że każdy 
użytkownik, bez względu na to, jakim językiem się posługuje, uzyska pod
stawowe informacje o tym, kto jest autorem danej strony i/lub czego ona 
dotyczy. Pomimo częstego wykorzystywania strony startowej (27 wystą
pień) brak jest ujednolicenia w zakresie formy czy kolorystyki. W  rezulta
cie poziom ujednolicenia belgijskiego systemu informacji publicznej 
w kategorii ‘strona startowa’ wynosi O pkt.

W przypadku Indii wyodrębniona strona startowa występuje w ramach 
8 witryn, spośród 30 poddanych badaniu. W trzech przypadkach: Mitń- 
stry o f External Affairs, Department o f Consumer Affairs oraz Ministry 
o f Culture, strony startowe mają formę samodzielną. W  dwóch kolejnych 
wystąpieniach zastosowano wspólną stronę startową dla kilku witi^. 
W efekcie pojedyncza strona startowa (z wyraźnie wyodrębnionym adre
sem WWW, różnym od adresów stron docelowych) prowadzi do stron 
internetowych obu izb parlamentu oraz witryny prezydenta Indii. Podob
nie wspólna strona startowa prowadzi do dwóch departamentów Mini
sterstwa Edukacji: Department o f School Education & Literacy oraz 
Department o f Higher Education. Ponieważ koloiystyka i organizacja 
stron startowych nie wykazują cech wspólnych poziom ujednolicenia hin
duskiego systemu informacji publicznej w kategorii ‘strona startowa’, ze 
względu na obecność wspólnej strony startowej dla trzech witryn, wynosi 
3 pkt.

W ramach systemu australijskiego strona startowa pojawiła się w przy
padku witryn: House o f Representatives i Senate (opatrzone wspólną 
stroną startową Parliament o f Australia), Prime Minister, Australian



Electoral Commission oraz Department o f Finance and Administration. 
Za wyjątkiem dwóch pierwszych stron startowych nie występuje podo
bieństwo graficzne ani organizacyjne, dlatego też poziom ujednolicenia 
w tej kategorii wynosi O pkt., podobnie jak w przypadku systemu singa
purskiego, w którym witryny: Uniquely Singapore, The Enterprise Chal
lenge oraz Ministry o f National Development są jedynymi, w przypadku 
których występowała strona startowa. Kolorystyka i struktura strony 
związana jest jednoznacznie z layoutem strony Równej, co oznacza, że 
pomiędzy tymi stronami startowymi nie występuje żadne podobieństwo.

3.3. CZĄSTKOWY WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA: KATEGORIA 
TNNE POWTARZAJĄCE SIĘ ELEMENTY GRAFICZNE’

Inne (niż logotyp), zestandaryzowane elementy graficzne, zostały 
zidentyfikowane w ramach systemów: Kanady, Singapuru, Malty, Belgii 
oraz Hiszpanii. Biorąc pod uwagę sposób obliczania cząstkowego wskaź
nika ujednolicenia, który nie miał górnej granicy, zaprezentowane na 
rys. 3 wyniki badania dowodzą znikomej roli tej formy ujednolicenia sys
temów elektronicznych. Jedynie w przypadku Kanady średnio jeden 
zestandaryzowany element graficzny pojawił się na każdej stronie podda
nej badaniu, natomiast dla Singapuru i Malty -  na co drugiej stronie.
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Rys. 3. Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia: kategoria ‘Inne powtarzające się ele
menty graficzne’

W systemie kanadyjskim najczęściej pojawiającym się elementem gra
ficznym była dwujęzyczna nazwa instytucji odpowiedzialnej za przygoto
wanie danego serwisu internetowego oraz odwzorowanie flagi kanadyjskiej 
(tab. 1). Na 28 wystąpień zasadę tę w pełni respektowano w 26 przypad
kach. Na stronie Governor General oraz witrynie Office o f the Prime



Minister odwzorowanie flagi narodowej zastąpiono odwzorowaniem godła 
instytucji.

W 7 przypadkach w centrum banera tytułowego pojawiło się odwzoro
wanie liścia klonu, które przez zachowanie czerwonej barwy, stanowi 
wyraźne nawiązanie do flagi narodowej. Wskaźnik ujednolicenia systemu 
w tej kategorii wynosi 34,5 pkt.

Tabela 1
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów graficznych 

w kanadyjskim systemie informacji publicznej

Element graficzny Liczba wystąpień Wsiiaźniii ujednolicenia

28 27,5

W  przypadku singapurskiego systemu informacji publicznej najczęściej 
powtarzających się elementem graficznym jest pieczęć jakości Trust SG, 
która poza tym, że stanowi pewną konkretną informację dla użytkownika, 
pełni jednocześnie formę łącza do informacji wskazującej na uwarunko
wania korzystania z tej pieczęci. Dlatego też, o ile z praktycznego punktu 
widzenia Trust SG stanowi łącze graficzne, o tyle podstawowa informacja 
zawiera się w samym wizerunku pieczęci. Strona, do której po jej wybra
niu użytkownik zostaje odesłany, stanowi jedynie informację uzupełnia
jącą, wyjaśniającą. Dlatego też znak ten został uwzględniony w kategorii 
‘inne powtarzające się elementy graficzne’, a nie ‘inne powtarzające się 
elementy nawigacyjne’ (tab. 2).

Na stronach: Ministry o f Finance, Elections Department oraz Mini
stry o f the Manpower pojawiło się dodatkowe oznaczenie graficzne 
People Developer, używane przez instytucje, które wdrożyły system 
zarządzania zasobami ludzkimi pod tą samą nazwą. Ostateczny wskaźnik 
ujednolicenia systemu w tej kategorii wynosi 18 pkt.

Tabela 2
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów graficznych 

w singapurskim systemie informacji publicznej

Element graficzny Liczba wystąpień Wskaźnik ujednolicenia

• mimhtf *f

ł r u s t i^ s g
Click T o  Verify

15 15

3 3



w  maltańskim systemie informacji publicznej jedynym powtarzającym 
się elementem graficznym jest godło Malty, które pojawiło się na 14 
witrynach (w 11 przypadkach w wersji kolorowej, w 3 w wersji czarno-bia- 
iej). Poziom ujednolicenia systemu w kategorii ‘inne powtarzające się ele
menty graficzne’ wynosi 13,25 pkt.

Tabela 3
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów graficznych 

w maltańskim systemie informacji publicznej

Element graficzny Liczba wystąpień Wsi(ainil< ujednolicenia

14 13,25

Jedynym powtarzającym się elementem graficznym w systemie infor
macji publicznej Hiszpanii jest znak administración electrónica, który 
występuje na 3 stronach spośród 30 poddanych badaniu (tab. 4). W  jed- 
ПЗШ1 przypadku (strony Ministeńo de Defense de Espana) element ten 
peini funkcję łącza graficznego do podstrony zawierającej listę usług online 
oferowanych przez ministerstwo. Poziom ujednolicenia systemu w tej 
kategorii wynosi 3 pkt.

Tabela 4
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów graficznych 

w hiszpańskim systemie informacji publicznej

Element graficzny Liczba wystąpień Wskaźnik ujednolicenia

3 3

Podobnie, cząstkowy wskaźnik ujednolicenia belgijskiego systemu 
informacji publicznej w tej kategorii wynosi 3 pkt. Trzy spośród badanych 
stron internetowych zostały opatrzone logo inicjatywy Blindsurfer 
(tab. 5), stanowiącym swego rodzaju znak jakości -  mogą z niego korzy
stać tylko te witryny, które zostały stworzone w sposób umożliwiający oso
bom niewidomym łatwe korzystanie ze swoich zasobów.

Tabela 5
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów graficznych 

w belgijskim systemie informacji publicznej

Element graficzny Liczba wystąpień Wskaźnik ujednolicenia

3 3



3.4. CZĄSTKOWY WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA: KATEGORIA 
‘INNE POWTARZAJĄCE SIĘ ELEMENTY NAWIGACYJNE’

Analiza poziomu ujednolicenia narodowych systemów informacji 
publicznej z punktu widzenia innych powtarzających się elementów nawi
gacyjnych, której wyniki zaprezentowano na rys. 4, pozwoliła na wskaza
nie grupy państw, w przypadku których jest to powszechnie wykorzysty
wane rozwiązanie. Należą do niej: Kanada (z cząstkowym wskaźnikiem 
ujednolicenia na poziomie 173,75 pkt.), Hiszpania (76,5 pkt.), Singapur 
(44,25 pkt.) oraz Belgia (38 pkt.). W  pozostałych przypadkach zestanda- 
ryzowane łącza graficzne i inne elementy o charakterze nawigacyjnym 
pojawiały się sporadycznie.
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Singapur 

Nowa Zelandia 

Niemcy 

Malta 

Kanada 

Irlandia 

Indie 

Hiszpania 

Francja 

Czechy 

Belgia 

Austria 
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173 ,75
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|D Liczba wystąpień ■  Wskaźnik ujednolicenia

Rys. 4. Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia: kategoria ‘Inne powtarzające się
elementy nawigacyjne’

Wśród elementów nawigacyjnych powtarzających się na stronach sys
temu kanadyjskiego na szczególną uwagę zasługuje menu narzędziowe, 
obejmujące 5 elementów: łącze do drugiej wersji językowej. Contact Us, 
Help, Search oraz Canada Site (łącze do gjównego serwisu internetowego 
rządu Kanady). Menu, zlokalizowane zawsze w górnej części witryny, ma 
formę tekstową i w przypadku każdego wystąpienia zachowuje spójność 
kolorystyki i kształtu (tab. 6). Niekiedy pojawiają się odstępstwa od formy 
w postaci dodatkowego elementu w menu.



z  powtarzającym się na poszczególnych stronach wspólnym menu 
narzędziowym często (w 20 przypadkach na 26 wystąpień) zintegrowane 
jest menu narzędziowe własne danej strony. Z reguły składa się ono z 5 
elementów, jednak liczba odstępstw od tej zasady, różnorodność kolory
styki oraz elementów wchodzących w skład menu powoduje, że mają one 
mniejszą wartość z punktu widzenia wskaźnika ujednolicenia.

Dodatkowo, na sześciu witrynach umieszczono łącze graficzne Univer
sal Child Саге, umożliwiające uŻ3rtkownikom dotarcie do specjalnego 
programu opieki nad dziećmi, wdrażanego w Kanadzie. Trzykrotnie poja
wiło się łącze graficzne do strony Canada Business, skierowanej do przed
siębiorców. W przypadku obu łączy występują liczne odstępstwa w zakre
sie kształtu i formy. Wskaźnik ujednolicenia systemu w tej kategorii 
wynosi 173,75 pkt.

Tabela 6
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów nawigacyjnych 

w kanadyjskim systemie informacji publicznej

Element nawigacyjny Liczba
wystąpień

Wsl(aźnil<
ujednolicenia

26 167,2510

4,25

SERVICES 
' BUSiNES 2,25

W trakcie przeprowadzonego badania systemu informacji publicznej 
Hiszpanii zident}^kowano sześć powtarzających się elementów nawiga
cyjnych, do których, obok menu językowego, zakwalifikowano szereg 
łączy graficznych (tab. 7).

Menu językowe najczęściej składało się z sześciu wersji, aczkolwiek 
niektóre serwisy oferowały jedynie trzy (np. 060.es), a inne siedem (np. 
Ministerio de Fomento).

Spośród łączy graficznych najbardziej rozpowszechnione (12 wystą
pień) było łącze do witryny zawierającej podstawowe informacje doty
czące przeprowadzanej w Hiszpanii reformy fiskalnej. Prawie równie czę
sto (11 wystąpień) pojawiło się łącze do gjównego oficjalnego portalu rządu 
hiszpańskiego 060.es.

Do rzadziej umieszczanych należą łącza: Programa Nacional de 
Reformas (przenoszące użytkownika do strony Narodowego Programu 
Reform na rzecz Strategii Lizbońskiej), Conicilia (do witryny zawierającej

Przy obliczaniu wskaźnika ujednolicenia przyznawano po 1 punkcie za każdy element 
powtarzającego się na wszystkich stronach menu (maksymalnie 5) oraz maksymalnie 2 punkty 
za obecność i zachowanie formy menu narzędziowego witryny, zintegrowanego z menu wspól
nym dla wszystkich stron.



informacje nt. narodowego programu poprawy warunków pracy w admi
nistracji), dni electrónico (do serwisu internetowego konferencji poświę
conej problematyce ICT) oraz Gripe Aviar (do strony zawierającej infor
macje dot. ptasiej grypy).

Tabela 7
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów nawigacyjnych 

w hiszpańskim systemie informacji publicznej

Na zdecydowanej większości witryn systemu informacji publicznej Sin
gapuru (20) pojawiło się zestandaryzowane menu narzędziowe, złożone 
z trzech elementów: Contact Info, Feedback, Sitemap. W  przypadku 
strony Sprinter pojawił się tylko jeden element menu: Feedback (tab. 8). 
Brak jest spójności w zakresie koloiystyki czy czcionki menu, zachowana 
zostaje jednak z reguły zasada dotycząca jego lokalizacji: prawy górny róg 
strony.

W przypadku trzech głównych portali singapurskiego systemu infor
macji publicznej: eCitizen (portal dla obywateli), Enterprise One (portal 
dla przedsiębiorców) oraz Singov (^ówny portal systemu) zastosowano 
specjalne menu zakładkowe, integrujące te trzy usługi informacyjne.

Przyznano po 2 punkty za strony z sześcioma wersjami językowymi (wersja najpopular
niejsza), w pozostałych przypadkach za każdą jedną dodatkową lub brakującą obniżano wskaź
nik 2 o 0,25 pkt.



Dodatkowo, na stronach Singov, IDA oraz eCitizen pojawiło się łącze 
graficzne w celu popularyzowania wykorzystania metod płatności za 
usługi publiczne przez użytkowników elektronicznych.

Poziom ujednolicenia singapurskiego systemu informacji publicznej 
w tej kategorii wynosi 44,25 pkt.

Tabela 8
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów nawigacyjnych 

w singapurskim systemie informacji publicznej

Element nawigacyjny Liczba wystąpień Wskaźnik ujednoliccnim

20 38'2

Jedynym pojawiającym się elementem nawigacyjnym na stronach sys
temu informacji publicznej w Belgii jest pasek narzędziowy (12 wystą
pień). Obejmuje on menu językowe (umożliwiające wybór języka witryny -  
od 2 do 4 wersji), menu narzędziowe (od 1 do 5 elementów), okienko 
wyszukiwarki (11 wystąpień) oraz logo, które pełni jednocześnie funkcję 
łącza graficznego do portalu belgium.be.

Pasek narzędziowy zlokalizowany jest zawsze na początku strony, 
wspólna dla wszystkich wystąpień jest również czcionka menu językowego 
(oznaczenia kodowe języka) i narzędziowego. Kolorystyka paska jest 
zmienna i zależy od barw danej witryny.

Poziom ujednolicenia belgijskiego systemu informacji publicznej 
w kategorii ‘inne powtarzające się elementy nawigacyjne’ wynosi 38,5 
pkt.

Tabela 9
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów nawigacyjnych 

w belgijskim systemie informacji publicznej

Element nawigacyjny Liczba Wskainik
wystąpień ujednolicenia

0 3  ML Conlwt Wtctwrcha' ■  na 1 2 38,5'3

Ze względu na brak ujednolicenia w zakresie koloru tła i czcionki oraz typu czcionki za 
każdy występujący element Contact Info, Feedback, Sitemap podnoszono wskaźnik ujednolice
nia o 0,75 pkt., przy czym w przypadku zmiany formy odejmowano 0,25 pkt.

Po jednym punkcie przyznawano za; minimum dwie wersje językowe (francuską i holen
derską), obecność łącz: Contact, Sitemap, Aide oraz obecność okienka wyszukiwarki. Pomi
nięto obecność logo.



3.5. CZĄSTKOWY WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA: КАТЕСОИА 
‘KOLORYSTYKA’

Analiza schematów kolorów wykorzystywanych na potrzeby tworzenia 
poszczególnych stron internetowych poddanych badaniu nie pozwoliła na 
zidentyfikowanie w żadnym z krajów wyraźnego, zestandaryzowanego 
modelu. Generalnie do najczęściej wykorzystywanych kolorów Równych 
należały niebieski oraz zielony, jednak ta nadreprezentacja wydaje się być 
jednoznacznie związana z oficjalnym charakterem serwisów.

Zgodnie z przyjętym założeniem w trakcie dokonjwania grupowania 
różne wersje tego samego koloru (jasne, ciemne itp.) traktowano jedna
kowo. Podobnie, w trakcie przypisywania stron do poszczególnych grup 
ważny byl poziom nasycenia daną barwą w relacji do innych obecnych na 
danej witrynie, a nie w relacji do innych stron z tej samej grupy.

Wartość cząstkowego wskaźnika ujednolicenia w tej kategorii dla 
poszczególnych krajów prezentuje rys. 5. Najwyższą wartość wskaźnik 
osiąga w przypadku Malty (22,75 pkt.), Czech (22 pkt.), Singapuru (19,5 
pkt.), Irlandii (18,5 pkt.) oraz Niemiec (18,5 pkt.). Najmniej usystematy
zowane pod tym względem okazały się systemy informacji publicznej 
Wielkiej Brytanii (9 pkt.) oraz Indii (10,5 pkt.).

Rys. 5. Wskaźnik ujednolicenia: kategoria ‘Kolorystyka’

Najczęściej występującym kolorem głównym w maltańskim systemie 
informacji publicznej jest niebieski, który dominuje w schemacie kolorów 
17 witryn. W  przypadku 3 dalszych stron pojawiają się dwa główne 
koloiy; niebieski i szary. Drugą co do wielkości grupą jest grupa zawiera
jąca strony z dominującym kolorem zielonym (7). Dla Ministry o f Health, 
the Elderly and Community Care główną barwą jest pomarańczowy, 
a dla eVat -  żółty. W odniesieniu do strony eXams niemożliwe było jed
noznaczne wskazanie koloru głównego.

Dominującym kolorem w czeskim systemie informacji publicznej jest 
kolor niebieski. Ponad połowa stron (17) charakteryzuje się tym kolorem 
jako głównym. Layout kolejnych czterech witryn zawiera dwa równo



rzędne kolory: niebieski i czerwony. Druga co do wielkości grupa kolory
styczna, z dominującą barwą zieloną, obejmuje 4 strony. Poziom ujednoli
cenia systemu w tej kategorii wynosi 22 pkt.

System singapurski zbudowany jest w oparciu o trzy dominujące 
kolory: niebieski (13 stron), czerwony (8) oraz pomarańczowy (5), które 
w przypadkach, gdy nie są kolorami głównymi strony, pełnią funkcję 
koloru dodatkowego. Widać to szczególnie w przypadku grupy ‘pomarań
czowej’ i ‘czerwonej’. Poziom ujednolicenia systemu w tej kategorii wynosi
19,5 pkt.

Najczęściej pojawiającym się kolorem głównym w irlandzkim systemie 
informacji publicznej jest niebieski, któiy wystąpił w przypadku 14 
witiyn. Druga co do wielkości grupa obejmuje strony z dominującą barwą 
zieloną (w sumie 6 stron), natomiast trzecia -  czerwoną (4 strony). Spo
śród stron, w których dominujący jest kolor niebieski aż 6 zawiera dużą 
liczbę zielonych akcentów, co zostało uwzględnione przy obliczaniu osta
tecznego pozioriiu ujednolicenia Wskaźnik ujednolicenia w tej kategorii 
wynosi 18,5 pkt.

W niemieckim systemie najbardziej liczna jest grupa stron z dominu
jącą barwą niebieską -  14 witryn charakteryzowało się tym kolorem jako 
barwą główną, natomiast w dwóch kolejnych przypadkach kolory: czer
wony i niebieski miały równorzędny status. Drugą co do wielkości jest 
grupa stron z dominującym kolorem pomarańczowym (6), trzecią -  zielo
nym (5). Pozostałe witryny charakteryzują się unikalną kolorystyką (np. 
Bundeswahlleiter -  białą, Altersvorsorge macht Schule -  czerwoną) lub 
też w wykorzystjrwanym na ich potrzeby schemacie kolorów niemożliwe 
jest wskazanie barwy dominującej. Poziom ujednolicenia systemu w tej 
kategorii wynosi 18,5 pkt.

W przypadku Wielkiej Brytanii przeprowadzona analiza nie pozwoliła 
na jednoznaczne wskazanie najczęściej wykorzystywanego koloru. Spo
śród wszystkich uwzględnionych w badaniu stron aż 13 charakteryzowało 
się całkowicie unikalnym layoutem i niepowtarzającą się nigdzie indziej 
kolorystyką (w pięciu przypadkach były to pojedyncze kolory, w ośmiu zaś 
pomimo dużej liczby barw, nie można było wskazać tej dominującej). 
W  dalszej kolejności najbardziej popularne były: zielony (kolor główny dla 
6 witryn), niebieski (6 witryn), czerwony (3) oraz fioletowy (2). Poziom 
ujednolicenia brytyjskiego systemu informacji publicznej w tej kategorii 
wynosi 9 pkt.

System hinduski z punktu widzenia kolorystyki charakteryzuje duża 
różnorodność. W trakcie analizy wyodrębniono 7 grup: niebieską 
(8 witryn), zieloną (5), brązową (3), szarą/czarną (3), pomarańczową (2), 
białą (1) oraz grupę zawierającą strony o dużej liczbie barw, uniemożli
wiających jednoznaczne wskazanie koloru dominującego (8). Poziom ujed
nolicenia systemu w tej kategorii wynosi 10,5 pkt.

W trakcie obliczania wskaźnika ujednolicenia uwzględniono to poprzez przypisanie 0,75 
pkt. za każdą stronę w grupie stron z dominującą barwą zieloną.



3.6. CZĄSTKOWY WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA: КАТЕСОИА
‘ADRES WWW’

Poza systemami informacji publicznej Czech (0), Hiszpanii (0), Nie
miec (6) oraz Irlandii (9) wszystkie powszechnie korzystały ze specjalnych 
domen zarezerwowanych dla instytucji oficjalnych, jednak jedynie w przy
padku Australii {.gov.au) oraz Malty {.gov.m t) wszystkie strony poddane 
analizie znajdowały się w domenie zarezerwowanej dla instytucji rządo
wych (rys. 6).

.г*" 4+

Rys. 6. Wskaźnik ujednolicenia; kategoria ‘Adres WWW’

Spośród 30 witryn austriackiego systemu informacji publicznej więk
szość znajdowała się w domenie .gv.at (21 przypadków). Strony: Bunde- 
sprasident, Bundesm inisterium  fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und W asserwirtschaft, Bildung, Elternbildung, DaFNE, Klim a:aktiv, 
Sozialversicherung oraz Schulportal, umieszczono na ogólnej austriackiej 
domenie .at, a Arbeitsm arktservice w domenie .or.at.

W ramach systemu belgijskiego nieco ponad połowa witryn poddanych 
badaniu (17 przypadków) znajduje się w domenie .fgov.be, co pozwala na 
jednoznaczne zidentyfikowanie oficjalnego charakteru witiyny. W pozo
stałych przypadkach strony znajdują się na ogólnej domenie belgijskiej 
.be.

W przypadku Czech wszystkie strony poddane badaniu znajdują się 
w domenie .cz , zarezerwowanej dla tego kraju. Brak jest wspólnych ele
mentów adresu WWW, które jednoznacznie wyróżniałyby badane strony 
spośród zasobów Internetu.

Adresy WWW 27 stron systemu francuskiego znajdują się w domenie 
.gouv.fr, która wyraźnie wskazuje, że dana witryna jest oficjalną stroną 
rządową.

W przypadku Hiszpanii zdecydowana większość stron poddanych 
badaniu (29 na 30) znajduje się w ogólnej domenie .es . Wyjątkiem jest 
strona portalu dla inwestorów zagranicznych In teres, która została



umieszczona w domenie .org, zarezerwowanej dla organizacji. Brak jest 
wspólnych elementów adresu WWW, które jednoznacznie wyróżniałyby 
badane strony spośród zasobów Internetu.

Hinduski system informacji publicznej obejmuje witryny zlokalizowane 
w dwóch domenach: nicAn (20 domen) ova.zgov.in (10 domen). Pierwsza 
z nich dotyczy tych stron internetowych, które znajdują się na serwerach 
National Inform atics Server (NIC) -  rządowej instytucji odpowiedzialnej 
za obsługę informatyczną instytucji publicznych. Wprowadzenie drugiego 
rodzaju domeny, który powszechnie służy do identj^kowania oficjalnych 
serwisów rządowych, powoduje znaczne zmniejszenie ujednolicenia sys
temu informacji publicznej w ramach tego kiyterium.

Zdecydowana większość witryn (19) systemu informacji publicznej 
Irlandii została umieszczona na ogólnej domenie .ie. Domena .gov.ie, 
wskazująca na oficjalny charakter strony pojawiła się jedynie w 9 przy
padkach. Dodatkowo, portal dla obcokrajowców A sk Ireland  oraz portal 
dla przedsiębiorców Enterprise Ireland  umieszczone zostały w domenie 
.com , która z reguły wykorzystywana jest przez przedsiębiorstwa.

Z wyjątkiem G overnor G eneral oraz E lections Canada, które umiesz
czono na ogólnej domenie .ca, wszystkie strony kanadyjskiego systemu 
znalazły się na specjalnej domenie rządowej .gc.ca .

Zdecydowana większość serwisów WWW w systemie nowozelandzkim 
została umiejscowiona w domenie .govt.nz, która jednoznacznie wskazuje 
na oficjalny charakter witryny. Wyjątkiem jest strona Parlamentu, któia 
znajduje się na ogólnej domenie .nz. Dodatkowo strony Business Infor
mation Zone oraz E lections umieszczono w domenie .org.nz.

Zdecydowana większość spośród witryn niemieckich poddanych bada
niu znajduje się w ogólnej domenie .de. Strona K inderLeicht została 
umieszczona na domenie .n et. Jedynie sześć stron znalazło się w oficjalnej 
domenie .bund.de.

W przypadku singapurskiego systemu strony: Singov oraz O verseas 
Singaporean umieszczono w domenie ogólnej .sg , natomiast witrynę 
Uniquely Singapore -  .com . Pozostałe strony znalazły się w domenie 
.gov.sg.

Zdecydowana większość (25) stron brytyjskiego systemu znajduje się 
na oficjalnej domenie rządowej .gov.uk. W pozostałych przypadkach 
widać dużą różnorodność: strony Parliam ent oraz M inistry o f  D efense 
znajdują się na ogólnej domenie .uk, I-U K  w domenie .com , N eed2know  
w domenie co.uk, a Electoral Commission w domenie .org.

3.7. WSKAŹNIK UJEDNOLICENIA

Przedstawione w tabeli 10 zestawienie cząstkowych wskaźników ujed
nolicenia dla poszczególnych krajów oraz końcowy wskaźnik ujednolicenia 
narodowych systemów informacji publicznej dowodzą wyraźnych dyspro
porcji w tym zakresie w przebadanej próbie. Dotyczy to zarówno wyników 
osiąganych w poszczególnych kategoriach, jak i znaczenia zdefiniowanych 
na potrzeby tego opracowania wskaźników cząstkowych.



Tabela 10
Liczba wystąpień i wskaźnik ujednolicenia innych elementów nawigacyjnych 

w belgijskim systemie informacji publicznej

Kraj

Cząstkowy wskaźnik ujednolicenia

Strona
startowa

Logo

Inne 
powtarzają

ce się 
elementy 
graficzne

Inne 
powtarzają

ce się 
elementy 

nawigacyjne

Kolory
styka

Adres
W W W

Wskaźnik
ujednolicen ia

Kanada 27.75 27 34,5 173,75 17 28 308
Singapur 21,25 18 44,25 19,5 27 130
Hiszpania 26,5 76,5 15 121
Malta 20,5 13,25 22,75 30 94,5
Belgia 21 38 14 17 93
Francja 28,5 9,25 16,5 26,5 80,75
Australia 24,25 15,25 30 77,5
Niemcy 25,5 13 18,5 63
Indie 17,75 5,5 10,5 20 56,75
Nowa
Zelandia 5,75 15 27 53,75
Wielka
Brytania 4,5 14 25 52,5
Austria 13 21 42
Irlandia 7,5 18,5 35
Czechy 9,25 22 34,25

Pomimo uwzględnienia w badaniu kilku krajów wielojęzycznych 
(Kanada, Hiszpania, Belgia, Irlandia, Indie), jedynie w przypadku sys
temu kanadyjskiego zaobserwowano istotną z informacyjnego i nawigacyj
nego punktu widzenia, wyraźnie wyodrębnioną i zestandaryzowaną stronę 
startową. W  konsekwencji więc, o ile jest to najprostsze rozwiązanie, 
pozwalające na szybkie i efektywne ujednolicenie systemów informacji 
publicznej, to z nawigacyjnego punktu widzenia ma ono drugorzędne zna
czenie. Istniejące rozwiązania pozwalają na automatyczne rozpoznanie 
przez serwis internetowy wersji językowej systemu operacyjnego, z któ
rego napływa zapytanie i automatyczne wyświetlenie zawartości w tej 
właśnie wersji. Również coraz powszechniej respektowana zasada ‘trzech 
kliknięć’, potrzebnych na dotarcie do poszukiwanej informacji, powoduje 
obniżenie znaczenia strony startowej jako elementu serwisu interneto
wego.

Przypadek Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii i Czech 
pokazuje, że łatwe z organizacyjnego punktu widzenia do wprowadzenia 
rozwiązanie, polegające na stworzeniu i zaimplementowaniu wspólnego 
logotypu dla całego systemu informacji publicznej, nie jest powszechnie 
stosowane. Brak wspólnego elementu graficznego czy słownego powoduje 
rozproszenie publicznych zasobów informacyjnych w Internecie, szczegól-



nie w odniesieniu do serwisów, które nie mają charakteru instytucjonal
nego. Tendencja do tworzenia portali międzyinstytucjonalnych: tematycz
nych czy też skierowanych do określonych grup odbiorców, powoduje 
pojawienie się potrzeby określania autorstwa, a przez to niejako certj^- 
kowania przez instytucje publiczne, jakości i wiarygodności treści zawar
tych w takich serwisach. Wprowadzenie wspólnego oznaczenia, które 
będzie stosowane nie tylko przez instytucje publiczne, ale w ogóle przez 
instytucje realizujące zadania o charakterze publicznym, w tym firmy pry
watne, wydaje się być nieodzowne. Jak pokazują badania przeprowadzone 
w ramach projektu eGovRTD2020 w najbliższej przyszłości możliwa jest 
liberalizacja rynku usług publicznych, które, na zasadzie kontraktów, będą 
realizowane przez podmioty prywatne {Deliverable D 2 .1 ..., 2006). Tego 
rodzaju reorganizacja znaczenia sektora publicznego spowoduje wzrost 
zapotrzebowania na mechanizmy, umożliwiające łatwą i jednoznaczną 
identyfikację charakteru serwisu oraz dostarczanych poprzez niego usług.

Analiza poszczególnych systemów narodowych z punktu widzenia ujed
nolicenia w zakresie stosowanej kolorystyki i wykorzystywanych elemen
tów graficznych dowodzi, że powszechnie unika się rygorystycznych roz
wiązań w tym zakresie. W  przypadku, gdy stosowane są dodatkowe 
elementy graficzne, wspólne dla poszczególnych stron systemu, mają one 
z reguły dyskretny charakter. W rezultacie zestandaryzowane elementy 
stanowią jedynie pewnego rodzaju akcenty i nie służą zdominowaniu oiy- 
ginalnego, indj^vidualnego charakteru serwisu. Jednocześnie brak wspól
nych elementów graficznych determinuje większą dowolność w stosowa
niu schematów kolorów. Przeprowadzone w ramach niniejszej analizy 
badanie, pozwoliło jedynie na zidentyfikowanie bardzo ogólnych grup 
kolorystycznych, które z konieczności ograniczyły się do definiowania 
koloru głównego witiyny, przy jednoczesnym zignorowaniu różnic wyni
kających z różnego poziomu nasycenia kolorem czy stosowanych odcieni.

Niski poziom wykorzystania elementów graficznych, pozwalających na 
ujednolicenie systemu informacji publicznej z wizualnego punktu widzenia 
w przypadku wielu systemów narodowych nie jest równoważony przez 
jednoznaczne wskazanie oficjalnego charakteru serwisu poprzez wykorzy
stanie oficjalnej domeny rządowej. Problem ten ma charakter marginalny 
w krajach, w których poziom ujednolicenia w innych kategoriach jest na 
tyle duży, że pozwala na jednoznaczne określenie charakteru witryny. 
Podobnie, powszechne korzystanie z oficjalnej domeny może częściowo 
rekompensować brak np. wspólnego logotypu. Tymczasem w systemach 
informacji publicznej Czech i Irlandii, dla któiych wskaźnik ujednolicenia 
zarówno w kategorii ‘logo’ , jak i ‘adres WWW’ jest niski, tego rodzaju sub
sydiowanie wiarygodności przez jedną z kategorii nie może mieć miejsca.

W  metodologii tworzenia przyjaznych użj^kownikowi systemów infor
macji publicznej, obok kwestii dotyczących organizacji graficznej, 
konieczne jest również uwzględnienie mechanizmów pozwalających na 
sieciowanie rozproszonych serwisów internetowych. Ujednolicenie wizual
ne pozwala jedynie na bezproblemowe zidentyfikowanie oficjalnego cha
rakteru strony. Ze względu na potrzeby użytkowników i wielkość systemu 
informacji publicznej konieczne jest również wprowadzenie ujednolico



nego rozwiązania, pozwalającego na łatwe poruszanie się pomiędzy 
poszczególnymi serwisami.

Przedstawione w tabeli 10 wyniki badania poziomu ujednolicenia sys
temów narodowych z punktu widzenia elementów nawigacyjnych poka
zuje, że poza nielicznymi przykładami (Kanada, Singapur, Hiszpania, 
Belgia) tego rodzaju rozwiązania nie są powszechnie stosowane. W konse
kwencji przeciętny użytkownik zmuszony jest do korzystania z narzędzi 
zewnętrznych -  np. ogólnie dostępnych wyszukiwarek. Przy takiej kon
strukcji systemu informacji publicznej w rzeczywistości trudno jest mówić 
o systemie -  brak wskazania wzajemnych relacji (hierarchicznych, tema
tycznych, itp.) pomiędzy poszczególnymi serwisami prowadzi do fragmen- 
taryzacji systemu.

Konfrontując końcowe wskaźniki ujednolicenia dla czternastu syste
mów narodowych, można zaobserwować wyraźne dysproporcje: system 
kanadyjski, który charakteryzuje się najwyższym poziomem ujednolice
nia, osiągnął 308 pkt., podczas gdy najniżej ulokowane w tym zestawieniu 
Czechy -  jedynie 34,25 pkt.

Przyjmując założenie minimalistyczne: ujednolicenie systemu informa
cji publicznej polega na wprowadzeniu wspólnego logotypu (30 pkt.), ofi
cjalnego adresu WWW (30 pkt.) oraz powtarzanego na wszystkich stro
nach łącza graficznego do głównego portalu systemu (30 pkt.), 
otrzymujemy wskaźnik ujednolicenia na poziomie 90 pkt. Przy takiej 
interpretacji ujednoliconymi systemami informacji publicznej na poziomie 
minimalnym są: Singapur, Hiszpania, Malta oraz Belgia. Zdecydowanie 
na tym tle wyróżnia się system kanadyjski, jednakże należy wskazać, że 
tak wysoki wskaźnik ujednolicenia był możliwy do osiągnięcia głównie ze 
względu na obecność rozbudowanego, zestandaryzowanego menu narzę
dziowego, które pozwala na wykonywanie szeregu operacji w ramach 
danej witryny. Jedynie w ograniczony sposób, poprzez pojedyncze łącze 
canada.gc, pełni ono funkcję nawigacyjną, która, jak wspomniano, jest 
szczególnie istotna przy konstruowaniu systemów informacji opartych 
o zasoby rozproszone.

3.8. UJEDNOLICENIE SYSTEMÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ 
A POZIOM ICH ZAAWANSOWANIA

W celu zweryfikowania tezy „poziom ujednolicenia systemów informa
cji publicznej jest wprost proporcjonalny do poziomu ich zaawansowania” 
postawionej we wstępie, konieczne jest skonfrontowanie wskaźnika ujed
nolicenia ze wskaźnikiem zaawansowania elektronicznych systemów 
informacji publicznej.

Za najbardziej odpowiedni do tego celu uznano Web Measure Index, 
będący wskaźnikiem cząstkowym eCovernment Readiness Index, przy
gotowywanym со roku przez ONZ, który opisuje pięć progów zaawanso
wania:

-  podstawowy, w ramach którego poszczególne serwisy publikują nie
wielką ilość informacji;



-rozszerzony, umożliwiający użytkownikom dostęp do szerokiego 
zakresu informacji bieżących i archiwalnych;

-  interaktywny, w którym możliwe jest nawiązanie kontaktu z przed
stawicielami organów publicznych drogą elektroniczną, na poziomie usług 
możliwa jest jednokierunkowa komunikacja (pobieranie formularzy);

-transakcyjny, umożliwiający dwustronną komunikację, a przez to 
pełną realizację usług publicznych drogą elektroniczną;

-  sieciowy, w którym wykorzystywane są mechanizmy umożliwiające 
uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, następuje zintegrowanie 
procesów G2G, G2B, G2C.

Zestawienie obu wskaźników: ujednolicenia i zaawansowania, przed
stawione na rys. 7, dowodzi braku zależności pomiędzy poziomem rozwoju 
poszczególnych systemów narodowych, a poziomem ich zestandaryzowa- 
nia. Przykład Wielkiej Brytanii, dla której wskaźnik Web Measure Index 
ma najwyższą wartość (0,9962 pkt.), pokazuje, że przy konstruowaniu 
systemów informacji publicznej mniej istotne jest wprowadzanie wspól
nych elementów graficznych czy kolorystycznych, natomiast zdecydowa
nie ważniejsze jest umożliwienie korzystania z elektronicznych metod 
realizacji usług publicznych. Jednocześnie w grupie państw o najwyższym 
wskaźniku ujednolicenia znalazła się Hiszpania, w przypadku której 
wskaźnik Web Measure Index przyjął najniższą wartość 0,3923.

Jedynie w przypadku Singapuru i Kanady, dla których wysoki poziom 
ujednolicenia koreluje z poziomem zaawansowania, można mówić o pew
nej zależności. Również dla tych systemów narodowych elementy zestan- 
daiyzowane pełnią drugorzędną rolę w oryginalnym, indywidualnym lay- 
oucie poszczególnych serwisów internetowych. Różnią się one w obszarze 
kolorystyki, organizacji, zakresu i sposobu prezentowania treści.



4. WNIOSKI

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza pozwoliła zidentyfiko
wać stosowane na świecie mechanizmy, służące do strukturyzowania roz
proszonych systemów informacji publicznej. W świetle uzyskanych wyni
ków, przjTtoczony we wstępie postulat określenia przez Ministerstwo 
„szczegółowych wymagań dotyczących układu ujednoliconego systemu 
stron Biuletynu Informacji Publicznej, które pozwalałyby budować spraw
nie działający system oraz przygotowjwać spójne w formie i treści strony 
podmiotowe” {Biała księga... 2006, s. 10) wydaje się być zbyt daleko idący.

Najbardziej problematyczne wydaje się określenie roli i zakresu Biulet^u 
Informacji Publicznej, który w rzeczywistości pełni funkcję biuletynu instytu
cji publicznych (zawiera wyłącznie informacje o poszczególnych podmiotach 
publicznych i realizowanych przez nie działaniach), pozostawiając poza swoim 
obszarem oddziałjwania międzyinstytucjonalne serwisy internetowe.

Jednocześnie, na mocy Ustawy o dostępie do informacji publicznej za 
równorzędne z informacyjnego punktu widzenia przyjmuje się wszystkie 
jednostki sektora publicznego, co w zasadzie uniemożliwia wprowadzenie 
wspólnych standardów do publikowanych treści. Przyjęcie tego rodzaju 
rozwiązania oznaczałoby utratę indywidualnego charakteru poszczegól
nych serwisów internetowych, w miejsce których utworzono by zunifiko
wane witryny, które musiałyby być poddawane rygorystycznej kontroli 
z punktu widzenia stosowania powszechnych standardów.

W tym świetle reformę Biuletynu Informacji Publicznej w Polsce 
należy rozpatrywać z punktu widzenia dwóch wariantów rozwojowych: 
minimalistycznego i maksymalistycznego.

W wariancie minimalistycznym możliwe będzie wprowadzenie ścisłych 
wzorców dzięki ograniczeniu zakresu informacji publikowanych w Biulet^e. 
Przyjąłby on formę informatora instytucjonalnego, zawierającego podstawowe 
informacje kontaktowe oraz dotyczące zakresu działania poszczególnych insty
tucji, tworzonego w oparciu o specjalny formularz. W  t^ m  rozumieniu BIP 
stałby się bazą danych, zawierającą rekordy opisujące poszczególne podmioty 
publiczne. Tego rodzaju rozwiązanie może mieć charakter scentralizowany 
i przyjąć formę zbliżoną do strony Równej BIP, na której publikowane byłyby 
wszystkie rekordy instj^cji, oraz informacje o oferowanych przez nie usłu
gach -  w układzie podmiotowym i przedmiotowym (rozwiązanie to byłoby 
podobne np. do irlandzkiego Reach services czy nowozelandzkiego Govt.nz). 
Możliwe jest również wdrożenie rozwiązania rozproszonego, w którym 
poszczególne rekordy, podobnie jak obecnie strony podmiotowe BIP, byłyby 
redagowane i utrzjmiywane przez poszczególne instytucje.

Wariant maksjmialistyczny wymagałby przedefiniowania idei Biuletynu -  
rozszerzenia jego zakresu również na portale międzyinstytucjonalne, ale 
przede wszystkim odejścia od tworzenia sztucznie wymuszonego podsys
temu w systemie informacji publicznej przez tworzenie stron podmioto
wych. Zamiast tego należałoby wskazać konkretne elementy o charakterze 
formalnym, które powinny zostać umieszczone na wszystkich serwisach 
prowadzonych przez inst5̂ c je  publiczne, lub też na ich zlecenie -  takie jak 
logo, inne powtarzające się elementy graficzne (np. odwzorowanie godła 
narodowego, symbol latawca, który jest oficjalnym logotypem Polski za



granicą itp.), inne elementy nawigacyjne (zestandaryzowany pakiet łączy 
graficznych do Równych serwisów internetowych, który powinien się zna
leźć na każdej stronie; wzorzec menu narzędziowego itp.). Dzięki tego typu 
rozwiązaniom będzie możliwe zachowanie indywidualnego charakteru 
poszczególnych serwisów przy jednoczesnym wprowadzeniu ujednolicenia 
na poziomie jednoznacznie wskazującym na ich oficjalny charakter.
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ABSTRACT
This paper discusses current public information model in Poland from unification point 
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thesis of this paper ‘unification level of public information systems is related to the level of 
its development’ was verified. In the final part there are described two possible development 
models for Polish public information system.
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ORGANIZOWANIE ZASOBÓW WIEDZY 
O KULTURZE W ŚWIETLE WYBRANYCH 

NARZĘDZI LINGWISTYCZNYCH

Tekst stanowi prezentację wybranych narzędzi lingwistycznych, wykorzystywanych 
w działalności informacyjnej w obszarze kultuiy. Narzędzia te podzielić można na dwie 
grupy. Pierwsza z nich powstała i stosowana jest dla potrzeb zarządzania sektorem kultury 
oraz polityki kulturalnej. Druga obejmuje narzędzia wypracowane ze względu na konkretne 
potrzeby dokumentacji różnego typu obiektów kultury.

1. WSTĘP

Propagowane przez organizacje międzynarodowe projekty mające na 
celu ochronę dziedzictwa kulturowego świata, m.in. poprzez dygitalizację 
obiektów kultury, dają powód do bliższego przyjrzenia się jednemu 
z typów narzędzi koniecznych do realizacji procesów informacyjnych 
w tym obszarze, tj. narzędziom lingwistycznym związanym z tym obsza
rem tematycznym. Narzędzia te z kilku powodów można traktować jako 
odzwierciedlenie potencjału informacyjno-wyszukiwawczego oferowanych 
źródeł wiedzy. Przyglądając się im, warto przede wszystkim postawić pyta
nie, czy stwierdzono już konieczność porządkowania słownictwa stosowa
nego w procesach informacyjnych w obrębie dziedziny i czy podejmowane 
są działania w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza współpracy międzyna
rodowej i/lub międzyorganizacyjnej, wymagającej np. szczegółowego zde
finiowania równoważności różnojęzycznych wersji terminów reprezentują
cych te same pojęcia. Kolejna ważna kwestia to wybór rodzaju narzędzia 
(tezaurus, lista kontrolna, klasyfikacja, ontologia) i kryteria doboru wyra
żeń do słownika, ich liczebność, zróżnicowanie zakresu (poziomu szczegó
łowości), określające precyzyjność narzędzia, a przez to jego skuteczność 
informacyjno-wyszukiwawczą. Problem uporządkowania słownictwa doty
czącego obszaru kultury, zwłaszcza na poziomie najbardziej ogólnym, jest 
znany i wynika w dużej mierze z wieloznaczności samego pojęcia „kul
tura” (Jarmoszuk, 2001; 2002; 2005), jak również z nieprecyzyjności



innych wyrażeń takich, jak: „informacja kulturalna” , „informacja o kultu
rze” (Kisilowska, 2005), „dziedzina kultury” itd.

Narzędzia lingwistyczne będące podstawą systemów organizacji wiedzy 
powinny w swojej zawartości i strukturze relacji odzwierciedlać wiernie 
relacje zachodzące między rzeczywistymi odpowiednikami przyjętych ter
minów. Wiąże się to z porządkowaniem całego zasobu wiedzy dla dzie
dziny, jak również materialnych i niematerialnych obiektów kultury. Ana
liza tych narzędzi pozwala wskazać ich dwa typy odpowiadające dwóm 
rodzajom materiałów źródłowych, dla potrzeb obsługi których powstają, 
a w konsekwencji także dwóm (co najmniej) podstawowym grupom uż}^- 
kowników, dla których są one tworzone. Pierwszy z nich to tezaurusy 
opracowywane w celu ułatwienia korzystania z dokumentów związanych 
z międzynarodową polityką i współpracą kulturalną, tworzonych przez 
organizacje i instytucje ponadnarodowe (UNESCO, Unia Europejska, 
Rada Europy) i narodowe (Fundacja Boekmana). Ich celem jest pomoc 
w korzystaniu z tekstów o charakterze badawczym, analitycznym czy 
deklaratywnym, politycznym, tworzonych przez podmioty związane 
z zarządzaniem sferą kultuiy, projektowaniem i koordynowaniem współ
pracy w tym obszarze oraz badaniem tej działalności i jej efektów. Jako ich 
adresatów wymienia się polityków, decydentów, menedżerów, lobbystów, 
naukowców i wykładowców związanych z tą tematyką.

Typ drugi to narzędzia (głównie tezaurusy), które służyć mają ułatwie
niu bezpośredniego dostępu do zasobów instytucji kultury i wymiany 
informacji o nich (gromadzenia, jednoczesnego wyszukiwania w wielu źró
dłach). Kierowane są one do osób związanych zawodowo z przetwarza
niem informacji o zasobach, przede wszystkim katalogerów i organizato
rów systemów informacji. Tu należy również wspomnieć o normie 
ontologicznej ISO 21127:2006, będącej podstawą (punktem odniesienia) 
przede wszystkim dla narzędzi opracowywanych w dziedzinie muzealnic
twa.

Wskazane zróżnicowanie w materiale źródłowym i grupach odbiorców 
powoduje odmienności interpretacyjne (często tożsamych) terminów sto
sowanych w omawianych narzędziach i odmienne ich przyporządkowanie 
hierarchiczne. Wymaga to kształcenia użytkowników narzędzi, tak aby 
świadomie posługiwali się dostępną leksyką.

2. TEZAURUSY STOSOWANE W  MIĘDZYNARODOWEJ 
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

2.1. TEZAURUS UNESCO

Tezaurus UNESCO (UNESCO, 2007; Viet, 1980) jest narzędziem lin
gwistycznym o formie kontrolowanej listy terminów, stosowanym w opra
cowaniu rzeczowym działalności statutowej tej organizacji, a więc wyda
rzeń, programów, dokumentów itd. dotyczących edukacji, nauki, kultury 
i komunikacji. Podlega stałej aktualizacji, odpowiednio do działań podej



mowanych przez UNESCO. Aktualnie (2007) obejmuje ok. 7 tysięcy ter
minów w języku angielskim (dostępne są również inne wersje językowe). 
Tezaurus byl tworzony z założeniem jego dynamicznego charakteru i prze
konaniem, że czynniki kulturowe mają decydujące znaczenie dla rozwoju 
cywilizacji. Jednocześnie podkreślano jego narzędziowy, a nie definicyjny 
charakter, tzn. wykorzystanie do indeksowania dokumentów, a nie do 
kategoryzowania pojęć.

Bazą konceptualną są dokumenty wydawane przez UNESCO, przede 
wszystkim te, które wyjaśniają znaczenie stosowanych pojęć, co może 
pośrednio wskazać czytelnikowi sposób interpretacji terminologii. Tezau
rus musi również uwzględniać problem różnic między poszczególnymi kul
turami świata, a więc zachować dość wysoki poziom ogólności.

Dział kultury (3) jest jedną z siedmiu części tezaurusa, obok edukacji, 
nauk ścisłych, nauk społecznych i humanistycznych, informacji i komuni
kacji, polityki -  prawa -  ekonomii oraz krajów i ich grup. Obejmuje 13 
podkategorii:
3.05 kultura {culture): antropologia kulturowa, zmiana kulturowa, 

warunki kulturowe, twórczość kulturowa {cultural creation), zróżni
cowanie kulturowe, tożsamość kulturowa, interakcja kulturowa, 
badania kulturowe, systemy kultury, kultura, kultury narodowe 

3.10 polityka kulturalna i planowanie {cultural policy and planning) 
3.15 filozofia i etyka {philosophy and ethics)
3.20 religia {religion)
3.25 historia {history)
3.30 językoznawstwo {linguistics)
3.35 języki {languages)
3.40 literatura {literature)
3.45 sztuki piękne {art -  style, teorie, artyści, sztuka narodowa)
3.50 sztuki wizualne {visual arts -  takie jak: architektura, dekoratorstwo, 

malarstwo, rzeźba, grafika, rękodzieło, fotografia, ceramika, metalo
plastyka)

3.55 sztuki audiowizualne i performing {performing arts -  jak teatr, 
taniec, kino, filmy, muzyka, akrobatyka, cyrk)

3.60 muzea {museums)
3.65 działalność rozrywkowa {leisure -  instytucje i oferta spędzania czasu 

wolnego, w tym także turystyka)
Już ta krótka lista podkategorii uwidacznia wspomniany, narzędziowy 

charakter tezaurusa i jego ograniczone w założeniach zastosowanie do 
opisu dokumentów przygotowywanych i/lub gromadzonych w serwisach 
informacyjnych UNESCO. Jest to zatem narzędzie, które „w przybliżo
nym zakresie” oddaje treść dokumentów, bez ambicji stworzenia teore
tycznych podstaw ontologicznych dla dziedziny kultury.

2.2. EUROVOC -  TEZAURUS UNII EUROPEJSKIEJ

EUROVOC (European Communities, 2007) jest tezaurusem wieloję
zycznym, obejmującym terminologię z zakresu działalności Unii Europej
skiej. Jako jego podstawowe zastosowanie wskazuje się procedury opraco



wania rzeczowego i wyszukiwania dokumentów instytucji UE. Pełne 
zastosowanie znajduje on już w Parlamencie Europejskim, parlamentach 
narodowych i regionalnych w Europie, niektórych ministerstwach oraz 
organizacjach europejskich. EUROVOC funkcjonuje obecnie (2007) w 21 
językach urzędowych UE oraz w języku chorwackim jako języku państwa 
kandydującego. Zapewnia jednoczesny dostęp do czterech wersji języko
wych. Ze względu na uniwersalny niemal zakres jego stosowania wśród 
deskrзфtorów znajdują się pojęcia na wysokim poziomie ogólności.

EUROVOC ma tzw. strukturę poziomową, składającą się z pól tema
tycznych (fields), oznaczanych kodem dwucyfrowym, i mikrotezaurusów 
(microthesauriy, terminologia ujęta w tych ostatnich oznaczana jest 
kodem czteroc^rowym. Mikrotezaurusy stanowią rozwinięcie terminolo
gii w obrębie danego pola.

Zagadnienia związane z kulturą nie zostały skupione w samodzielnym 
mikrotezaurusie, ale „rozdzielone” pomiędzy kilka z nich. Najwięcej ujęto 
w mikrotezaurusie „Zagadnienia społeczne” (social questions) -  2831. 
kultura i religia, w następującym podziale podstawowjmi:

-  kultura (9 terminów),
-  polityka kulturalna (24 terminy),
-religia (21 terminów),

. -  sztuka (12 terminów).
Uwzględniono tu m.in. pojęcia takie, jak: akulturacja, kultura regio

nalna, różnice kulturowe, ruch kulturalny, polityka kulturalna, dziedzic
two kultuiy, mecenat, muzeum, przemysł kulturowy, twórczość arty
styczna, upowszechnianie kultury, wydarzenia kulturalne, sztuka, 
literatura, muzyka, sztuki piękne, malarstwo, zawód artysty czy zawód 
literata.

Ponadto pojęcia związane z kulturą znaleźć można w mikrotezaurusie 
„Oświata i komunikacja” , w działach 3221. dokumentacja, 3226. komu
nikacja społeczna, 3231. informacja i przetwarzanie informacji, 3236. 
technologia informacyjna i przetwarzanie danych. Badania naukowe zwią
zane z kulturą określane być mogą przy użyciu pojęć z mikrotezaurusa 
„Nauka” -  3611. nauki humanistyczne (nauki społeczne -  archeologia, 
etnologia, etnografia), 3606. nauki przyrodnicze i stosowane (nauki stoso
wane -  informacja naukowa). Do opisu niektórych aspektów kultury 
wykorzystać można również terminy z innych mikrotezaurusów, np. 
w odniesieniu do zarządzania całym sektorem lub poszczególnymi instytu
cjami -  terminy z kategorii „Zycie polityczne”, „Stosunki międzynaro
dowe” lub „Organizacje międzynarodowe”.

Należy pamiętać, że problematyka kultuiy pojawiła się w dokumen
tach UE dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. .̂ Działalność 
Unii w tym zakresie polega przede wszystkim (podobnie jak w innych 
obszarach) na promowaniu współpracy państw członkowskich w zakresie 
popularyzacji kultury i historii narodów Europy, zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego, rozwoju twórczości artystycznej.

1 Art. 151 Traktatu z Maastricht stwierdzał m.in., że Wspólnota będzie działała na rzecz 
rozwoju kultur państw członkowskich, z poszanowaniem ich różnorodności, mając na wzglę
dzie europejskie dziedzictwo kulturowe (European Commission, 2007).



2.3. TEZAURUS EUROPEAN HERITAGE NETWORK

Tezaurus ten (European Heritage..., 2007), przyjęty również przez 
Radę Europy jako narzędzie jej działalności dokumentacyjnej w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego, został opracowany przez Europejską 
Sieć Dziedzictwa {European Heritage Network -  HEREIN). Z założenia 
ma on ułatwiać dostęp do różnych dokumentów krajowych w zakresie 
prawa, administracji, wiedzy praktycznej i naukowej oraz polityki 
w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego. Obejmuje ponad 500 
terminów, jest dostępny w 13 językach (angielski, francuski, niemiecki, 
hiszpański, holenderski, bułgarski, polski, słoweński, litewski, chorwacki, 
grecki, węgierski, rumuński), trwają prace nad kolejnymi wersjami. Co 
ważne, jest to taki tezaurus wielojęzyczny, w którym nie wskazano jed- 
nego języka jako nadrzędnego -  wszystkie są traktowane równorzędnie. 
Wymaga to szczególnie uważnego przyjmowania terminów i określania 
relacji między nimi. Przyjęte terminy pochodzą z dokumentów prezentu
jących narodową politykę w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 
z różnych krajów (w tym Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, 
Wielkiej Brytanii).

Tezaurus HEREIN zawiera standaryzowaną terminologię z zakresu 
dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego. Ma być, zgodnie 
z intencjami autorów, narzędziem pomocnym użytkownikom w skutecz
nym poszukiwaniu źródeł informacji. Jego tworzenie w każdym z języków 
zakładało wprowadzenie jak największej liczby relacji równoważności, hie
rarchii i kojarzenia między terminami przyjmowanymi do zasobu leksy
kalnego, zgodnie z odpowiednimi normami ISO 2788 {Guidelines for 
establishment and development o f monolingual thesauri) oraz ISO 
9564 {Guidelines for establishment and development o f multilingual 
thesauri). Terminy te przejmowano z dokumentów dotyczących polityki 
ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie.

Leksyka zawarta w tezaurusie zorganizowana jest w klasach (katego
riach) tematycznych. Każda taka klasa to uporządkowana grupa deskryp- 
torów i askryptorów powiązanych z terminem głównym. Wyróżniono 
następujące klasy tematyczne terminów;

-  agencje {agents) -  administracja, organizacje, wykonawcy,
-  kategorie dóbr kultury {heritage category) -  dobra kultury, obszary, 

znaczenie z punktu widzenia dziedzictwa, dziedzictwo,
-systemy dokumentacji {documentation) -  dokumentacja, rejestry. 

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO,
-  system prawny {legal systems) -  instrumenty prawne, system zago

spodarowania przestrzennego, zarządzanie dobrami kultury, własność, 
działalność niezgodna z prawem,

-  rodzaje prac interwencyjnych {interventions) -  rodzaje prac inter
wencyjnych, polityka ochrony zabytków, programy interwencyjne 
ochrony zabjrtków, środki ochrony zabytków,

-  szkolenie zawodowe, zawody, kompetencje {professional training, 
skills and qualifications) -  zawody, szkolenia.



-metody komunikacji, pobudzanie świadomości publicznej (access 
and interpretation) -  metody komunikacji i pobudzanie świadomości 
publicznej,

-  system ekonomiczny i finansowy (economic and financial systems) -  
system gospodarczy i finansowy,

-  koncepcje główne {broad concepts) -  założenia generalne.
Dla każdego z deskryptorów podano w tezaurusie określenie zakresu, 

ale nie może być ono jednak traktowane równoważnie z definicją terminu 
przyjętego jako deskryptor.

2.4. THESAURUS ON ART AND CULTURAL POLICIES

The Boekman Foundation (Boekman..., 2007), jedna z organizacji 
pełniących funkcje obserwatoriów kultury w wielu krajach świata, opra
cowała tezaurus kultury i sztuki dla potrzeb nieformalnej międzynarodo
wej sieci ośrodków dokumentacji w dziedzinie kultury Resources for Cul
tural Policy in Europe RECAP (Resources... 2005). Punktem wyjścia był 
tezaurus oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, opracowany dla 
potrzeb biblioteki Fundacji Boekmana. Zapotrzebowanie na takie narzę
dzie wynikło z braku odpowiedniego gotowego zasobu terminologicznego. 
Tezaurus stosowany jest przede wszystkim w celu ujednolicenia termino
logii o zasięgu europejskim, co pozwala na łatwiejsze orientowanie się 
w zasobach poszczególnych placówek. Jest on stale rozwijany pod wzglę
dem zasobu leksykalnego i relacji między terminami. Powstawał oryginal
nie w języku duńskim, następnie opracowano dlań wersję angielską, 
w planach są dalsze tłumaczenia. Dobór słownictwa dostosowano do 
potrzeb użytkowników, którymi są nie tylko pracownicy sektora kultury 
i jego decydenci, ale również odbiorcy zróżnicowanej oferty kulturalnej, 
a więc społeczeństwo.

Tezaurus ma strukturę fasetową, w której leksyka zorganizowana jest 
na pierwszym poziomie podziału w kilkunastu fasetach Równych, takich 
jak: polityka kulturalna, sztuki piękne, muzea, literatura, muzyka, teatr, 
architektura, film, artyści, komunikacja i media, biblioteki i dokumenta
cja, społeczeństwo, prawo, administracja publiczna, ekonomia i finanse, 
handel, produkcja, nauka, edukacja, rynek pracy, czas wolny, organizacje, 
demografia, zdrowie. Ta przykładowa lista ilustruje -  podobnie jak 
w przypadku Tezaurusa UNESCO -  różnorodność terminów wykorzysty
wanych w opisie dokumentów dotyczących życia kulturalnego państw 
i społeczeństw. Jednocześnie jednak leksyka ta pozostaje na wysokim 
poziomie ogólności, każdy z działów zawiera od 5 (dział 9a: ekonomia 
i finanse -  handel) do 88 (dział 6; społeczeństwo) terminów, nazjrwających 
np. podstawowe rodzaje muzeów, teatrów, bibliotek czy tańca. Np. 
w dziale 5. Biblioteki i dokumentacja zawarto terminy takie, jak: archiwa, 
ośrodki dokumentacji, zbiory dokumentacji, informacja naukowa, biblio
teki, zbiory biblioteczne, opłaty biblioteczne, usługi biblioteczne, zadania 
bibliotek, wykorzystanie bibliotek {library use), biblioteki multimedialne, 
biblioteki narodowe, biblioteki publiczne, biblioteki specjalne, zasoby



narodowe {statutory depository), biblioteki uniwersyteckie (łącznie 16 
elementów).

Tezaurus wskazuje relację hierarchiczną (ВТ, NT), relacje pokrewień
stwa (RT) i słownictwo odrzucone (UF). Dobór i organizacja leksyki 
zawartej w tezaurusie mają charakter praktyczny, dostosowany do 
potrzeb opisu dokumentów powstających i/lub wykorzystywanych w pra
cach Fundacji Boekmana.

2.5. TEZAURUSY NARODOWE NA PRZYKŁADZIE NARZĘDZI
BRYTYJSKJEGO MUSEUM DOCUMENTATION ASSOCIATION (MDA)

Museum Documentation Association (Museum..., 2007c) jest jedną 
z najważniejszych organizacji brytyjskich w zakresie zarządzania informa
cją i dokumentacją muzealną. Do jej zadań należy prowadzenie 
SPECTRUM, brytyjskiego standardu dokumentacji dla muzeów, uzna
wanego w skali krajowej i międzynarodowej, opracowywanego we współ
pracy z ponad 100 placówkami. MDA jest finansowana przez angielską 
Radę Muzeów, Bibliotek i Archiwów oraz Szkocką Radę Muzeów i udo
stępnia SPECTRUM bez opłat do użytku niekomercyjnego.

SPECTRUM Terminology to część standardu tworzona w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie muzealników dotyczące posługiwania się ujednoli
coną terminologią w dokumentacji muzealnej. Zasoby terminologiczne 
mają służyć opracowaniu zbiorów w muzeach i innych instytucjach zaj
mujących się gromadzeniem obiektów kultuiy, jako źródło ujednoliconej 
terminologii, informatykom jako źródło leksyki wykorzystywanej w pro
gramach obsługujących placówki kultury, jak również w celach komuni
kacji marketingowej i edukacji kulturalnej.

Funkcje tego słownika rozpatruje się w dwóch aspektach:
-  tzw. terminologii obiektowej {object terminology), tj. słownictwa 

potrzebnego do opisu obiektów i ich związków (np. z ludźmi, miejscami, 
wydarzeniami),

-terminologii wykorzystywanej w zarządzaniu zbiorami {collections 
management terminology), zawierającej wyrażenia potrzebne do opisu 
procesów wykonywanych w związku ze zbiorami (np. gromadzenie, prze
chowywanie, stan zachowania, wykorzystywanie).

Muzea zwracają uwagę na korzyści płynące z ujednoliconej terminolo
gii tak dla zarządzania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym (w Wiel
kiej Brytanii dotyczy to np. tzw. akredytacji muzealnej, działalności mar
ketingowej i szukania sponsorów), jak i upowszechniania w różnych 
formach (przede wszystkim w Internecie), wreszcie -  ułatwienia wymiany 
informacji między podobnymi placówkami we współpracy krajowej i mię
dzynarodowej. Tezaurus służyć może do harmonizacji procedur związa
nych z opracowaniem zbiorów, niezależnie od osoby katalogującej, 
a w konsekwencji zapewnić ma właściwe rozumienie informacji np. o sta
nie zachowania obiektu bez konieczności oglądania go (wystarczy znajo
mość zakresu zastosowanych w opisie pojęć).



MDA oferuje system tezaurusów współtworzących zasób terminolo
giczny, którym posługuje się ta instytucja w swoich działaniach dolcumen- 
tacyjnych. Są to:

-  tezaurus obiektów archeologicznych -  MDA Archeological Objects 
Thesaurus (Museum..., 1997b) -  obiekty archeologiczne zdefiniowane są 
tu jako „wszelkie dokumenty fizyczne, zazwyczaj ruchome, powstałe 
w przeszłości w wyniku działalności człowieka lub jego interakcji ze środo
wiskiem, lub jego pozostałości, które można odnaleźć metodą wykopalisk 
archeologicznych”, głównie w zbiorach brytyjskich i irlandzkich. W tezau
rusie tym stosowane są podstawowe relacje: równoważności, hierar
chiczne, kojarzeniowe. W obrębie klas tematycznych terminy są uporząd
kowane alfabetycznie,

-  tezaurus nazw obiektów brytyjskiej śródlądowej sieci wodnej -  MDA 
Waterways Object Name Thesaurus (Museum..., 2002b), tezaurus 
w zamierzeniu stosowany do opisywania obiektów związanych z wodami 
śródlądowymi Wysp Biytyjskich (w tym kanałów i rzek, ale z wyłącze
niem wybrzeży) oraz określania relacji między nimi. Zastosowanie 
lokalne, z odniesieniami międzynarodowymi w zakresie zbiorów National 
Inland Waterways Collection; terminologia dotyczy obiektów pochodzą
cych z okresu od początku XVIII wieku,

-tezaurus kolejnictwa -  MDA Railways Object Name Thesaurus 
(Museum..., 2002a) -  tezaurus obejmuje przede wszystkim terminy 
związane z kolejnictwem brytyjskim,

-  wykaz kodów MDA -  MDA Codes (Museum..., 2007b) -  tworzone 
od lat siedemdziesiątych XX w., służą identyfikacji brytyjskich organizacji 
i instytucji gromadzących dobra kultury. Kod składa się zazwyczaj z 5 zna
ków literowych, w tym pierwsze trzy oznaczają skrót nazwy lokalizacji, 
a kolejne dwie -  nazwy organizacji,

-tezaurusy British Museum: British Museum Object Names The
saurus (Museum..., 1999) oraz British Museum Materials Thesaurus 
(Museum..., 1997a),

-  słownik kostiumologiczny -  ICOM Costume Committee’s Vocabu
lary o f Basic Terms (Museum..., 2007a), zawierający nazewnictwo 
poszczególnych części ubioru kobiet, mężczyzn i dzieci,

-  tezaurus lotnictwa -  Royal Air Force Museum ’s Aircraft Types The
saurus (Museum..., 2005),

-słowniki opracowane w Pitt Rivers Museum, University of Oxford 
(np. Museum..., 2001).

2.6. THE GETTY VOCABULARY PROGRAMME

Terminologia związana ze sztuką, architekturą, kulturą materialną jest 
porządkowana w narzędziach lingwistycznych tworzonych w ramach The 
Getty Vocabulary Programme (Getty..., 2007) w Getty Research Insti
tute (GRI) należącym do The J. Paul G e ^  Trust (J. Paul..., 2007), dzia
łającym jako mecenas sztuki na zachodnim wybrzeżu USA (Los Angeles) 
od lat pięćdziesiątych XX wieku. Instytucja ta ma cele głównie eduka
cyjne i naukowe, a jej działalność koncentruje się na sztukach wizualnych.



Szczególną uwagę zwraca się na ich promocję i popularyzację, prowadze
nie badań naukowych oraz działalność konserwatorską.

Narzędzia lingwistyczne GRI są zgodne z normami ISO i NISO doty
czącymi budowy tezaurusów. Mogą być stosowane w procesie opracowa
nia rzeczowego zbiorów (dziel sztuki, architektury, materiałów archiwal
nych czy bibliograficznych), jako podstawa wied^ do badań naukowych 
oraz pomocne narzędzie informacyjno-wyszukiwawcze, przede wszystkim 
w instytucjach takich jak: muzea, biblioteki związane tematycznie ze 
sztuką, archiwa. Zakres narzędzi lingwistycznych GRI obejmuje architek
turę, sztukę i kulturę materialną.

Trzy główne tezaurusy tworzone w GRI to: The Art & Architecture 
Thesaurus (AAT), The Union List o f Artist Names (ULAN) oraz The 
Getty Thesarus o f Geographic Names (TGN).

The Art & Architecture Thesaxxrus obejmuje ponad 34 tys. pojęć 
odzwierciedlonych w 131 tys. terminów, opisów, cytatów bibliograficznych 
itp., dotyczących sztuk pięknych, architektury, dekoracji, materiałów 
archiwalnych i kultury materialnej; nie zawiera jednak nazw własnych, 
które znaleźć można w pozostałych tezaurusach. Jego początki sięgają póź
nych lat siedemdziesiątych XX w., kiedy zaczęto opracowywać listy ter
minologiczne w odpowiedzi na zapotrzebowanie bibliotek i redakcji czaso
pism tematycznie związanych ze sztuką, później również muzeów i innych 
placówek kultury. Dobór terminów podlega decyzji zespołu reprezentują
cego interesy różnych grup użytkowników -  instytucji kultury, naukow
ców, bibliotekarzy, archiwistów, językoznawców. Zgodnie z zasadą przy
jętą w 1981 r., słownictwo tezaurusa stanowi terminologia konieczna do 
realizacji procesów informacyjno-wyszukiwawczych w zakresie sztuk 
wizualnych i architektury (zasięg chronologiczny nieograniczony). Kon
strukcja AAT odpowiada standardom krajowym i międzynarodowym; jest 
to tezaurus fasetowy, którego pierwotny projekt struktury odwoływał się 
do organizacji tezaurusa MeSH {Medical Subject Headings). ATT pełni 
fimkcję normatywną: spośród różnych form gramatycznych danego ter
minu (liczba pojedyncza, liczba mnoga, porządek naturalny, porządek 
odwrócony, odmienne formy pisowni) oraz jego synonimów jedna wska
zana jest jako preferowana, czyli deskryptor. Rekord dla każdego 
deskryptora obejmuje identyfikator numeiyczny, termin wybrany jako 
deskryptor i terminy z nim powiązane (szczególnie relacją hierarchiczną), 
źródło danych oraz przypisy. Poszczególne fasety (jest ich 7) wyodręb
niono, tworząc klasy terminów powiązanych ze sobą; są to np. nazwy abs
trakcyjne w dość swobodny sposób kojarzące się z twórczością człowieka 
{associated concepts, пр. piękno, metafora, wolność), nazwy cech fizycz
nych (okrągły, przejrzystość), stylów i okresów, osób (drukarze, archi
tekci, zakony), działań (wystawy, analizy, rysowanie, korozja), materia
łów, obiektów (malowidła, katedry, ogrody).

The Union List o f Artist Names zawiera około 120 tys. rekordów, 
obejmujących niemal 300 tys. nazwisk, danych biograficznych i bibliogra
ficznych dotyczących artystów i architektów. Jego zadania określa się ana
logicznie do tych wskazanych dla AAT, tzn. służyć ma on do realizacji pro
cesów informacyjno-wyszukiwawczych oraz jako pomocnicze narzędzie



do badań naukowych. ULAN zawiera nazwy artystów (pojęcie to obej
muje zarówno nazwiska twórców ind}rwidualnych, jak i nazwy grup czy 
osób prawnych, np. biur projektów, archiwów, muzeów, zaangażowanych 
w tworzenie i/lub produkcję dziel architektury i sztuk wizualnych, z pomi
nięciem aktorów, tancerzy i performerów), oraz ich dane biograficzne.

Prace nad tworzeniem ULAN rozpoczęto w 1984 r., co było spowodo
wane z jednej strony zapotrzebowaniem środowiska, z drugiej -  koniecz
nością opracowania słowników dla konstruowanych przez Getty Institute 
zautomatyzowanych systemów informacyjnych. Dane w rekordzie mogą 
obejmować nazwiska, pseudonimy, ich różne formy ortograficzne i/lub 
językowe, nazwiska zmienione, z których jedno traktowane jest jako 
deskiyptor. Poszczególne rekordy zawierają numer identyfikacyjny, 
nazwisko, powiązania z innymi artystami, źródła danych i przypisy. 
Tezaurus ma strukturę hierarchiczną płaską, dwie podstawowe gałęzie 
klasyfikacji to „osoby fizyczne” i „osoby prawne”.

The Getty Thesarus o f Geographic Names (TGN) zawiera pouad 
900 tys. rekordów, dotyczących ponad 1 min nazwisk osób, nazw miejsc, 
opisów, dotyczących miejsc ważnych dla badań nad architekturą i sztuką. 
Za „miejsca” w TGN uznawane są zarówno obiekty wyróżnione według 
kryteriów administracyjnych lub politycznych (miasta, narody), jak 
i fizycznych (góry, rzeki). TGN zaczęto tworzyć, podobnie jak ULAN, 
w 1987 r. Podstawowa lista terminologiczna powstała na podstawie 
nazewnictwa geograficznego używanego już w projektach GI, gromadzono 
je także na podstawie rządowych baz danych i kwerend literaturowych.

Rekord w TGN obejmuje numer identyfikacyjny, różne wersje nazw 
danego obiektu (różnojęzyczne, z różnych okresów historycznych itp.), 
z któiych jedna uznawana jest za preferowaną, powiązania z innymi ter
minami w oparciu o przyjęte w TGN relacje, współrzędne geograficzne, 
uwagi, źródła danych oraz określnik „rodzaj miejsca” , podający jego rolę/ 
status (np. miejsce zamieszkania, stolica państwa). Kolejne gałęzie klasy
fikacji są wyodrębnione według obecnego podziału politycznego i geogra
ficznego świata, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych okresów 
historycznych.

2.7. KLASYHKACJA ICONCLASS

Iconclass (Iconclass, 2007) jest klasyfikacją takich obiektów, osób, 
wydarzeń czy idei abstrakcyjnych, które mogą zostać przedstawione 
w formie obrazu. Powstała jako narzędzie ułatwiające opracowanie rze
czowe obrazów powstałych w różnych formach i na różnych nośnikach, 
takich jak: malowidła, rysunki lub zdjęcia; jest więc wykorzystywana 
przede wszystkim przez muzealników, ale również przez osoby odwiedza
jące wystawy, jak i historyków sztuki oraz naukowców innych dyscyplin, 
np. w celu stwierdzenia znaczenia poszczególnych elementów przedsta
wionych na danym obrazie.

Idea systemu opracowana została przez historyka sztuki Uniwersytetu 
w Lejdzie Henri van de Waala na początku lat pięćdziesiątych XX w., 
strukturę rozwijano i uzupełniano do połowy lat osiemdziesiątych w Royal



Netherlands Academy of Arts, w latach dziewięćdziesiątych klasyfikacja 
została skomputeryzowana oraz przetłumaczona na inne języki (nie
miecki, francuski, włoski, fiński), w 2004 r. udostępniono wielojęzyczny 
Iconclass Libertas Browser, służący jako narzędzie edukacyjne i poka
zowe.

Na Iconclass składają się: system klasyfikacyjny zawierający 28 tys. 
uporządkowanych hierarchicznie artykułów/definicji (na każdy z nich 
składa się: kod alfanumeryczny i opis obiektu wyobrażonego), indeks alfa
betyczny (14 tys. słów kluczowych ułatwiających wyszukiwanie w klasyfi
kacji właściwych terminów) oraz bibliografia.

Klasyfikacja składa się z 10 (0-9) głównych działów:
0 -  sztuka abstrakcyjna (abstract, non-representational art)
1 -  religia i magia {religion and magie)
2 -  przyroda (nature)
3 -  człowiek (human being, man in general)
4 -  społeczeństwo, cywilizacja, kultura (society, civilization, culture)
5 -  idee i pojęcia abstrakcyjne (abstract ideas and concepts)
6 -  historia (history)
7 -  Biblia (Bible)
8 -  literatura (literature)
9 -  mitologia i historia starożytna (classical mythology and ancient

history).
Gałęzie 1-5 dotyczą zagadnień ogólnych, 6-9 -  zagadnień specyficz

nych. Dział „O” , obejmujący przede wszystkim sztukę abstrakcyjną, 
dodano w 1996 r. na życzenie użjrtkowników Iconclass. W obrębie każ
dego działu pogrupowano poszczególne klasy szczegółowe klasyfikacji, któ
rym towarzyszą odpowiedniki słowne, wyjaśniające ich znaczenie. Klasy 
szczegółowe są uporządkowane według kryterium rosnącej szczegółowoś
ci, każda z nich może mieć na drugim stopniu podziału 9 klas podrzęd
nych. Trzeci poziom szczegółowości uzyskuje się, dodając do kolejnych 
dwóch cyfr znak literowy, kolejne -  poprzez dodanie następnych cyfr. 
Z założenia do opisu jednego obrazu (czy też jego elementu) można uży
wać dowolnej liczby pojęć z klasyfikacji.

3. DZIAŁALNOŚĆ ICOM CIDOC

W obrębie Międzynarodowej Rady Muzeów sprawami dokumentowa
nia obiektów muzealnych zajmuje się Międzynarodowy Komitet Doku
mentacji CIDOC -  The International Committee for Documentation o f 
the International Council o f Museums (International Committee..., 
2007), gromadzący przede wszystkim muzealników, bibliotekarzy i pra
cowników informacji zajmujących się dokumentacją, zarządzaniem zbio
rami, a także ich komputeryzacją. Komitet pracuje w podgrupach tema
tycznych, wśród których trzy specjalizują się w pracach związanych ze 
standaryzacją słownictwa stosowanego do indeksowania zbiorów muzeal



nych: Conceptual Reference Model Special Interest Group, Documenta
tion Standards Group czy Museum Information Centres Group.

3.1. CONCEPTUAL REFERENCE MODEL SPECIAL INTEREST GROUP

Grupa ta powstała w 2000 г. (CIDOC, 2006b), w związku z rozwojem 
rozpoczętych na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. prac nad projek
tem ogólnego modelu danych muzealnych dla potrzeb wymiany informa
cji, uprzednio prowadzonych przez Documentation Standards Working 
Group.

Model pojęciowy -  The CIDOC Conceptual Reference Model 
(CIDOC, 2006a) zawiera definicje i strukturę formalną, służące opisowi 
pojęć i relacji stosowanych w dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Ma 
on pomóc we wzajemnym zrozumieniu informacji o obiektach kultury 
w środowisku międzynarodowym, dzięki stworzeniu otwartej sieci seman
tycznej, na której opierać się będą poszczególne opisy. Jest to więc swoisty 
metajęzyk dla pracowników informacji kultury, do projektowania syste
mów informacyjnych i modeli pojęciowych. Może również stanowić 
w przyszłości podstawę wspólnych projektów lingwistycznych dla różnych 
dziedzin kultury (muzea, archiwa, biblioteki). W  grudniu 2006 r. został on 
zaakceptowany jako norma ISO 21127 (zob. niżej).

3.2. DOCUMENTATION STANDARDS GROUP

Grupa ta powstała z połączenia The Data and Terminology Working 
Group oraz The Data Model Working Group (CIDOC, 2001). Ważnym 
efektem jej prac są przygotowane w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
Terminology control bibliography (1990) oraz Directory o f thesauri for 
object names (1994) -  dwujęzyczny (angielsko-francuski) katalog, zawie
rający informacje о 43 listach terminologicznych z 12 krajów. Każda 
z tych list obejmuje: organizację finansującą, przedmiot (zakres), rodzaj 
dokumentu (tezaurus, kartoteka wzorcowa etc.), informacje formalno- 
wydawnicze.

W 1995 r. Grupa wydała International guidelines for museum object 
information (CIDOC, 1995) -  charakterystykę kategorii  ̂ informacji, 
które mogą być wykorzystywane w opisie obiektów z kolekcji muzealnych, 
efekt prac prowadzonych nad tym tematem od końca lat siedemdziesią
tych XX w. Na Wytyczne składają się następujące części:

-  definicje poszczególnych kategorii informacji, które powinny być sto
sowane w dokumentacji obiektów,

-wskazówki dotyczące formatów i zasad wprowadzania informacji 
w tych kategoriach,

-  uwagi terminologiczne (dobór leksyki w poszczególnych kategoriach).
2 Pojęcie „kategoria” jest przez autorów traktowane analogicznie do pojęcia „standard”, 

przy czym to ostatnie uważają oni za możliwe do zastosowania tylko w przypadku ogólnie przy
jętych norm.



Wytyczne pozostają w zgodzie z najważniejszymi zasadami zapisu 
informacji muzealnych w skali międzynarodowej i krajowej. W  zamierze
niu autorów mogą one pomóc m.in. w ustaleniu podmiotu odpowiedzial
nego za obiekt i miejsce jego przechowjrwania, w gromadzeniu informacji 
dotyczących historii danego obiektu oraz ułatwianiu dostępu tak do 
samego obiektu, jak i informacji o nim.

Wytyczne mogą pełnić wiele różnych zadań, np. mogą być:
-podstawą do tworzenia międzynarodowego standardu informacji 

muzealnej bądź wewnętrznych standardów krajowych,
-  modelem systemu dokumentacyjnego,
-  punktem odniesienia w procesach wymiany informacji między muze

ami,
-  narzędziem rozwoju zawodowego pracowników,
-podstawą budowania inwentarza (zawierającego informacje ważne 

dla zarządzania zbiorami o każdym obiekcie) bądź katalogu zbiorów 
(zawierającego komplet danych, także historycznych, o obiekcie).

Pod względem organizacji opisu Wytyczne obejmują definicje i przy
kłady poszczególnych kategorii i grup informacji. Każda „grupa informa
cji” opisuje jeden z aspektów informacji o obiekcie, np. o jego akwizycji, 
lokalizacji, sposobie powstania. Składa się nań jedna lub więcej kategorii 
informacji, opisujących poszczególne elementy informacji. Np. w grupie 
„akwizycja” znajdą się: metoda gromadzenia (jednego lub więcej obiek
tów), data i źródło nabycia.

Format opisu „grupy informacji” obejmuje:
-  cel i kryteria utworzenia grupy (np. bezpieczeństwo zbiorów, wska

zanie odpowiedzialności, ułatwienie dostępu itd.),
-  kategorie informacji ujęte w danej grupie,
-  przykłady łącznego stosowania grupowych kategorii informacji,
-  uwagi (np. czy dana grupa może być w rekordzie użyta więcej niż 

jeden raz, zalecenia dotyczące stosowania).
Format opisu „kategorii informacji” obejmuje:
-  nazwę alternatywną,
-  definicję,
-  przykłady,
-  uwagi (np. ile razy dana kategoria może być użyta w jednym opisie, 

jaki język informacyjno-wyszukiwawczy zalecany jest do stosowana dla 
danej kategorii).

Wytyczne obejmują 22 grupy informacji i 74 kategorie.
Ponadto w Documentation Standards Group prowadzone są analizy 

i aktualizacje zasobów terminologicznych, przygotowano tu także Stano
wisko w sprawie zasad dokumentacji muzealnej {A statement o f prin
ciples o f museum documentation). Różne inicjatjrwy dotyczące standary
zacji działalności informacyjnej w obrębie muzealnictwa i dziedzictwa 
kulturowego opisano we wspólnym projekcie GRI i ICOM CIDOC 
Museum and cultural heritage information standards and organisa
tions (CIDOC, 2000). Jest to informator dotyczący standardów i organi
zacji informacyjnych w obszarze dziedzictwa kulturowego, będący konty
nuacją prac prowadzonych przez CIDOC i Getty Information Institute od



początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zawiera on dane 
dotyczące wielu międzynarodowych i lokalnych projektów standaryzacyj
nych.

Museum Information Centres Group opracowała natomiast katalog 
ośrodków informacji muzealnej (CIDOC, 2005).

3.3. ISO 21127:2006 INFORMATION AND DOCUMENTATION -
A REFERENCE ONTOLOGY FOR THE INTERCHANGE OF CULTURAL 

HERITAGE INFORMATION

Norma odwołująca się do CRM CIDOC zawiera podstawy pojęciowe 
do wymiany informacji między instytucjami zaangażowanymi w ochronę 
dziedzictwa kulturowego takimi, jak muzea, biblioteki i archiwa, stanowi 
punkt odniesienia dla różnych niekompatybilnych źródeł informacji, które 
dzięki temu narzędziu można zharmonizować. W tym kontekście jest więc 
często rozumiana jako ontologia dziedzinowa dla instytucji dziedzictwa 
kulturowego, formalna reprezentacja schematu pojęciowego, podstawa 
projektowania i budowania dla systemów dokumentacyjnych i baz danych 
we wskazanych instytucjach kultury.

Zakres normy obejmuje wymianę i integrację różnorodnej dokumenta
cji naukowej dla kolekcji muzealnych^. Informacja konieczna wyłącznie 
do celów administracji i zarządzania instytucjami kultury, taka jak dane 
dotyczące personelu, księgowości, statystyki wizyt, nie mieści się w zakre
sie normy. Z założenia norma opiera się na tym, co muzea faktycznie 
dokumentują, a nie na teoriach określających, jakie elementy należy 
uwzględnić w opisie obiektu. Norma nie jest jednak tezaurusem, lecz 
wyłącznie modelem pojęć i relacji między nimi. Ma stanowić:

-  wspólne narzędzie lingwistyczne dla ekspertów dziedzinowych i twór
ców narzędzi teleinformatycznych,

-język formalny identyfikacji wspólnych zasobów zapisanych w róż
nych formatach,

-pom oc w wyszukiwaniu w źródłach zintegrowanych (ISO 21127, 
2006, s. 5).

Dokumentacja zbiorów obejmuje szczegółowy opis pojedynczych obiek
tów z kolekcji, ich zespołów oraz kolekcji jako całości. Norma ma w zamie
rzeniu obejmować szczególnie informację kontekstową (np. historyczne, 
geograficzne, teoretyczne podłoże, które nadaje zbiorom wiele z ich zna
czenia i wartości kulturowej).

Standard zawiera 141 relacji oraz 84 klasy (ich hierarchię przedsta
wiono w tab. 1); w przyjętej organizacji hierarchicznej klasy te mogą pod
legać więcej niż jednej klasie nadrzędnej.

 ̂ „Kolekcje muzealne” oznaczają wszelkie rodzaje materiałów gromadzonych i wystawia
nych przez muzea i podobne instytucje (zgodnie z definicją ICOM). Chodzi więc o kolekcje, _ 
miejsca i pomniki związane z takimi dziedzinami, jak: historia społeczna, etnografia, arche
ologia, sztuki piękne i stosowane, historia naturalna, historia nauki i techniki.



Hierarchia klas (ISO 21127,2006, s. 107-108)

E l- CRM Entity 
E2 - Temporal entity 
ЕЗ —  Condition state 
E4 —  Period 
E5 —  Event
E 7 Activity
E g------ Acquisition
E 9------ Move
E lO--------Transfer o f  custody
El 1 --------Modification

- ProductionE12-
E79---------Part addition
E80---------Part removal
E13-------- Attribute assignment
E14---------Condition assessment
El 5 ---------Identifier assessment
El 6 ---------Measurement
E17---------Type assignment
E65 Creation
E83------ Type creation
E66 Formation
E63 —  Begitming o f  existence
E67 Birth
E81 Transformation
E12------ Production
E65 Creation
E83------ Type creation
E66 Formation
E64 —  End o f  existence 

E6 —  Destruction
E68------ Dissolution
E69 Death
E81 Transformation
E77 - Persistent item 
E70 -  Thing 
E72 —  Legal object 
E18 —  Physical thing
E19 Physical object
E20------ Biological object
E21-------Person
E22------ Man-made object
E84--------Information carrier
E24 Physical man-made thing
E22------ Man-made object
E84--------Information carrier
E25------ Man-made feature
E78------- Collection
E26 Physical feature
E 27------- Site
E 25--------Man-made feature
E 73 -Information object
E29 Design or procedure
E31------- Document
E32--------Authority document

E33 Linguistic object
E 34--------Inscription
E 35--------Title
E36 Visual item
E37------ Mark
E34---------Inscription
Е38------ Image
E71 —  Man-made thing
E24 —  Physical man-made thing
E22------ Man-made object
E84 -Information carrier
E25------ Man-made feature
E78------ Collection
E28 —  Conceptual object
E73 Information object
E29------ Design or procedure
E31------- Document
E32---------Authority document
E33------- Linguistic object
E34-------- Inscription
E35 Title
E36------ Visual item
E37--------Mark
E34----------Inscription
E38-------- Image
E30 Right
E 55 Type
E56------- Language
E57------ Material
E58------- Measurement unit
E39 -  Actor 
E74 —  Group 
E40 —  Legal body 
E21 —  Person 
E41 — Appelation 
E42 —  Object identifier 
E44 —  Place appellation 
E45 —  Address 
E46 —  Section definition 
E47 —  Spatial coordinates 
E48 —  Place name 
E49 —  Time appellation 
E 50---D ate
E75 —  Conceptual object appellation 
E35— Title
E82 —  Actor appellation
E51 — Contact point
E45 —  Address
E52 - Time-span
E53 - Place
E54 - Dimension
E59 Primitive value
E60 - Number
E61 -  Time primitive
E62 - String________________________

Przykładowo można przytoczyć opisy zakresu klas, które mogłyby zna
leźć zastosowanie również w bibliotekach.



Zakres klasy E31. dokument to możliwe do zidentyfikowania obiekty 
niematerialne (immaterial items), które zawierają stwierdzenia (propo
sitions) o rzeczywistości. Stwierdzenie takie może mieć formę tekstu, 
rysunku, obrazu, nagrania dźwiękowego lub filmowego lub inny 
podobny. Szczególnym przypadkiem dokumentu są dokumentacyjne 
bazy danych. Do klasy tej stosuje się relacja P70 dokumentuje (jest 
dokumentowana w): E l CRM Entity (ISO 21127, 2006, s. 36).

Zakres klasy E32. authority document obejmuje encyklopedie, tezau
rusy, listy wzorcowe (authority lists) i inne dokumenty definiujące ter
minologię lub systemy pojęciowe. Stosuje się do niej relacja P71 wymie
nia (jest wymieniana w): ESS Typ (ISO 21127, 2006, s. 36).

Zakres klasy E73. obiekt informacji to możliwe do zidentyfikowania 
obiekty niematerialne takie, jak: wiersze, żarty, zbiory danych, obrazy, 
teksty, obiekty multimedialne, zalecenia proceduralne, kody progra
mów komputerowych, algorytmy lub inne formuły matematyczne, 
które mają obiektywnie rozpoznawalną strukturę i są udokumentowane 
jako samodzielne jednostki. Obiekty tego typu nie są zależne od swo
jego nośnika fizycznego, którym może być pamięć ludzka, mogą istnieć 
na jednym lub wielu nośnikach jednocześnie. Stosuje się do niej relacje: 
P67. odnosi się do (jest wspomniana przez): E l. CRM Entity; P67.1. 
ma rodzaj-. E55. Typ; P106. składają się nań (jest częścią): E73. 
Obiektu informacji; P129. jes t o (jest przedmiotem): E l. CRM Entity 
(ISO 21127, 2006, s. 56).

Zakres klasy E78. zbiór (collection) obejmuje zbiory obiektów fizycz
nych, które są gromadzone i przechowywane przez jeden lub więcej 
podmiotów w rozumieniu klasy E39. Podmiot (Actor), dla wskazanych 
celów i określonych odbiorców, zgodnie z przyjętym dla każdego zbioru 
planem rozwoju. Stosuje się do niej relacje P109. ma lub miał opiekuna 
(podlega lub podlegał opiece): E39. Aktor (ISO 21127, 2006, s. 58).

Zakres klasy E84. nośnik informacji (information carrier) obejmuje 
wszystkie wystąpienia klasy E22. obiekt wykonany przez człowieka 
(man-made object), który jes t przeznaczony do pełnienia funkcji fizycz
nego nośnika wystąpień klasy E73. Pozwala to na ustalenie relacji mię
dzy klasą E l 9. obiekt fizyczny, a jego  niematerialną zawartością infor
macyjną. Nośnik może, ale nie musi, w danym momencie zawierać 
informację, np. dyskietka. Do tej klasy stosuje się relację P128. zawiera 
(jest zawierana przez): E l8. przedmiot fizyczny (physical object -  ogól
nie) (ISO 21127, 2006, s. 61).

Zakres klasy E39. Podmiot (Actor) obejmuje ludzi -  tak indywidual
nie, jak i grupowo — którzy mają możliwość świadomego, intencjonal
nego (zamierzonego) podejmowania działań, za które mogą ponosić 
odpowiedzialność. Stosuje się do niej relacje: P74. mieści (mieścił) się 
(jestIbył siedzibą) w: E53. miejsce (place); V15. posiada (jest posiadany 
przez): E30. prawo do; P76. ma kontakt z (oferuje dostęp do): E51. 
punkt kontaktowy; VXZX. jes t identyfikowany przez (identyfikuje): E.82 
nazwa aktora (actor appelation) (ISO 21127, 2006, s. 40).



4. ZAKONCZENIE

Przedstawione powyżej wybrane narzędzia lingwistyczne, stosowane 
w krajowej i międzynarodowej działalności informacyjnej w obszarze kul
tury, można traktować jako przejaw rosnącego zainteresowania proble
matyką harmonizacji działań w zakresie zarządzania kulturą, w szczegól
ności dokumentacji obiektów kultury i upowszechniania dostępu do nich, 
przede wszystkim za pomocą rozwiązań teleinformatycznych. Działania te 
są niejako wymuszone przez procesy związane z globalizacją życia w róż
nych jego aspektach, w tym współpracy ekonomicznej, rozwijających się 
ruchów społecznych o skali ponadlokalnej, narastającego ruchu turystycz
nego i związanego z nim zapotrzebowania na informację kulturalną, dzia
łań wynikających z potrzeb poszukiwania korzeni kulturowych i ochrony 
dziedzictwa, ujawnianych w sytuacji rosnącej niepewności i zmienności 
życia codziennego.
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ORGANIZING KNOWLEDGE RESOURCES ABOUT CULTURE 
IN THE LIGHT OF SELECTED LINGUISTIC TOOLS

ABSTRACT

The text presents selected linguistic tools used in information services at the sphere of 
culture. These tools can be divided into two groups. The first one has been developed and 
used in culture management and policy. The latter consists of tools prepared regarding prac
tical aspects of documenting different culture objects.
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LOGIKI OPISOWE JAKO ТЕ0БШТУС2КЕ 
PODSTAWY BUDOWANIA ONTOLOGII

w  artykule przedstawiono wybrane zagadnienia tzw. logik opisowych (logiki deskrypto- 
rów, description logics), należących do metod reprezentacji wiedzy i ich związek teoretyczny 
z tworzeniem ontologii oraz wizji semantycznej sieci WWW. Omówiono składnię, seman
tykę, modelowanie oraz zagadnienia rozumowania w logikach opisowych. Szczegółowej ana
lizie poddano logiki opisowe SHIQ jako zaprojektowane na potrzeby semantycznej sieci 
WWW. Na koniec przedstawiono możliwe zastosowania logik opisowych.

1. WSTĘP

Baader i inni autorzy (Baadev et al., 2004) przekonują, że rozwój wielu 
typowych dla ontologii języków reprezentacji wiedzy (OIL, DAML-hOIL, 
OWL) nie byłby możliwy bez stworzenia odpowiednich podstaw teore
tycznych w postaci logik opisowych {description logics).

Logiki opisowe (LO) są rodziną języków reprezentacji wiedzy, które 
mogą być użyte, aby reprezentować wiedzę dziedzinową danej aplikacji 
w sposób strukturalny, sformalizowany i zrozumiały. Określenie „logiki 
opisowe” jest podyktowane w dużej mierze faktem, że ważne pojęcia 
danej dziedziny są opisane przez wyrażenia, które są zbudowane z tzw. 
pojęć atomowych (predykatów unarnych oraz atomowych atrybutów (pre
dykatów binarnych), wjtorzystujących elementy specyficzne danej logiki 
opisowej 1. Oczywiście, logiki opisowe, mimo że są pewnego rodzaju 
hybrydą w dziedzinie reprezentacji wiedzy, różnią się od poprzedzających 
je systemów reprezentacji wiedzy takich, jak sieci semantyczne czy teorie 
ram przez to, że posiadają dobrze sformalizowaną semantykę wykorzystu
jącą logikę formalną.

LO zostały zaprojektowane jako swoistego rodzaju rozszerzenie teorii 
ram oraz sieci semantycznych, gdyż te ostatnie nie miały odpowiedniej

* The name description logics is motivated by the fact that, on the one hand, the important 
notions o f the domain are described by concept descriptions, i.e., expressions that are built from 
atomic concepts (unary predicates) and atomic roles (binary predicates) using the concept and role 
constructors provided by the particular DL (Baader, Horrocks, Sattler, 2004, p. 3).



semantyki wykorzystującej logikę formalną. Tzw. ramowa reprezentacja 
wiedzy wykorzystuje naturalną tendencję do myślenia w kategoriach 
obiektów. Jednakże jest ona bardziej skupiona na organizacji i urucha
mianiu procedur niż na inferencji odnoszącej się do obiektów i kategorii 
pojęć. Rozumowanie dotyczące obiektów w codziennym myśleniu wykra
cza daleko poza zwykle kaskadowe przetwarzanie danych i wymaga roz
ważenia następujących kwestii (Brachman & Levesque, 2004):
• Obiekty w sposób naturalny dzielą się na kategorie (np. mój pupil jest 

kotem, moja żona jest lekarzem); prócz tego określa się je jako ele
menty jakichś innych kategorii (np. jestem autorem, pracownikiem, 
ojcem itp.).

• Kategorie mogą być bardziej ogólne lub bardziej szczegółowe niż inne 
(np. koty perskie i syjamskie są rodzajami kotów; pediatra jest rodza
jem lekarza; ojciec jest rodzajem rodzica itd.).

• Oprócz generalizacji charakterystycznej dla kategorii posiadających 
nazwy proste, uogólniamy również bardziej złożone opisy (np. tymcza
sowy pracownik to pracownik; rodzina polska co najmniej z jednym 
dzieckiem jest rodziną; rodzina z trojgiem dzieci jest rodziną, która nie 
jest bezdzietna itd.).

• Obiekty składają się często z części (np. książka ma tytuł; stół ma nogi; 
samochód ma koła, silnik i nadwozie itd.).

• Relacje między częściami obiektów są kluczowe do uznania ich istnienia 
jako elementu kategorii (np. stos cegieł nie jest tym samym co sterta 
identycznych cegieł).
Zastanowimy się też nad technikami reprezentacji, które w sposób 

znacznie bardziej bezpośredni traktują obiekty i kategorie niż czyni to np. 
teoria ram. Analiza deklaratywnych aspektów obiektowej reprezentacji 
wiedzy może doprowadzić nas do takich pojęć jak predykaty oraz proces 
wynikania na gruncie logiki predykatów pierwszego rzędu (Brachman 
& Levesque, 2004). Istnieją jednak dość poważne różnice w kwestii wnio
skowania oraz w kwestii predykatów.

Przypuśćmy, że chcemy dokonać definicji pojęcia: Człowiek, który jest 
w związku małżeńskim z doktorem i posiada co najmniej pięcioro 
dzieci, z których wszystkie są profesorami (Baader et al., 2004).
Człowiek n-iKobietan£ żonaty. Doktor n (S^maDziecko) nPmaDziecko. Prof esor

Zapis ten wymaga wprowadzenia operatorów boolowskich: koniunkcji, 
która jest interpretowana jak iloczyn logiczny -  przecięcie zbiorów (n); 
negacji, która jest interpretowana jako dopełnienie zbiorów (-i); jak rów
nież operatora egzystencjalnego (Z) i operatora ogólnego (П) oraz opera
tora numerycznego (^). Niech indywiduum Jan należy do Z żonaty.Dok- 
tor, jeśli istnieje obiekt, który jest w związku małżeńskim z Janem (tzn. 
związany z Janem przez atrybut bycia w związku małżeńskim) oraz ist
nieje doktor (tj. należy do pojęcia Doktor). Podobnie Jan należy do (5  ̂
m ^ziecko ), jeśli posiada co najmniej pięcioro dzieci oraz należy do Пта- 
Dziecko.Profesor, jeśli wszystkie jego dzieci (tzn. indywidua, związane 
z Janem przez relacje maDziecko) są profesorami.



Oprócz tego formalnego opisu logiki opisowe są zwykle wyposażone 
w terminologiczny i zdaniowy formalizm. W swojej najprostszej formie 
aksjomaty terminologiczne mogą być użyte w celu przedstawienia nazw 
(skrótów) dla złożonych opisów. Na przykład można by wprowadzić skrót 
SzczęśliwyCzlowiek dla podanego wyżej opisu pojęcia. Jednak bardziej 
ekspresywny formalizm terminologiczny pozwala na tworzenie takich 
twierdzeń ograniczających, jak:

£ maDziecko.Człowiek ę  Człowiek

które stwierdza, że tylko ludzie mogą mieć ludzkie dzieci. Formalizm aser
tywny może być wykorzystany do ustalenia własności danych indywi
duów. Na przykład stwierdzenie:

^  SzczęśliwyCzłowieK (Jan), maPzieckofJan. Maria)

mówi, że Jan należy do pojęcia SzczęśliwyCzlowiek, a Maria jest jednym 
z jego dzieci.

Systemy logik opisowych dają użytkownikom różne mechanizmy rozu
mowania, które pozwalają na dedukowanie wiedzy ukrytej w systemie na 
podstawie wiedzy wyraźnie określonej w systemie.

С jest zawarte w D wtedy i tylko, gdy wszystkie wystąpienia С są obo
wiązkowo wystąpieniami D, tj. pierwszy opis jest zawsze interpretowany 
jako podzbiór drugiego opisu. Na przykład podając definicję Szczęśliwego- 
Człowieka, stwierdzamy, że SzczęśliwyCzlowiek jest podzbiorem Z 
maDziecko-Profesor -  gdyż instancje SzczęśliwegoCzłowieka mają co naj
mniej pięcioro dzieci, z których wszystkie są profesorami, którzy również 
mają dzieci, które są profesorami. Algorytm instancji determinuje relacje 
między instancjami: indjrwiduum i jest instancją opisu pojęcia С wtedy 
i tylko wtedy, gdy i jest zawsze interpretowane jako element C. Na przy
kład mając powyższe stwierdzenie oraz definicję SzczęśliwegoCzłowieka, 
możemy stwierdzić, że Maria jest wystąpieniem Profesora. Algorytm spój
ności określa, czy baza wiedzy (składająca się ze zbioru stwierdzeń oraz 
zbioru terminologicznych aksjomatów) nie jest sprzeczna. Na przykład, 
jeśli dodamy -i Profesor (Maria) do dwóch powyższych stwierdzeń, 
wtedy baza wiedzy zawierająca te stwierdzenia wraz z definicją Szczęśli- 
wyCzłowiek jest niespójna (sprzeczna).

2. ZŁOŻONOŚĆ SYSTEMÓW INFERENCYJNYCH LOGIK
OPISOWYCH

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu LO ewentual
ne problemy związane z inferencją powinny dawać możliwość LO jako 
teorii rozstrzygalnej LO i to przy niewielkim stopniu skomplikowania. 
Konsekwentnie wyraźna siła LO w pytaniach winna być ograniczana 
w odpowiedni sposób. Jeśli sugerowane ograniczenia są zbyt poważne, to 
ważne pojęcia danej domeny dziedzinowej nie mogą być wyrażone. Jak 
zauważają Staab i inni (Staab et al., 2001), badanie możliwości znalezienia



właściwego kompromisu między ekspresjrwnością LO a złożonością ich sys
temów inferencyjnych jest jednym z kluczowych zagadnień. Ci sami autorzy 
stwierdzają, że z historycznego punktu widzenia badania związane z tą kwe
stią mogą być poklasj^ikowane na następujące cztery fazy:

Faza 1 (1980-1990) była związana gównie z implementacją systemów 
takich, jak: KLONE, K-REP, BACK (Brachman & Schmolze, 1985; 
MacGregor, 1991; Mays et al., 1991; Peltason, 1991) oraz LOOM. 
Systemy te przyjmowały tzw. strukturalne algorytmy subsumcji, które 
najpierw dokonywały normalizacji opisów pojęć, a następnie metodą reku- 
rencyjną porównj^vały strukturę syntaktyczną znormalizowanych opisów 
(Nebel, 1990a). Algorytmy te są zwykle bardzo wydajne, ale posiadają 
pewną wadę polegającą na tym, że są zupełne tylko dla mało ekspresyw- 
nych logik opisowych, dla znacznie bardziej ekspresywnych nie jest moż
liwe wyrażenie wszystkich relacji podrzędności instancji. Pod koniec oma
wianej fazy dokonano wczesnych badań nad formalizmem w kierunku 
złożoności rozumowania w logikach opisowych, które wykazały, że więk
szość LO nie posiada tzw. problemów wielomianów czasowych (Nebel, 
1990b; Brachman & Levesque, 1984). W odpowiedzi inżynierowie, 
implementujący system CLASSIC (pierwszy dostępny dla przemysłu sys
tem wykorzystujący LO), zaczęli ostrożnie ograniczać siłę wyrazu ich LO 
(Brachman, 1992; Patel-Schneider et al., 1991).

Faza 2 (1990-1995) zaczęła się wraz z wprowadzeniem nowego para
dygmatu algorytmu w LO, tzw. algorytmu wykorzystującego tablice 
(tableau-based algorithms) (Donini et al., 1991; Hollunder et al., 1990; 
Schmidt-Schauss et al., 1991). Prowadzone są badania nad LO zbliżo
nymi do logiki zdań (tj. logiki z pełnym zestawem operatorów boolow- 
skich) oraz posiadających odpowiednią silę wyrazu. Aby ustalić spójność 
bazy wiedzy, algorytmy tablicowe próbują stworzyć model przez rozłoże
nie pojęć w bazie wiedzy, wзфrowadzając w ten sposób nowe ograniczenia 
nakładane na elementy tego modelu. Algorytm albo zatrzymuje się, ponie
waż wszystkie próby budowania modelu nie mogą się zrealizować ze 
względu na oczywiste ograniczenia, zatrzymuje się ze względu na tzw. 
model kanoniczny. Ponieważ w zbliżonych pod względem logiki zdań pod
zbiorach LO ich jakość może być zredukowana do spójności, algorytm 
spójności może rozwiązać wszystkie problemy związane ze wspomnianą 
wyżej inferencją. Pierwsze systemy zawierające taki algorytm (KRIS czy 
CRACK) pokazywały, że odpowiednio zoptymalizowana implementacja 
tych algorytmów prowadzi do akceptowalnego zachowania się systemu, 
chociaż najtrudniejsze przypadki złożoności, odpowiadających problemów 
inferencyjnych nie są już dłużej związane z zagadnieniem wielomianów 
(Baader i Hollunder, 1991; Bresciani et al., 1995). Faza ta pokazała 
gruntowną analizę złożoności rozumowania w różnych logikach opisowych. 
Inną ważną obserwacją był fakt, że logiki opisowe są bardzo blisko zwią
zane z logikami modalnymi (Schild, 1991).

Faza 3 (1995-2000) charakteryzuje się rozwojem procedur inferencyj
nych dla bardzo ekspresywnych LO, wykorzystujących zarówno podejście 
tablic wielomianowych (Horrocks & Sattler, 1999; Horrocks et al., 1999), 
jak i tłumaczenie na logiki modalne (De Giacomo fis Lenzerini, 1994a;



1994b; De Giacomo, 1995; De Giacomo 8ь Lenzerini, 1996). Wysoce zo
ptymalizowane systemy (FACT, RACE oraz DLP) (Haarslev & Molier, 
1999; Horrocks, 1998a; Patel-Schneider, 1999) pokazują, że algorytmy 
tablic wielomianowych dla ekspresywnych LO prowadzą do właściwego 
zachowania się systemów nawet w przypadku bardzo dużych baz wiedzy. 
W tej fazie relacja z logikami modalnymi (De Giacomo & Lenzerini, 
1994a; Schild, 1994) oraz z decyzyjnymi logikami pierwszego rzędu 
została również przebadana (Gradel, 1998; 1999; Gradel et al., 1997) w 
kontekście baz danych (w aspekcie schematu rozumowania, optymalizacji 
zapytań oraz integracji z bazami danych) (Buchheit et al., 1993; 1998).

Faza 4 zdaniem Baadera i innych (2004) skupia się na logikach opiso
wych jako podstawowych językach ontologii. Ich siła zastosowań obejmuje 
bardzo ekspresywne LO oraz algorytmy tablic wielomianowych, dzięki 
czemu ma zastosowanie w kontekście tzw. Semantycznej Sieci WWW lub 
systemów reprezentacji wiedzy i integracji bioinformatycznej.

Omówmy teraz w skrócie składnię, semantykę oraz modelowanie w logi
kach opisowych. Jak zauważyliśmy, logiki opisowe są rodziną języków 
reprezentacji wiedzy, które mogą być użyte w celu przedstawienia wiedzy 
terminologicznej dotyczącej zastosowania danej domeny w sposób struktu- 
ralizowany i precyzyjny. Nazwa logiki opisowe odnosi się z jednej strony do 
pojęcia „deskryptorów” wykorzystywanych do opisu danej domeny, z dru
giej zaś do semantyki wykorzystującej logikę, która może być przetłuma
czona na język predykatów pierwszego rzędu. Logika opisowa została zapro
jektowana jako rozszerzenie teorii ram oraz sieci semantycznych, które 
z natury swojej nie bj^y „wзфosażone” w semantykę określoną na gruncie 
logiki formalnej.

Nazwa „logika opisowa” LO została po raz pierwszy wprowadzona 
w latach osiemdziesiątych XX w. Wcześniej LO określano mianem syste
mów terminologicznych (terminological systems) oraz jako języki poję
ciowe {concept languages). Obecnie logiki opisowe stały się „kamieniem 
węgielnym” idei semantycznego Weba ze względu na swoje zastosowanie 
w ontologiach. Języki OWL-DL oraz OWL-Lite popierany przez konsor
cjum W3C Ontology Web Language (OWL) wykorzystują logikę opisową.

Pierwszym systemem wykorzystując5mi LO był KLONE (Brachman 
i Schmolze, 1985). Niektóre inne systemy LO pojawiły się później. Należą 
do nich: LOOM (1987), BACK (1988), KRIS (1991), CLASSIC (1991), 
FaCT (1998) ostatnio RACER (2001), CEL (2005) oraz KAON 2 
(Baader et al., 2003).

3. SKŁADNIA LOGIK OPISOWYCH

Składnia logiki opisowej składa się z:
Zbioru symboli predykatów unarnych, które używane są do określania 
nazw pojęć.
Zbioru relacji binarnych, które są wykorzystywane do określania nazw 
ról.



• Definicji rekurs5rwnej (wykorzystującej tzw. konstruktory) definiującej 
pojęcie oraz definiującej role.
W  logikach opisowych pojęcia odnoszące się do nazw uznawane są jako 

pojęcia atomowe, pojęcia odnoszące się do ról uznawane się jako role ato
mowe. Generalnie pojęcie „denotuje” zbiór indjrwiduów, które należą do 
niego, zaś role „określają” relacje pomiędzy pojęciami.

Składnia systemów logik opisowych charakteryzuje się rekursywnymi 
definicjami, w których ustalone są elementy konstrukcyjne, które mogą 
być użyte do tworzenia pojęcia. Niektóre wspólne elementy konstrukcyjne 
zawierają elementy konstrukcyjne logiki predykatów pierwszego rzędu 
takie, jak; przecięcie (część wspólna) czy połączenie pojęć, negację, dopeł
nienie, ograniczenia wartości (ogólne), ograniczenia szczegółowe. Inne ele
menty konstrukcyjne mogą zawierać ograniczenia nakładane na role, 
które są zwykle stosowane do relacji binarnych, np.: inwersja, przechod- 
niość, bycie funkcją itd. Choć dla iloczynu czy sumy wykorzystuje się sym
bole:

П u
w celu rozróżnienia ich od operatorów logicznych and oraz or, w niniej
szym artykule będziemy stosować odpowiednio symbole n  oraz u.

Poniżej podany jest przykład zapisu definicji składni dla wybranego 
rodzaju logiki opisowej AL {attributive language) (Baader et al., 2003).
• Pojęcie atomowe jest pojęciem AL;
• Pojęcie góme top concept (T) jest pojęciem AL;
• Pojęcie dolne bottom concept (±) jest pojęciem AL;
• Dopełnienie pojęcia AL. С jest także pojęciem AL (denotowanym przez 

-1 C); С musi być pojęciem atomowym;
• Część wspólna pojęć (koniunkcja) dwóch pojęć AL: С oraz D jest także 

pojęciem AL (denotowanym przez С n  D);
• Jeśli С jest pojęciem AL oraz R jest nazwą roli, to V i?. С (ograniczenia 

wartości) jest także pojęciem AL;
• Jeśfi R jest nazwą roli, to 3 i?..T (określone ograniczenia egzystencjalne) 

jest także pojęciem AL.
Na przykład A n  В jest pojęciem AL. Ale A u  В nie jest. Także 3 S.T 

jest pojęciem AL, ale 3 S.A nie jest.

4. SEMANTYKA

Semantyka logiki opisowej jest zdefiniowana przez interpretację pojęć 
jako zbioru indywiduów oraz ról jako zbioru par indywiduów. Zakłada się, 
że indjrwidua te pochodzą z pewnych domen. Semantyka dotycząca nie- 
atomowych pojęć oraz ról jest wtedy definiowana przez atomowe pojęcia



i role. Proces ten jest dokonywany przez wykorzystanie definicji rekur- 
sywnej podobnej w swej syntaktyce do zaprezentowanej składni.

Na przykład mając dany zbiór jako domenę, interpretacja pojęcia AL 
jest określona najpierw przez pojęcie atomowe oraz rolę jak następuje:
• Pojęcie atomowe jest interpretowane jako zbiór indywiduów, które są 

podzbiorem domeny.
• Atomowe role są interpretowane jako zbiór par indywiduów z danej 

domeny, tj. relacji binarnych w danej domenie. W  takim przypadku 
jeśli indywiduum x jest powiązane z у  przez role R, to у  jest zwane R- 
następnikiem x.
Następnie interpretacja jest rozszerzona na nieatomowe pojęcia oraz 

role według podanych elementów konstrukcyjnych, w następujący sposób:
• Pojęcie górne jest interpretowane jako cała domena.
• Pojęcie dolne jest interpretowane jako zbiór pusty.
• Interpretacją -i С jest zbiór indywiduów w domenie, które nie należą do 

interpretacji C.
• Część wspólna dwóch pojęć С oraz D jest interpretowane jako przecię

cie zbiorów, tj. zbiór indywiduów w domenie, która należy zarówno do 
interpretacji C, jak i interpretacji D.

• Ogólne ograniczenie V R.C jest interpretowane jako zbiór indjrwiduów 
w domenie, którego wszystkie R-następniki (jeśli takowe istnieją) 
należą do C.

• Szczegółowe ograniczenie 3 i?.T jest interpretowane jako zbiór wszyst
kich indywiduów w domenie, które mają co najmniej jeden R-następnik. 
W ten sposób według podanych wyżej reguł interpretacji pojęć i ról,

jeśli P jest interpretowane jako zbiór wszystkich osób oraz F jest interpre
towane jako zbiór wszystkich kobiet, to zbiór wszystkich osób, które nie są 
kobietami może być wyrażony jak następuje:

P n  F

5. MODELOWANIE W LOGICE OPISOWEJ

W logikach opisowych określana jest różnica między tzw. ТВох (ter
minological box) oraz ABox {assertional box). Ogólnie ТВох zawierają 
zdania opisujące hierarchię pojęć (tj. relacje między pojęciami), podczas 
gdy ABox zawierają podstawowe zdania określające, gdzie w hierarchii 
(opisanej w ТВох) znajdują się dane indywidua, (tj. określane są relacje 
między indjrwiduami oraz pojęciami). Na przykład wyrażenie:
a. Każdy pracownik jest osobą
należy do ТВох, podczas gdy stwierdzenie:
b. Jan jest pracownikiem 
należy do ABox.

Warto zauważyć, że rozróżnienie TBox/ABox może okazać się dość 
istotne, gdyż dwa rodzaje zdań nie są traktowane w odmienny sposób



w samej logice predykatów pierwszego rzędu, która zawiera się w więk
szości LO. Kiedy dokonamy translacji na zdania logiki pierwszego rzędu, 
aksjomat subsumcji (podany w a) jest po prostu okresem warunkowym 
nakładanym na predykat unamy (pojęcie) tylko z jedną zmienną poja
wiającą się w nim. Jednak najwyraźniej zdanie w tej postaci jest w jakiś 
sposób uprzywilejowane w stosunku do zdań, dotyczących indywiduów 
analizowanej domeny, które zawierają zmienne (patrz b).

Powstaje pytanie, dlaczego wobec tego dokonujemy tego rozgranicze
nia. Podstawową różnicą jest fakt, że rozgraniczenie to może być poży
teczne w momencie opisywania i formułowania procedur decyzyjnych dla 
różnych LO. Na przykład system inferencyjny może przetwarzać ТВох 
i ABox oddzielnie, częściowo, ponieważ pewne kluczowe problemy infe- 
rencyjne są powiązane z jakimś innym, ale nie ze wszystkimi („klasyfika
cja” dotyczy ТВох, zaś sprawdzanie instancji (wystąpień) powiązane jest 
z ABox). Inny argument polega na tym, że złożoność ТВох może w zna
czący sposób wpłynąć na wydajność danych procedur decyzyjnych w pew
nych LO, niezależnie od ABox. W ten sposób wydaje się użytecznym trak
towanie tych elementów jako swoistego rodzaju bazy wiedzy.

Rozróżnienie TBox/ABox ma również sens z punktu widzenia modelo
wanej bazy wiedzy, gdyż ważnym jest, aby odróżniać posiadane przez nas 
pojęcia i terminy, dotyczące otaczającego nas świata (klasa aksjomatów 
w ТВох) od szczegółowej manifestacji tychże terminów pojęć (zdania 
dotyczące instancji w ABox).

6. SIŁA EKSPRESJI LO

Siła ekspresji danej logiki opisowej jest określona następująco (Baader 
et al., 2003):
AL (język atrybutywny) Jest to podstawowy język, który pozwala na:

• atomową negację (negację pojęć, które nie pojawiają się po lewej stro
nie aksjomatów);

• wprowadzanie pojęć;
• uniwersalne ograniczenia,
• ograniczoną kwantyfikację egzystencjalną.

/1L Język podrzędny w stosunku do języka AL, który uzyskuje się przez 
wykluczenie atomowej negacji. 

fLq Język podrzędny w stosunku do języka /1. -  uzyskujemy go przez 
wykluczenie ograniczonego kwantyfikatora egzystencjalnego.

С Złożona negacja pojęciowa.
S Skrót dla AL. oraz С wraz z przechodnimi własnościami.
H Hierarchia ról (podrzędności -  np. w rdfs:subPropertyOf).
R Ograniczone aksjomaty dotyczące złożoności ról, zwrotność oraz azw- 

rotność, rozłączność ról.
0  Nominały (policzalne klasy ograniczeń nakładanych na obiekty -  np. 

owhoneOf, owl:hasValue).
1 ^̂ Дasności inwersyjne.



N Ograniczenia nakładane na liczność zbioru {cardinality) (np. w owl:Car- 
dinality, owl:MaxCardinality).

Q Kwalifikowane ograniczenia liczności (np. w OWL 1.1., ograniczenia 
nakładane na liczność, które mają wartości inne niż owkthing).

F Własności funkcjonalne.
E Pełna kwantyfikacja egzystencjalna (ograniczenia egzystencjalne, które 

mają wartości inne niż owkthing).
U Suma pojęć.
(D) Użycie własności typów danych, własności danych lub typów danych.

Na przykład język OWL-DL dostarcza środków wyrazu dla SHOIN 
(D), zaś OWL 1.1 wykorzystuje SROIQ (D).

Systemy inferencyjne dla logik opisowych

Do mechanizmów inferencyjnych dla LO możemy zaliczyć:
1. CEL darmowy system wnioskujący wykorzystujący LISP2.
2. Cerebra Engine -  komercyjny system wnioskujący zbudowany 

w języku C++3.
3. FaCT + + darmowy dostępny na zasadzie otwartego źródła (open 

source)
4. KA0N2 -  darmowy (dla celów niekomercyjnych) system w języku 

JavaS.
5. MSPASS -  darmowy dostępny na zasadzie otwartego źródła (open 

source) system zapisany w języku С dla wielu logik opisowych^.
6. Pallet -  darmowy dostępny na zasadzie otwartego źródła (open 

source) napisany w Java .̂
7. RacerPro -  komercyjny (darmowy dla celów testowych i badaw

czych) system wykorzystujący język Lisp .̂
Systemy wnioskujące takie, jak: FaCT, FaCT-t- + , Racer, DLP oraz 

Pellet zastosowały tzw. metodę tablic analitycznych. KA0N2 został stwo
rzony dzięki odpowiednim algorytmom, które redukują bazę wiedzy SHIQ 
do dysjunktjrwnego programu danych.

Inne narzędzia związane z logikami opisowymi:
• Protege -  darmowy dostępny na zasadzie otwartego źródła (open 

source) edytor i system zarządzania bazą wiedzy, który może używać 
mechanizmów rozumowania LO jako swoisty interfejs sprawdzający 
spójność tworzonych systemów^.

• Interfejs DIGlO.

2 http://lat.inf.tu-dresden.de/systems/cel/
 ̂http://www.cerebra.com/
 ̂http://owi.man.ac.uk/factplusplus 

5 http://kaon.semanticweb.org/
 ̂http://www.cs.man.ac.uky~schmidt/mspass/

7 http://pelIet.owldl.com/
® http://www.racer-systems.com/
5 http://protege.stanford.edu/

Interfejs wykorzystujący XML stworzony przez grupę pracującą nad językiem LO 
http://dig.sourceforge.net/

http://lat.inf.tu-dresden.de/systems/cel/
http://www.cerebra.com/
http://owi.man.ac.uk/factplusplus
http://kaon.semanticweb.org/
http://www.cs.man.ac.uky~schmidt/mspass/
http://pelIet.owldl.com/
http://www.racer-systems.com/
http://protege.stanford.edu/
http://dig.sourceforge.net/


8. Ш С Ш  OPISOWE JAKO JĘZYKI ONTOLOGII

Jak już zostało wcześniej wspomniane, odpowiedniej jakości ontologie 
są kluczowe dla idei Semantycznej Sieci WWVJ, a ich konstrukcja i inte
gracja oraz ewolucja w dużej mierze zależy od dostępności dobrze zdefi
niowanych semantyk oraz potężnych mechanizmów rozumowania. Ponie
waż LO zapewniają zarówno odpowiednie mechanizmy rozumowania, jak 
i dobrze zdefiniowaną semantykę, powinny być idealnymi kandydatami 
na języki ontologii. Zdaniem Staaba i innych (2001) było to jasne już dzie
sięć lat temu, jednak w tym czasie istniał fiindamentalny rozdźwięk mię
dzy siłą wyrazu i efektywnością rozumowania, które oferowały LO, a eks- 
presywnością i dużymi bazami danych, których potrzebowali do swych 
badań inżynierowie. Dzięki podstawowym badaniom w LO w ciągu ostat
nich 10-15 lat (por. przedstawione fazy 1-3) przepaść między potrzebami 
inżynierów ontologii a systemami, których dostarczali badacze logik opi
sowych, stała się na tyle wąska, że możliwe było zbudowanie stabilnych 
systemów.

Odnośnie języków ontologii dla Semantycznej Sieci WWW istnieje 
wspólna amerykańsko-europejska inicjatywa dla standardu W3C ze 
względów historycznych określana jako DAML-I-OIL. Język ten posiada 
składnię wykorzystującą schemat RDF (i dzięki temu jest kompatybilny 
z projektowaną wizją semantycznej sieci WWV^), wykorzystuje wspólne 
prymitywy ontologiczne z języków bazujących na teorii ram (które są 
lepiej zrozumiałe dla człowieka). Ich semantyka może być zdefiniowana 
przez tłumaczenie na wyrażenia LO SHIQ. Warto nadmienić, że progra
miści starali się znaleźć odpowiedni kompromis między (siłą wyrazu) eks
presyjnością a złożonością systemu rozumowania. Chociaż rozumowanie 
V! SHIQ ma charakter decyzyjny, to okazuje się dość złożone, co może 
napotykać na problemy (por. system EXPTIME). Jednakże istnieje 
wysoce zoptymalizowany system rozumowania (FACT), któiy zdaniem 
Staaba i innych (2001) funkcjonuje dość sprawnie.

Zostaną teraz przedstawione niektóre cechy SHIQ, które zwiększają 
ekspresywność LO na tyle, aby można ją było zastosować do opisu onto
logii. Po pierwsze, SHIQ dostarcza szeregu ograniczeń, które są bardziej 
ekspresywne niż te, przedstawione powyżej (zastosowane przez wcze
śniejsze systemy LO). Dzięki tzw. kwalifikowanym ograniczeniom liczbo
wym dostępn3nn w SHIQ jesteśmy np. w stanie powiedzieć, że osoba 
posiada co najwyżej dwoje dzieci (bez wspominania własności dotyczących 
tych dzieci):

(S 2 maDzieckoi
Można też stwierdzić, że istnieje co najwyżej jeden syn i co najwyżej 

jedna córka:
1 niaDziecko.-iPłećŻeńska)n(^ 1 iiiaDziecko.PłećŻeńska)

Po drugie, SHIQ pozwala na formułowanie złożonych aksjomatów ter
minologicznych, jak np. „ludzie muszą mieć rodziców” :



Luu'zit С Z nuRtxJzici.Czbwick
Po trzecie, SHIQ pozwala też na tzw. atrybuty inwersyjne, przechod

nie oraz atrybuty podrzędne. Na przykład oprócz atrybutu maDziecko 
można użyć konwersu atrybutu maRodzica. Możliwe jest także określe
nie, że maPrzodka jest relacją przechodnią oraz że maRodzica jest relacją 
podrzędną do relacji maPrzodka.

Trzeba jednak nadmienić, że nie ma zgody w środowisku projektantów 
ontologii, czy w LO wymienione cechy odgrywają ważną rolę w przypadku 
opis5rwania własności obiektów agregowanych oraz w całym procesie 
budowania ontologii (Baader et al., 2004).

8.1 EKSPRESYWNOŚĆ LOGIKI OPISOWEJ SHIQ

W  odróżnieniu od większości LO, które skupiają się na tzw. konstruk
torach dla definiowania pojęć LO, SHIQ pozwala także na atrybuty eks- 
presywne. Oczywiście, atrybuty te mogą być wtedy użyte w definiowaniu 
pojęć. Poniższe rozważania zaczniemy od definicji atiybutów SHIQ, 
a następnie kontynuujemy definicje pojęć SHIQ (Baader et al., 2004).

Definicja 1 (Składnia i semantyka atrybutów SHIQ). Niech R będzie 
zbiorem nazw atrybutów, który jest dzielony między zbiór R+ atrybutów 
przechodnich oraz zbiór Rp atrybutów zwykłych. Zbiór wszystkich atry
butów SHIQ jest R u{r-1 r e R} ,gdzie r  jest określony jako inwers atrybutu r. 
Aksjomat zawierania ma postać r s  s, gdzie r, s są atrybutami SHIQ. Hie
rarchia jest skończonym zbiorem aksjomatów dotyczących zawierających 
się atrybutów.

Interpretacja I = (  *0 składa się ze zbioru zwanego domeną I
oraz funkcji która przyporządkowuje każdy atrybut podzbiorowi ilo
czynu kartezjańskiego A ^'A ̂  w taki sposób, że dla każdego peR r eR+

<x,y> 6 wtedy i  tylko wtedy, gdy <y,x> e (p 
Jeśli <x,y> e К oraz <x,z> e К to <x,z> e K.

Interpretacja I  zapewnia hierarchię ról wtedy i tylko wtedy, gdy
dla każdego r CS e ^  ; taka interpretacja jest zwana modelem
Nieograniczone wykorzystanie atiybutów we wszystkich konstrukcjach 

pojęć w SHIQ (zdefiniowane poniżej) prowadziłoby LO do teorii nieroz
strzygalnej, dlatego najpierw konieczne jest zdefiniowanie odpowiedniego 
podzbioru wszystkich atrybutów SHIQ. To ostatnie wymaga jednak wpro
wadzenia dodatkowej notacji.

1. Relacja inwersyjna dla relacji binarnych jest symetryczna tzn. kon- 
wers r “  jest z powrotem r. Aby uniknąć pisania wyrażeń dotyczących 
atrybutów takich jak r , r itd. definiuje się funkcję Inv, która
zwraca konwers danego atrybutu:

. J r ■ jeśli r jest nazwą atrybutu
Is jeśli r=s'dla nazwy atrybutu s



2. Ponieważ zawieranie się zbiorów jest przechodnie, a relacja zawierania 
się między dwoma atrybutami „przechodzi” na ich konwersy, dlatego dana 
hierarchia ifl implikuje dodatkową relację zawierania się. Aby W5̂ iumaczyć 
ten fakt definiujemy jako zwrotne i symetiyczne zamknięcie dla:

u  {Inv (r) ę  Inv(s;| г ę  s e
Wykorzystujemy г = jako skrót oraz *■. W  takim przy

padku każdy model SI interpretuje te role jako taką samą relację binarną.
3. Oczywiście, relacje binarne są przechodnie wtedy i tylko wtedy, gdy 

ich konwers jest przechodni. W ten sposób jeśli г »  oraz r i Inv (r) są 
przechodnie, wtedy dowolny model 31 interpretuje s jako przechodnią 
relację binarną. Aby wytłumaczyć ten proces implikowania przechodnich 
ról definiujemy następują funkcję Trans:

/  r> \ i prawda jeśli r gR^ lub Inv (r ) dla pewnych r dla r= 
r3.nS(^S, )  . ^fałsz w pozostałych przypadkach

Rola jest określana jako prosta w odniesieniu do wtedy i tylko wtedy, 
gdy Trans (s, 3l)= fałsz dla dowolnego s r.

Definicja 2 (Składnia i semantyka pojęć SHIQ). Niech Nq  będzie zbio
rem nazw pojęć. Zbiór pojęć jest najmniejszym zbiorem SHIQ spełniają
cym następujące warunki:

1. Każda nazwa pojęcia A e Nq jest pojęciem SHIQ.
2. Jeśli С oraz D  są pojęciami SHIQ oraz r jest rolą SHIQ, toC  r\D, 

С <jD,-iC, Vr.C oraz 3r.C są pojęciami SHIQ.
3. Jeśli С jest pojęciem SHIQ, г jest prostą rolą SHIQ oraz n e N, 

wtedy n Г.С) oraz (> n r.C) są pojęciami SHIQ.
Funkcja interpretacji J jest interpretacją , . )̂, dokonując

ponadto przyporządkowania każdego pojęcia do podzbioru takiego, że: 
(C n  D) ^ =C ^ n  D ^ , (C u  D)^ = С ^ u  D ^ -,C^ \ ,

(3r.C)={x e I Istnieje takie у e z <x,y> e K, że у e },

(Vr.C)={x e Â  I Dla każdego yeA^, jeś li <x,y> e К wtedy yeC^},

(< Л r . C ) = {  X e aJ' I ftr^ { x , 0  < n } ,

(> n r .C ) = {  X e A^ I # K  ( x, C)  > Л } ,

gdzie #r określa liczność zbioru r, zaś (x,C) := {y | <x,y>  e a у e 
C^}. Jeśli X e C ,̂ to możemy powiedzieć, że x jest wystąpieniem С w /, a 
jeśli <x,y > e to y  jest zwane r-następcą x w /.

Koncepty mogą być używane do opisu odpowiadających im pojęć danej 
domeny zastosowań. Terminologia (ТВох) wprowadza skróty (nazwy) dla 
pojęć złożonych. W  SHIQ ТВох pozwala na określenie więcej niż jednego 
złożonego ograniczeniami.

ТВох jest jednym z kluczowych pojęć w SHIQ i zawiera wiedzę analityczną w formie 
definicji w odróżnieniu od ABox zawierającego wiedzę o konkretnych indywiduach (Brach- 
mans & Levesque, 2004).



Definicja 3 Ogólne pojęcie zawierania (OPZ) jest w postaci С ę  Z), gdzie 
С oraz D są pojęciami SHIQ. Skończony zbiór OPZ jest określony jako 
ТВох. Interpretacją 7 jest model ТВох T wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia 
on wszystkie OPZ w T tj. 0  с Z)^jest prawdą dla każdego c D  e T.

Definicja pojęć jest w postaci A = C, gdzie A jest nazwą pojęcia. Zapis 
taki może być postrzegany jako skrót równoważny dwóm OPZ, czyli A ę  
С oraz С ę  A. Kwestie mechanizmu inferencyjnego są omówione odnośnie 
tzw. ТВох oraz hierarchii ról.

Definicja 4 Pojęcie С jest nazywane spelnialnym odnośnie hierarchii 
ról R oraz ТВох T wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje model I  dla R oraz T 
z * 0 . Taka operacja nazywana jest modelem С w odniesieniu do R 
oraz T. Pojęcie D zawiera pojęcie С w odniesieniu do <R, T>  (zapisane С 
-  <R,T> wtedy i tylko wtedy, с  spełnione dla wszystkich modeli 
I zR  oraz T. Dwa pojęcia C, D są sobie równoważne odnośnie R (zapisane 
jako С ■ 7'> D) wtedy i tylko wtedy, gdy zawierają się w sobie nawza
jem.

Na mocy definicji ekwiwalencja może być zredukowana do subsumpcji. 
Ponadto subsumpcja może być też zredukowana do spelnialności, gdyż С 
£  <i?7'> D wtedy i tylko wtedy, gdy С n ~i D nie jest spełnione odnośnie 
R oraz T. Zanim zostanie przedstawione, jak rozwiązać problem spelnial
ności w SHIQ, spróbujemy w sposób intuicyjny przybliżyć, jak SHIQ 
mogą być wykorzystane do definiowania ontologii.

8.2. OPISYWANIE ONTOLOGII W SHIQ

Generalnie ontologia może być sformalizowana w ТВох jak następuje. 
Po pierwsze, ograniczamy możliwe światy przez wprowadzenie ograniczeń 
na możliwe interpretacje. Na przykład, aby wyrazić fakt, że w naszym 
świecie chcemy odwoływać się do ludzi, którzy są albo „mugolami” , albo 
czarodziejami możemy zastosować OPZ.

Ludzie e  Mugole u  Czarodzieje oraz Mugole ę  -i Czarodzieje

Następnie, aby wyrazić, że ludzie muszą mieć dokładnie dwoje rodzi
ców oraz wszyscy rodzice i dzieci ludzi są ludźmi możemy użyć następują
cego OPZ.

Ludzie c  V tnaRodzica.Człowiek n  2 maRodzica.T) n  
maRodzica.T) n  V maRodzica Człowiek,

gdzie T jest skrótem pojęcia głównego Ayj -> A.
Ponadto rozważamy przechodniość roli maPrzodka oraz zawieranie się 

roli.
maRodzica ^  maPrzodka

Następne OPZ wyrażają fakt, że człowiek posiadając przodka, który 
jest czarodziejem, sam też jest czarodziejem.

Człowiek n  3 maPrzodka.Czarodziej с  Czarodziej



Następnie możemy zdefiniować odpowiednie pojęcia naszej domeny, 
wykorzystując istniejące definicje pojęć. Przypomnijmy, że definicja poję
cia A в С oznacza dwa OPZ Л с  С oraz С с  A. Można powiedzieć, że 
nazwa pojęcia jest zdefiniowana, gdy pojawia się w lewej części definicji 
(definiendum), zaś w przeciwnym przypadku jest elementem niedefinio- 
walnym, pierwotnym (prymitywem).

Chcemy, aby nasze definicje pojęć miały rzeczywisty charakter defini
cji, tzn. interpretacja pojęć pierwotnych oraz nazw ról powinna w sposób 
niepowtarzalny określać nazwę definiowanego pojęcia. Z tego powodu 
zbiór definicji pojęć wraz z dodatkowymi OPZ musi spełniać trzy warunki:

1. Nie istnieją wielorakie definicje, tj. każda zdefiniowana nazwa poję
cia musi pojawiać się co najwyżej raz w definiendum (lewej stronie) defi
nicji pojęcia.

2. Nie istnieją definicje cykliczne tj. cykliczne zależności między zdefi
niowanymi pojęciami w zbiorze definicji pojęć.

3. Zdefiniowane nazwy nie pojawiają się w żadnym dodatkowym OPZ.
W  odróżnieniu od definicji pojęć OPZ w SHIQ może posiadać cykliczne

zależności między nazwami pojęć. Przykładem są powyższe OPZ opisu
jące ludzi. Jako prosty przykład zbioru definicji pojęć spełniających 
powyższe ograniczenia definiujemy pojęcia rodziców i dziadków.

Rodzic m Człowiek n  BmaRodzica T.

Dziadek s BmaRodzica Rodzic’

ТВох, składający się z powyższych definicji pojęć oraz OPZ wraz z fak
tem, że maPrzodka, jest przechodnią super rolą w stosunku do maRodzica 
i implikuje następującą relację subsumpcji:

Dziadek n  Czarodziej ^  3 maRodzica-. 3 maRodzica-.Czarodziei,

tj. dziadkowie, którzy są czarodziejami mają wnuków, które są również 
czarodziejami. Chociaż konkluzja ta może brzmieć sensownie przy odpo
wiednim założeniu, to jednak W3nnaga odpowiedniego rozumowania. 
W szczególności konieczne jest wykorzystanie faktu, że relacja maPrzodka 
(a także konwers tej relacji, czyli maPrzodka-) są przechodnie oraz że 
maRodzica" jest konwersem maRodzica, oraz że mamy OPZ, które okreś
la, że dzieci ludzkie są również dziećmi.

Podsumowując, SHIQ-TBox może z jednej strony aksjomatyzować 
podstawowe pojęcia domeny aplikacji (pojęcia pierwotne-prymitywy) 
dzięki OPZ, określeniu przechodniości oraz zawieraniu się ról w sytuacji, 
gdy te wyrażenia ograniczają możliwe interpretacje podstawowych pojęć. 
Z drugiej jednak strony bardziej złożone pojęcia (pojęcia zdefiniowane) 
mogą być wprowadzane przez definicje pojęć.

Taksonomia taka, jaka występuje w Tbox, jest wtedy podana przez hie
rarchię podrzędności definiowanych pojęć. Może to być obliczone przy 
wykorzystaniu algoiytmu subsumcji dla SHIQ. Projektant bazy wiedzy 
może wówczas sprawdzić, czy ТВох przechwytuje jego intuicje przez spraw
dzenie spełnialności definiowanych pojęć (gdyż nie ma sensu podawania zło



żonych definicji dla pojęć pustych) oraz przez sprawdzenie, czy ich miejsca 
w taksonomii odpowiadają jego intuicjom. Ekspresyjna siła SHIQ wraz 
z faktem, że możliwe jest zwer5̂ kowanie ТВох w sposób podany wyżej jest 
głównym powodem, dla którego uważa się, że SHIQ jest odpowiedni jako 
język ontologii (Sattler, 2000; Stevens et al., 2001).

8.3. SHIQ ORAZ DAML + OIL

Jak już zostało zauważone DAML + OIL jest semantycznym językiem 
sieci WWW, którego semantyki mogą być zdefiniowane przez tłumacze
nie na ekspresyjną logikę opisową (LO)^2. Przyporządkowanie pozwala 
DAML+OIL wykorzystać formalne rezultaty badań nad LO (np. doty
czące rozstrzygalności oraz złożoności kluczowych zagadnień wynikania) 
oraz wykorzystać zaimplementowany w LO mechanizm inferencyjny. (np. 
FaCT: Horrocks, 1998b oraz RACER: Haarslev & Molier, 2001) w celu 
dostarczenia mechanizmu inferencyjnego dla aplikacji DAML + OIL.

DAML + OIL wykorzystuje składnię, która wykorzystuje język RDF 
(Resource Description Framework), со czyni go bardziej odpowiednim 
dla idei Semantycznej Sieci WWW. Leżący u podstaw RDF model jest 
grafem skierowanym, którego węzły są albo źródłami, albo literałami 
(obecnie literały są po prostu ciągami znaków, ale planuje się rozszerzenie 
języka, który wspiera różne typy danych, np. liczby całkowite itd. (Baader 
i in., 2004). Graf jest definiowany przez zbiór trójek. Są to wyrażenia 
w postaci (Podmiot, \\^asność. Obiekt), gdzie Podmiot jest zasobem, ДДЛа- 
sność jest etykietką brzegową zaś Obiekt może być zarówno zasobem, jak 
i literałem.

Wszystko opisywalne przez RDF jest zasobem, zasoby mogą być 
nazwane przez URL, lecz nie wszystkie (dotyczy to tzw. zasobów anoni
mowych). Źródłem może być cała strona WWW (identyfikowalna przez 
URL) lub część strony (identyfikowalna przez URL oraz odpowiedni 
znacznik), ale także obiekt nieosiągalny w sieci WWW. \A)lasność jest 
atrybutem lub relacją używaną do opisywania zasobów i jest także 
nazwana przez URL. W praktyce trójki są zapisane przy wykorzystaniu 
standardowego zapisu XML dla trójek RDF^^.

Ontologia DAML -b OIL może być postrzegana jako ta, która odpo
wiada elementowi ТВох w LO odnośnie hierarchii ról, opisując domenę 
przy wykorzystaniu klas (odpowiednik pojęć) oraz własności (odpowiednik 
ról). Ontologia składa się ze zbioru aksjomatów, które stwierdzają, m.in. 
relację subsumcji między klasami i własnościami. Stwierdzenie, że poje
dynczy zasób (para zasobów) jest wystąpieniem klasy (własności) 
DAML-f-OIL zależy od RDF (które zostało szczególnie dobrze zaprojek
towane do tego zadania).

Klasami DAML +OIL (w standardzie LO) mogą być nazwy lub wyra
żenia zbudowane z prostszych klas i własności przy wykorzystaniu róż-

12 Nie jest to bynajmniej zbieg okoliczności -  w założeniu byl to cel projektantów (Baader 
et a!., 2004).

13 Patrz WWW.w3.org/RDF

http://WWW.w3.org/RDF


nych elementów konstrukcyjnych. Pełna modulowość składni RDF nie 
jest podana poniżej, gdyż byłaby zbyt rozwlekła, np. wyrażenie Człowiek 
n  Mężczyzna byłoby zapisane w następujący sposób:

<daml:Class>
<daml: intersectionOf rdf:parseType =”dan)l:collection”> 
<daml: Class rdf:about =’#Człowiek”/>
</daml:interesectionOf>

</datnl:Class>,

zaś zapis (ł 2 maDziecko.Prawnik) można by przedstawić w DAML+OIL 
w następujący sposób;

<daml: Restriction dank:minCardinaliyQ=”2”>
<danil: Restriction rdf:resource=”#maDziecko”/>
<daml: Restriction rdf:resource=”#Prawnik”/>

<daml: Restriction>

Przedrostki takie, jak daml określają przestrzenie nazw w XML dla 
odpowiednich zasobów, podczas gdy rdf:parseType=”daml:collection” 
jest rozszerzeniem DAML+OIL do RDF, który dostarcza czegoś na wzór 
„stenografii” dla list wzorowanych na języku Lisp, wykorzystując trójki 
z własnościami. Na przykład, pierwszy z podanych przykładów składa się 
z trójek (zl, damkintersectionOf, z2), (z2, damhfirst. Człowiek), (z2, 
rdfs:type. Class), (z2, daml:Rest, z3) itd., w których z oznacza anonimowy 
zasób, „Człowiek” oznacza określenie URL dla zasobów „Człowiek” zaś 
damhintersectionOf, damhfirst, damURest oraz rdfs:type oznaczają 
nazewnictwo dla własności w zapytaniu.

Elementy konstrukq^jne DAML +OIL
Tabela 1

Element konstrukcyjny Składnia LO Przykład
intersectionOf Cl n  ... n  C„ Człowiek n  Mężczyzna
unionOf Cl u  ... u  C„ Lekarz u  Prawnik
complementOf -.C - 1  Mężczyzna
one of {x, ... x„} {jan, maria)
toClass \/P.C V maDziccko.Lckarz
hasCIass 3r.C V maDziecko.Prawnik
hasValue 3r.f} 3 obywatel. {USA}
minCardinalityQ nr.C) (> 2 maDziecko.Prawnik)
maxCardinalityQ (<nr.  О 1 maDziecko-Mężczyzna)
inverseOf r ' maDziecko ~

Ważna cecha DAML+OIL polega na tym, że oprócz „abstrakcyjnych” 
klas definiowanych przez ontologię, można używać także schematu 
danych XML (czyli określanych jako prymitywne takich typów danych 
jak np. ciąg znaków, liczby dziesiętne, liczby zmienno przecinkowe, jak 
również bardziej złożone typy danych) w hasClass, hasValue oraz cardi
nality (liczność zbioru). Na przykład o klasie Pełnoletni może stwierdzić, 
że jest odpowiednikiem wyrażenia Osoba n 3 wiek.powyżejl? i jest odpo



wiednio określona w schemacie danych XM L jako dane liczbowe zapisane 
w systemie dziesiętnym, jednak należy dodać ograniczenie stwierdzające, 
że wartość musi być powyżej 18. Wykorzystując kombinację schematu 
XML oraz RDF, możemy zapisać to w następujący sposób:
I <xsd: simpleType name=”ponacl17”>
J <xsd:restriction base=”xsd:positiveInteger”>

<xsd:minlnclusive value=”18’7>
</xsd:simpleType>

; <daml:Class rdf:ID=”Pełnoletni”>
<daml;intersectionOf rdf:parseType=”daml:collectibn’'> 
<datnl:Class rdf:about=”#Osoba”/>
<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource=”#wiek”/>
<daml:hasClass rdf:resource=”#powyżej17”/:̂ 
</daml:Restriction>

 ̂ </danil:intersectionOf>
</i33tp..‘ Class>

Jak już zostało wspomniane, ontologie DAML+OIL składają się ze 
zbioru aksjomatów. Tabela 1 przedstawia w zarysie aksjomaty 
DAML+OIL. Umożliwiają one stwierdzanie relacji subsumcji lub równo
ważności w odniesieniu do klas lub własności oraz rozłączności klas, ekwi
walencji lub jej braku w odniesieniu do indjrwiduów (zasobów), także róż
nych własności atiybutów. DAML-l-OIL pozwala także na określanie 
własności atrybutów (tzn. ról w LO). W szczególności jest możliwe okre
ślanie, czy dana własność jest niepowtarzalna (tzn. czy jest funkcją), czy 
nie jest wieloznaczna (tj. czy jej konwers też byłby funkcją) lub przechod
nią. To pokazuje, że poza indywiduami oraz typami danych, elementy 
konstrukcyjne oraz aksjomaty DAML-I-OIL mogą być tłumaczone na 
SHIQ. W  rzeczywistości DAML-I-OIL jest odpowiednikiem rozszerzenia 
z nominałami (tj. indywiduami) (Baader 8s Hanschke, 1991).

Aksjomaty DAML+OIL
Tabela 2

Aksjomat Składnia LO Przykład
subClassOf Cl с  C l Człowiek с  Zwierze n  Dwmożny
sameClassAs C.^Cz Mężczyzna = Człowiek U Samiec
subPropertyOf Л cP i maCórkę c  madziecko
samePropertyAs Л  CZPj koszt = cena
disjointWith Cl cC z Samiec c: -i Samica
samelndividualAs {^l} = {Xl ) President Busłi} = {G W Busli}
differentfodividualFrom {x i }  {JC2} {jan} tz-. {piotr}
transitiveProperty PeR+ maPrzodka'̂  e R+
uniqueProperty T c ( ^  i p .t; T с  1 maMatkę.T)
unambiguousProperty T c ( ś  \F.l) T с  1 jestMatką'.T)



8.4. ROZUMOWANIE W SHIQ

Rozumowanie w SHIQ oznacza określanie poziomu spełnialności oraz 
subsumpcji pojęć SHIQ odnośnie Tbox (tj. zbiorów ogólnych pojęć zawie
rania) oraz hierarchii ról. Jak zostało to pokazane, subsumpcja może być 
zredukowana (w czasie linearnym) do spełnialności. Ponadto ponieważ 
SHIQ pozwala zarówno na tworzenie podról, jak i ról przechodnich, spel- 
nialność w odniesieniu do ТВох oraz hierarchii ról może być zredukowana 
do spełnialności odnośnie pustych TBoxow oraz hierarchii ról. W zasadzie 
jest to osiągalne przez wprowadzenie (nowej) przechodniej roli nadrzędnej 
(superroli) u dla wszystkich ról pojawiających się w ТВох T oraz pojęcia 
Cj, w celu przetestowania spełnialności. Następnie rozszerzamy Cq do 
pojęcia:

Q . =  Q  ^  ^  ( - 1 С U  D) n  V U . (-П С U D)

Możliwe jest wykazanie, że С jest spełniane w odniesieniu do rozsze
rzonych ról hierarchii wtedy i tylko wtedy, gdy oryginalne pojęcie Co jest 
spełnialne w odniesieniu do ТВох T i oryginalnej hierarchii ról (Baader, 
1991; Baader i in., 1993; Horrocks et al., 1999; Schild, 1991).

Konsekwentnie wystarczy zaprojektować odpowiedni algorytm, któiy 
określi spełnialność pojęć SHIQ odnośnie hierarchii ról oraz ról przechod
nich. Problem ten określa się w literaturze jako zupełność EXPTIME 
(Tobies, 2001). W rzeczywistości „problem” EXPTIME może być poka
zany przez łatwą adaptację trudności dowodzenia EXPTIME dla speł
nialności w dynamicznej logice zdań. Wykorzystując automatyczne tech
niki dowodzenia, Tobies, wykazał, że spełnialność pojęć SHIQ odnośnie 
hierarchii ról jest w rzeczywistości określona w czasie wykładniczo 
(Tobies, 2001).

Na koniec tej części zostanie w skrócie przedstawiona procedura podej
mowania decyzji dla tego problemu jako macierzy. Procedura ta jest opi
sana w szczegółach (Horrocks et al., 1999). Niektórzy zwracają uwagę, że 
jest ona bardziej praktyczna niż procedura wykorzystująca automatyczne 
dowodzenie twierdzeń EXPTIME (Tobies, 2001). W  rzeczywistości jest 
to podstawa do wysoce zoptymalizowanej implementacji LO w systemie 
FaCT (Horrocks, 1998b).

Kiedy rozpoczynamy analizowanie pojęcia SHIQ Cq hierarchii ról R 
oraz informacji odnośnie tego, które role są przechodnie, algorytm ten pró
buje stworzyć model Cq odnośnie R. Ponieważ SHIQ ma tzw. model 
struktury drzewiastej dla zbioru własności, to możemy przyjąć, że model 
ten ma postać nieskończonego drzewa. Jeśli chcemy uzyskać procedurę 
odnośnie decyzji, możemy utworzyć tylko skończone drzewo przedstawia
jące strukturę drzewiastą nieskończoną (jeśli model drzewiasty w ogóle 
istnieje). Może być to osiągnięte w taki sposób, że skończona reprezenta
cja może być nieujawniona w nieskończonym modelu drzewiastym I  dla 
Co odnośnie R. W  skończonym drzewie reprezentującym ten model węzeł 
X koresponduje z indjrwiduami П(х) eA^ oraz oznaczamy każdy węzeł



zbiorem pojęć L(x) takich, że o stwierdzeniu ,,П(х)” uznaje się, że jest ich 
wystąpieniem. Podobnie krawędzie reprezentujące rolę pochodne dla 
relacji oraz krawędzie między x a y  oznaczone rolami, które mają łączyć x 
zy . Działanie algorytmu albo zatrzymuje się wraz ze skończoną reprezen
tacją modelu drzewiastego, albo doprowadza do sprzeczności, tj. oczywi
stej niespójności takiej, że {C,-. C} cL (x). Innymi słowy algorytm stwier
dza, że „Co jest spełniane odnośnie R ” w pierwszym przypadku, zaś 
w drugim „Co nie jest spełniane odnośnie R” .

Algorytm jest inicjalizowany dzięki tzw. drzewu decyzyjnemu składają
cemu się z pojedynczych węzłów x oznaczonych L(x) ={C o}. Następnie 
stosuje się tzw. reguły zakończenia, które dokonują składniowej analizy 
pojęć w etykietach, w ten sposób wyprowadzając nowe ograniczenia dla 
danego węzła, a następnie rozbudowując „drzewo” według ustalonych 
wcześniej ograniczeń. Na przykład jeśli Cj n  C2 e L{x), to reguła n dodaje 
zarówno Cj jak i C2 do L(x). Reguła  ̂generuje n nowych następników
węzłów y j, ..... , Уп x-ów dla L{y() = {C } jeśli n r.C) 6 L(x) i x nie
posiada n wyraźnych r- następników z С w swojej nazwie. Ponadto stwier
dza się, że te nowe następniki muszą pozostać wyraźnymi (tzn. nie mogą 
być zidentyfikowane w późniejszych krokach działającego algorytmu). 
Inne reguły są bardziej skomplikowane i całkowity opis takich algorytmów 
wykracza daleko poza ramy tego artykułu. Jednakże dobrze byłoby zwró
cić uwagę na dwie kwestie, które czynią rozumowanie w SHIQ w istotny 
sposób trudniejszym.

Po pierwsze, znacznie trudniej posługiwać się uprawnioną liczbą ograni
czeń niż nieuprawnioną, gównie wykorzystywaną we wczesnych systemach 
LO. Zilustrujmy to przykładem. Przypuśćmy, że algorytm wygenerował 
węzeł X z 1 maDziecko.T) e L(x) oraz że ten węzeł ma dwa elementy 
potomne maDziecko У1 , У2 (tj. dwie krawędzie oznaczone jako maDziecko 
prowadzą od węzłów yj, У2). W celu spełnienia odpowiedniej liczby ograni
czeń 1 maDziecko .T) dla x, algorytm identyfikuje węzeł ŷ  z węzłem У2 
(dopóki ustalono, że węzły te winny być rozróżnialne, co w naszym przy
padku prowadzi do sprzeczności). Załóżmy teraz, że nadal posiadamy węzeł 
X z dwoma następnikami maDziecko у j i У2, jednak etykieta x zawiera kwa
lifikowaną liczbę ograniczeń takich jak (  ̂2 maDziecko.Rodzic). Dość pro
stym pomysłem byłoby sprawdzenie etykiet yj oraz У2 pod wz^ędem 
zawartości Rodzic oraz identyfikacja ŷ  oraz у2 wyłącznie pod względem 
zawartości tego pojęcia (van der Hoek & De Rijke, 1995). Jednakże nie jest 
to słuszne, gdyż w modelu I  stworzonym z drzewa П (yj) może równie dobrze 
należeć do pojęcia Rodzic  ̂nawet, jeśli to pojęcie nie należy do etykiety x. 
Pierwszy poprawny algorjrtm, który może sprawnie obliczyć kwalifikowane 
ograniczenia liczb został zaproponowany przez Hollundera i Baadera (Hol- 
lunder & Baader, 1991). Grłównym pomysłem jest wprowadzenie tzw. reguł 
wyboru. W naszym przykładzie reguła taka mogłaby (w sposób niedetermi- 
nistyczny) rozróżnić, czyyy należy do Rodzic lub -1 Rodzic oraz odpowiednio 
rozszerzyć jego etykiety. Wraz z regułą wyboru powyższa naiwna reguła 
identyfikacyjna jest w rzeczywistości właściwa.

Po drugie, w obecności tzw. reguł przechodnich zagwarantowanie prze
rwania działania algorytmu nie jest zadaniem tr3rwialnym (Halpern



& Moses, 1992; Sattler, 1996). Jeśli V г.С e L(x) dla każdej przechodniej 
roli, to nie tylko musimy dodać С do etykiety dla dowolnego r-następnika 
у  od X ,  ale także V r.C. To zapewnia nas, że nawet ponad „lańcuchem-r”

X  ’ ■ - ^ y  • ' ■ - ► У л

uzyskujemy w rzeczywistości С e L{y„). Jest to konieczne, gdyż w modelu 
skonstruowanym z drzewa wygenerowanego przez algorytm mamy:

(П (x), П (y)). (П (y), П (yi)X (П (y„.j), П (yJJ e
W ten sposób przechodniość r̂  wymaga także (71 (x), П (y^)) e  W, 

a w ten sposób ograniczenia dozwolonych wartości nakładane na x stosują 
się także doy^,. Rozpowszechniając Vr.C ponad krawędzie-r, upewniamy 
się, że algorjrtm będzie dotyczył również ich. Jednakże może to także pro
wadzić do braku zakończenia działania algorytmu. Rozważmy na przykład 
pojęcie 3 r.A o  V r. 3 гЛ, gdzie r jest rolą przechodnią. Łatwo jest zauwa
żyć, że algoiytm generuje wtedy nieskończony ciąg węzłów oznaczonych 
etykietą {A, Vr. Зг.А, Зг.А}. Aby zapobiec takiemu zapętleniu i zapew
nić zakończenie działania programu wykorzystujemy mechanizm wykry
wania zapętlenia (blocking): jeśli etykiety węzła x oraz jednego z jego 
poprzedników pokrjnvają się, „blokowane” jest zastosowanie reguły w sto
sunku do argumentu x. Warunek blokowania musi być sformułowany tak, 
że kiedy pojawi się „blokowanie” , możemy „przerwać” zablokowaną 
(skończoną) ścieżkę w kierunku nieskończonej ścieżki w modelu, który ma 
być stworzony. W  logice opisowej blokowanie zostało najpierw zastoso
wane w pracach: Baadera, Buchheita (Baader et al., 1990; Baader et al., 
1996; Buchheit et al., 1993). W SHIQ warunek blokowania jest raczej 
skomplikowany, gdyż kombinacja ról przechodnich lub ich konwersów r -  
wraz z ograniczeniami nakładanymi na liczby wymaga raczej zaawanso
wanych form rozwiązywania algorytmów (Horrocks et al., 1999). W rze
czywistości ta kombinacja konstruktorów jest odpowiedzialna za fakt, że 
podobnie jak większość logik opisowych rozważanych w literaturze, SHIQ 
nie posiada własności skończonego modelu tj. istnieją spełniane pojęcia 
SHIQ, które są tylko spełniane w nieskończonych interpretacjach.

8.4. ROZSZERZENIA I WARIANTY SHIQ

Jak już wspomniano, język ontologii DAML-bOIL jest składniowym 
wariantem SHIQ rozszerzonego o tzw. nominały (tj. pojęcia {x j}, repre
zentujące jednoelementowy zbiór składający się z indywiduum), kon
kretne tзфy danych (jak np. pojęcia reprezentujące wszystkie liczby cał
kowite między 4 a 17). W tej części omówimy wpłjrw tych rozszerzeń na 
zagadnienie rozumowania w SHIQ.

Konkretne typy danych dostępne w DAML-l-OIL są w wysokim stop
niu ograniczone formą tzw. konkretnych domen (Calvanese et al., 1998). 
Na przykład używając konkretnej domeny nieujemnej liczby całkowitej 
wyposażonej w predykat <, mamy (funkcyjną) rolę, ‘wiek’ odnoszącą abs
trakcyjne indywidua do ich (konkretnego) wieku oraz (funkcyjną) rolę



podrzędną ‘ojciec’ dla maOjca, tworzymy aksjomat, któiy stwierdza, że 
dzieci są młodsze niż ojcowie

^wierzeta с  (vyiek < ojciec o wiek),

Rozszerzając ekspresywne LO o konkretne domeny, możemy w łatwy 
sposób doprowadzić do nieokreśloności (Baader & Hanschke, 1992; Lutz, 
2001). Jednakże DAML +OIL znajduje zastosowanie w stosunku do dość 
ograniczonych konkretnych domen. W  szczególności konkretne domeny 
muszą zezwalać predykatom na posiadanie większej niż 1 liczby argu
mentów (jak „ < ” w naszym przykładzie) oraz ograniczenia nakładane na 
predykaty nie mogą zawierać łańcuchów ról (jak „ojciec o wiek” w przy
kładzie). Jeff Z. Pan pokazał, jak określoność w SHIQ rozszerza się na 
bardziej ogólne rodzaje konkretnych domen (Pan, 2001).

W przypadku nominałów sytuacja nieco bardziej się komplikuje. Po 
pierwsze, można wykazać, że SHIQ rozszerzone o nominały jest fragmen
tem C2, czyli fragmentem logiki pierwszego rzędu od dwóch argumentów 
z policzalnymi kwantyfikatorami (Gradel et al., 1997; Pacholski et al., 
1997, Tobies, 2001). W ten sposób spełnialność oraz podrzędność są okre
ślone w NEXPTIME. Jest to rozwiązanie optymalne, gdyż problem doty
czy również wersji NEXPTIME -hard (Tobies, 2001). Mówiąc w skró
cie, kombinacja OPZ (lub ról przechodnich i hierarchii ról), ról 
inwersyjnych oraz ograniczeń liczbowych nakładanych na nominały jest 
odpowiedzialna za ten element złożoności (począwszy od NEXPTIME dla 
SHIQ do NEXPTIME). Mówiąc o wykonalnej procedurze, rozumiemy 
algorytm, który może być odpowiednio zaimplementowany i może być 
optymalizowany tak, że zachowuje się właściwie w warunkach praktycz
nych (co ma miejsce w przypadku algorytmu SHIQ zaimplementowanego 
np. w systemie inferencyjnym FACT).

9. ZASTOSOWANIA LOGIK OPISOWYCH

Brachman i Levesque wymieniają przynajmniej sześć dziedzin, w któ
rych logiki opisowej mogą być wykorzystywane w praktyce:

1. Twierdzenia i pjrtania.
2. Sprzeczność -  jej wykr3wanie w konfiguracji sprzętu.
3. Klasyfikacja i wykrywanie sprzeczności w procesie pozyskiwania 

wiedzy.
4. Stwierdzanie i klasyfikacja w procesie monitorowania.
5. Pamięć robocza dla systemów produkcji.
6. Wykorzystywanie pojęć jako pj^ań i dostępu do baz danych (Brach

man & Levesque, 2004).

9.1. TWIERDZENIA I PYTANIA

Jednym ze sposobów wykorzystania LO jest badanie konsekwencji 
aksjomatyzacji domeny przez jej opis w postaci hierarchii pojęć. W  takim



przypadku tworzymy taksonomię użytecznych pojęć ogólnych. System 
następnie klasyfikuje indywidua wediug ogólnego schematu, a następnie 
przyporządkowuje odpowiadającym im indywiduom wszystkie odpowied
nie własności, które zostały wcześniej ustalone. Można zatem zapytać, czy 
dane indywiduum spełnia dane pojęcie lub też możemy spytać, czy cały 
zbiór indywiduów spełnia dane pojęcie. Jest to użyteczne w sytuacji, 
w której katalog produktów został opisany w postaci terminów należących 
do złożonego modelu domenowego. System będzie w stanie ustalić, czy 
dany produkt kwalifikuje się do danej kategorii nieprzewidzianej przez 
użytkownika. Inna sytuacja, w której ten sposób interakcji jest ważny, 
wiąże się z konfiguracją złożonych strukturalnie czynników. Zakładając 
np., że pewne płyty komputerowe pasują do odpowiednich wejść w mon
towniach sprzętu komputerowego, tym samym możliwe jest stworzenie 
ograniczenia nakładanego na inne płyty komputerowe, zasilacze, oprogra
mowanie itd. Teoria domen funkcjonuje jako rodzaj zorientowanego 
obiektowo „generatora” ograniczeń. Będąc konsekwentnym, można by 
również zadać pytanie odnośnie stopnia komplikacji własności stopniowo 
rozszerzanej konfiguracji.

9.2. SPRZECZNOŚĆ WYKRYWANA W KONFIGURACJI

Aplikacje zorientowane na konfigurację również mogą z pożytkiem 
wykorzystać funkcje wykiywania sprzeczności dla tych LO, które posia
dają wystarczającą siłę do jej wyrażania. W szczególności, gdy wyłania się 
przyrostowy obraz składanych w całość elementów, użytecznym jest 
wykrycie, kiedy składana część narusza pewne ograniczenia wyrażone 
w bazie wiedzy. To powstrzymuje nas przed dokonaniem błędnych konfi
guracji. Jest także możliwe zaprojektowanie mechanizmów wyjaśniania 
tak, aby przyczyny naruszania danych ograniczeń mogły być wytłuma
czone końcowemu użytkownikowi.

9.3. KLASYFIKACJA I WYKRYWANIE SPRZECZNOŚCI W PROCESIE 
POZYSKIWANIA WIEDZY

W  podobny sposób niektóre z własności inferencyjnych w systemach 
logiki opisowej mogą być wykorzystane jako częściowa walidacja w trak
cie procesu pozyskiwania wiedzy. Gdy dodajemy więcej pojęć lub stałych 
do bazy wiedzy, system wykorzystujący LO „zauważy” , czy zostały wpro
wadzone jakieś niespójności. To może spowodować ostrzeżenie odnośnie 
popełnianych błędów. Ze względu na własności klasyfikacji LO może 
uświadomić użytkownika w kwestii pewnych błędów w modelowaniu 
domeny w odróżnieniu od systemów wykorzystujących systemy ram. Na 
przykład nieprzewid3Twalne przez użytkownika połączenie dwóch pojęć, 
które wyglądają różnie, ale w rzeczywistości zawierają się w sobie nawza
jem, lub niezamierzona klasyfikacja nowego terminu, którego użytkownik 
nie spodziewał się.



9.4. STWIERDZANIE I KLASYFIKACJA W PROCESIE MONITOROWANIA

W niektórych aplikacjach jest rzeczą naturalną budowanie opisów 
indywiduów w sposób przyrostowy w czasie. Sytuacja taka może mieć 
miejsce w przypadku diagnozy, w której odnośnie spodziewanych błędów 
pozyskiwanie wiedzy jest dokonywane częściowo lub w przypadku, kiedy 
dane urządzenie wysyła informację na temat swojego stanu wraz z komu
nikatami o błędzie. Taki przyrostowy model pozyskiwania wiedzy prowa
dzi do sytuacji, w której jesteśmy w stanie udoskonalać klasj^kację indy
widuów z czasem. Jeśli poszukujemy członków poszczególnych klas (np. 
klasa BłądKrytyczny), możliwe jest ostrzeżenie użytkownika, gdy 
w wyniku wprowadzenia nowych danych zostaną wygenerowani nowi 
„członkowie” danej klasy. Możliwe są także automatycznie uruchamiane 
działania (zewnętrzne procedury) w momencie, kiedy zostanie znalezione 
wystąpienie danej klasy. Choć całość wygląda na system proceduralny, 
w przypadku LO wykrywanie żądanych obiektów może odbywać się auto
matycznie w momencie, kiedy obiekty te opisane są jako pojęcia.

9.5. PAMIĘĆ ROBOCZA DLA SYSTEMÓW PRODUKCJI

Scenariusz jest w pewnym sensie podobny do wykorzystania systemów 
produkcji w sytuacjach, kiedy język logiki opisowej jest wystarczająco eks- 
presywny LO mogłaby być wykorzystana w celu całkowitego zastąpienia 
systemów wykorzystujących reguły produkcji. W  innych przypadkach 
może być użyteczne zachowanie siły i stylu systemów produkcji, choć LO 
mogą dostarczyć pewnych dodatkowych elementów. W szczególności jeśli 
domena zainteresowań posiada naturalną zorientowaną obiektowo hierar
chiczną strukturę, jak ma to miejsce w przypadku wielu systemów, praw
dziwy obraz danej domeny może być osiągnięty wyłącznie w przypadku 
systemów wykorzystujących reguły produkcji, jeśli istnieją wyraźne reguły 
pozwalające na przechwytywanie relacji dziedzicznych, relacji typu część- 
całość itd. Alternatywą byłoby wykorzystanie LO jako tzw. pamięci robo
czej. LO kodowałby teorię na temat hierarchicznej domeny i zajmował się 
w sposób automatyczny klasyfikacją oraz dziedziczeniem. Systemy pro
dukcji mogłyby wtedy ograniczać swoją uwagę do wykrywania złożonych 
wzorów i akcji -  tam, gdzie one zachodzą -  ze swoimi regułami reprezen
towanymi w sposób naturalny (elementy wcześniejsze mogłyby odwoły
wać się do klas na dowolnym poziomie generalizacji hierarchii LO), uni
kając przypadkowych prób kodowania w sposób proceduralny 
dziedziczności lub klasyfikacji.

9.6. WYKORZYSTYWANIE POJĘĆ W ZAPYTANIACH DO BAZ DANYCH

Jest możliwe rozważanie pojęć jako pytań dotyczących wszystkich ich 
wystąpień. Wyobraźmy sobie, że mamy dane pierwotne (źródłowe) prze
chowywane w relacyjnym systemie baz danych. Możemy wtedy rozwinąć 
model zorientowany obiektowo w LO i określić sposób przyporządkowa



nia tego modelu schematowi wykorzystywanemu w konwencjonalnych 
systemach zarządzania bazami danych. Pozwoliłoby to zadawać pytania 
odnośnie bazy relacyjnej za pośrednictwem zorientowanego obiektowo 
modelu domeny. Możliwe byłoby też zaimplementowanie takiego hybry
dowego systemu albo przez tzw. proces wstępnej klasyfikacji w bazie wie
dzy KB (Knowledge Base) wszystkich obiektów z bazy danych (BD) 
i wykorzystanie klasyfikacji zapytań LO w celu znalezienia odpowiedzi, 
albo pozostawienie danych w bazie wiedzy i dynamiczne tłumaczenie 
zapytań w LO na język zapytań baz danych np. SQL.

10. ZAKOŃCZENIE

Nacisk stawiany w badaniach logik opisowych na formalną, wykorzy
stującą logikę, semantykę oraz gruntowne badania podstawowego pro
blemu związanego z rozumowaniem wraz z dostępnością wysoce zopty
malizowanych systemów dla dość wyraźnych systemów logik opisowych, 
tworzy z rodziny formalizmów reprezentacji wiedzy idealny punkt wyj
ściowy do definiowania języków ontologii dla idei tzw. Semantycznej Sieci 
WWW. Mechanizmy rozumowania wymagające integracji oraz ewolucji 
wysokiej jakości ontologii są dostarczane wraz z najnowocześniejszymi sys
temami LO dla wielu języków ekspresyjnych. Aby móc je wykorzystywać 
w praktyce, języki te będą wymagały narzędzi LO, które w dalszym rzę
dzie będą wspierały pozyskiwanie wiedzy (tj. budowanie ontologii) jej 
utrzymywanie (tj. ewolucję ontologii) oraz integrację i tzw. interoperacyj- 
ność ontologii. Pierwszy krok w tym kierunku już został poczyniony. Na 
przykład OilEd (Bechhofer et al., 2001) jest narzędziem, które wspiera 
rozwój OIL oraz ontologie DAML-I-OIL, zaś ICom jest systemem, który 
wspiera projektowanie i integrację diagramów E-R (relacja -  encja) oraz 
UML. Tzw. niestandardowe systemy inferencyjne, które wspierają budo
wanie i utrzymywanie baz wiedzy (jak przetwarzanie elementów subsum- 
cji, unifikacji oraz porównywania) są teraz ważnym tematem badawczym 
w LO (Baader et al., 1999a; 1999b; Kiisters, 2001). Obserwując gwał
towny rozwój narzędzi pozwalających na implementację LO, można bez
spornie stwierdzić, że wszystkie te wysiłki zmierzają do wspierania użyt
kowników, którzy nie są ekspertami w LO, w budowaniu i utrzymsrwaniu 
baz wiedzy wykorzystujących LO.
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DESCRIPTION LOGICS AS THEORETICAL BACKGROUND 
FOR ONTOLOGY CREATION

ABSTRACT

We presented some issues relating to description logics as knowledge representation 
method and its impact on ontology design and the vision of the Semantic Web. In general we 
described syntax, semantics, modelling and last but not least the issues o f inference engine in 
description logics. We concentrated on some particular description logic -  SHIQ as designed 
for the semantic Web and ontology creation. At the end we presented some implementation 
o f description logic.
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IME, Japanese Input Method Editor, interfejs języka japońskiego, 
język japoński, znak kanji, homofonia, homograjia. homonimia pełna, 

wariantowość graficzna, wariantowość fonetyczna, synonimia,
okno kompozycji, lista kandydatów

Marek Iwanowski
Instytut Infonnacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

Microsoft Japanese IME 
-  INTERFEJS JĘZYKA JAPOŃSKIEGO DLA WINDOWS XP

w  krajach Dalekiego Wschodu ma miejsce rewolucja w obiegu informacji spowodowana 
zastosowaniem komputerów osobistych typu IBM PC wyposażonych w interfejs IME 
dostosowany do wprowadzania pisma ze znakami hieroglificznymi do dokumentów 
komputerowych. W artykule wskazano na podstawowe relacje między znakami języka 
japońskiego, które zadecydowały o postaci i działaniu interfejsu IME. W analizie uwzględniono 
homofonię, homografię, homonimię pełną, wariantowść fonetyczną, wariantowość graficzną oraz 
synonimię, ponadto uwzględniono poziomy: morfemów oraz samodzielnych wyrazów. Opisano 
instalację interfejsu IME oraz wprowadzanie wybranego wyrazu za pomocą okien kompozycji 
i listy kandydatów.

Wprowadzanie tekstu japońskiego do komputera jest zagadnieniem 
interesującym nie tylko z powodu dużej liczby znaków takich, jak: znaki chńskie 
kanji, dwa sylabariusze rodzime katakana i hiragana, alfabet angielski, cyfiy 
rzymskie i europejskie cyfry arabskie', ale również z tego powodu, że język 
japoński jest językiem mieszanym, wielowarstwowym.

Podstawowe pytanie brzmi: Jak przyporządkowano poszczególne znaki pisma 
klawiszom klawiatury? Osoba przyzwyczajona do kodowania mowy za pomocą 
alfabetu może na wstępie wyobrazić sobie, że wystarczy zakodować mowę, 
posługując się mniej lub bardziej dokładną jej transkrypcją. Tego celu w języku 
japońskim dla znaków kanji — nazywanych inaczej znakami sinojapońskimi  ̂—

' Znaków kanji jest potencjalnie około od 50 do 80 tysięey, zależnie od przyjętej metody gromadzenia 
kolekcji znaków i ich liczenia. Lista znaków kanji, zalecanych do powszechnego użytku liczy nieco ponad 
2 tysiące znaków. Sylabariusze katakana i hiragana liczą po 48 sylabcmów.

 ̂ Nazwa „znak sinojapoński”  podkreśla, że graf znaku kanji w  tekścic japońskim reprezentuje jedno 
spośród kilku możliwych słów lub morfemów, z  których każde jest inaczej wymawiane i zajmuje inną część



nie da się jednak osiągnąć wprost za pomocą przyporządkowania jeden do jednego, 
mówiąc inaczej przejście od alfabetycznego zapisu mowy do zapisu z użyciem 
znaków kanji zwykle nie jest jednoznaczne, gdy nie ma szerszego kontekstu. 
Natomiast automatyczna analiza kontekstu, gdy dane jest pełne zdanie, nie zawsze 
jest zadowalająca. Ponadto podczas wprowadzania tekstu zdanie dopiero stopniowo 
się rozwija, pełny kontekst przed zakończeniem zdania nie jest znany, zatem wybór 
postaci graficznej znaku jest trudniejszy do zautomatyzowania.

1. PODSTAWOWE ZWIĄZKI MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI 
WYRAŻANIA I ZNACZENIEM W JĘZYKU JAPOŃSKIM

M owę japońską można zapisywać za pom ocą sylabariusza hiragana lub 
katakana. Teksty takie spotyka się jednak nieczęsto, gdyż potencjalnie mogą być 
one obciążone w znacznym stopniu pełną homonimią  ̂ . Typową sytuacją 
zastosowania takiego zapisu są teksty do nauki początkowej języka przeznaczone 
dla odbiorcy władającego jedynie podstawowym zasobem słownictwa. Ilustracją 
może być poniższy przykład z elementarza yom ikata^, gdzie słowo
sakana może mieć znaczenie ‘ ryba’ lub ‘przystawka do wina’  ̂ . Zdanie 
z elementarza przytoczono niżej na pozycji pierwszej, jego  transkrypcję za pomocą 
liter łacińskich podano na pozycji drugiej, natomiast na pozycjach od trzeciej do 
piątej podano trzy możliwe zapisy tego zdania z użyciem znaków kanji z tym, że 
zapis na pozycji piątej jest mniej prawdopodobny w codziennym użyciu, a w  treści 
czytanki wręcz wykluczony.

1 )
2) sakana-wa dó-desu ka.
3) Й й  ‘jak smakowała ryba?’
4) ‘jak smakowała przystawka do wina?’
5) ‘ czy ryba jest z miedzi?’

Zatem zapisanie tekstu z użyciem znaków kanji pociąga zastąpienie pełnej 
homonimii homofonią ®. Takie homofoniczne fragmenty tekstu są bardziej 
zrozumiałe w postaci zapisanej graficznie niż wypowiedzianej słownie. O wysokim

dość szerokiego pola semantycznego. Zwykle znak sinojapoński reprezentuje eo najmniej dwa słowa, jedno 
pochodzące z  dawnego języka chińskiego, a drugie z  języka starojapońskiego.

 ̂ Jako pełną homonimię rozumiem sytuację, w  której dwa znaki językowe mają identyczne brzmienie 
i identyczny zapis, a różne znaczenia. Pomijam etymologię.

'* transkrybowane jest tytułem o  znaczeniu „czytanki”  1978,s. 113).
* Przystawką do wina może być ryba, ale nic musi.
‘  Jako homofonię rozumiem sytuację, w  której brzmienie jest identyczne dla dwu jednostek językowych, 

a zapisy graficzne i znaczenia są różne. Definicje homofonii, homografii i homonimii zostały przyjęte na 
podstawie Encyklopedii językoznawstwa ogólnego (Encyklopedia ...,1993).



stopniu homofonii zapisu języka japońskiego można szybko przekonać się 
zaglądając do słownika w układzie fonetycznym lub do indeksu słownika 
znakowegô , gdzie znaki kanji są ułożone w alfabetycznej* kolejności ich czytań. 
Każda para uporządkowana (czytanie, graf) z listy stanowiącej indeks w słowniku 
znakowym związana jest z konkretnym znaczeniem, zatem reprezentuje morfem, 
a niekiedy wyraz. W ideksie on-kun słownika Andrew Nelsona każda część listy dla 
ustalonego czytania jest podzielona na dwie części, część wyliczającą grafy 
o czytaniu on, czyli o wymowie sinojapońskiej®, oraz następującą po niej część 
wyliczającą grafy o czytaniu kun, czyli o wymowie rodzimej. Każdą część kończy 
wyliczenie morfemów pełniących rolę prefiksów, a następnie morfemów pełniących 
rolę postfiksów. Najdłuższe listy dla ustalonego czytania mają po stokilkadziesiąt 
pozycji. Na długich listach zdecydowanie przeważają czytania on. Czytania on są 
krótkie, zwykle jedno, rzadziej dwusylabowe, w czytaniu jednosylabowym możliwe 
jest wystąpienie samogłoski długiej. Morfemy sinojapońskie rzadko kiedy 
występują w zdaniu w roli samodzielnych wyrazów, zwykle wchodzą w skład 
wyrazów złożonych z kilku, najczęściej dwóch morfemów. W tej roli są bardzo 
produktywne. Wśród takich wyrazów złożonych, zwanych złożeniami, homofonia 
jest tak częstym zjawiskiem, że trudno znaleźć w słowniku fonetycznym średniej 
wielkości stronę, na której nie znalazłoby się kilka grup słów homofonicznych 
względem siebie w ramach każdej z grup. Przykładami mogą być następujące 
wyrazy homofoniczne, należące do grupy o wymowie kisei, będącej wymową typu 
sinoj apońskiego'

‘duch, siła ducha’ ;
‘ostry (przenikliwy) głos’ ;

Кд5с ‘ukończony, dokonany’ ;
‘powrót (wyjazd) do domu (ojczyzny)’ ;
‘wyprodukowany, gotowy do użycia’ ;
‘wyregulowanie, poprawienie’ ;
‘pasożytnictwo’;
‘regulowanie; normowanie’;
‘postanowienie (gotowość) wykonania’ ;
‘wielki mistrz (gracz) w go’;
‘rzadki, nadzwyczajny, epokowy’ ;
‘powietrzny, żyjący w powietrzu’;

’  w  słowniku znakowym Ickscmy są ułożone według cecli graficznyeli znaków stanowiąeycli icli zapis.
* Najczęściej jest to transkrypcja Hepburna oparta na alfabecie angielskim lub zapis za pomocą 

sylabariusza hiragana w  porządku gojUon.
Są to czytania znaków cłiińskicłi dostosowane do systemu fonologicznego języka japońskiego. 

Przykłady wyrazów wymawianycłi kisei zostały zaczerpnięte z Wielkiego Słownika Ję^ka 
Japońskiego (Nippongo . .. . 1965-1981), pozostałe przykłady zaczeфnięto ze słownika The Modem Reader’s 
Japanese-English Character Dictionary (The Modem, 1974).



ШШ ; ШШ ‘ ślubowanie, przysięga; modlitwa’ ;
■ШМ ‘ żywotność, aktywność ciała i ducha’ ;
^ i E  ‘ sposoby zwyczajne oraz nadzwyczajne, wszelkie sposoby’ ; 

‘ czasy ostateczne, dni ostatnie; koniec świata’ ;
‘dar zapamiętywania’ ;
‘właśnie spłacony, już zapłacony; zapłacono’ ;

^2 ^  ‘ ślubowanie; pakt’ ;
‘postanowienie, regulacja’ ;

ШШ ‘ układać (zestawiać) wg zasad’ ;
‘ odrzucenie świata, życie ponad marnościami świata’ ;
‘ położenie; ustawienie figur w  gracłi go i sh6gi’\
‘podróbka; przeróbka’ ;
‘ flaga, sztandar, proporzec’ ;

Щ М  ‘meclianizm, konstrukcja’ ;
‘ odrzut, reakcja, opór’ ;
‘ dodanie zastrzeżenia do ugody’ .

Wśród słów rodzimych też występuje homofonia, przykładami mogą być 
rzeczowniki wymawiane ka jak iK ‘ komar’ , ^  (lub ‘ znak zapytania’ , Ш 
‘pytająca partykuła’ , §  ‘ zapach’ czy czasowniki wymawiane au jak 'n Ь 
‘pasować, zgadzać się’ , ^ 0  ‘ spotkać się z kimś’ .

Druga postać homonimii niepełnej, polegająca na identyczności zapisu 
graficznego przy jednoczesnej różnicy wymowy i znaczenia dwóch jednostek 
językowych, nazywana homografią, jest w  języku japońskim częściej spotykana niż 
w językach europejskich' ' .  Sporo przykładów można znaleźć na poziomie 
morfemicznym. Przykładami mogą być wyrazy gyósii ‘ Hczba linii, liczba 
rządków’ , t f ®  kdtei ‘ dystans; podróż’ , anka ‘ termofor’ , gdzie pierwszy
morfem ma tę samą postać graficzną, lecz różne znaczenia i wymowy. Przykładami 
homografii na poziomie wyrazów są następujące pary wyrazów: para
czasowników'^ aso(bi) ‘ gra, sport, zabawa, odpoczynek’ : i S t /  susa(bi)

"  Przykładami homografii wśród polskich akronimów i skrótów są: {PTG} ‘ Polskie Towarzystwo 
Gcograficznc’ lub ‘ Polskie Towarzystwo Geologiczne’ , {b .} ‘ były’  lub ‘bardzo’ . Przykładem formy 
nieskróconej jest: {zamarzać} zamar-zać ‘ stawać się zimnym’ lub zamarzać ‘ doprowadzać do zagłodzenia’ . 
Przykładami homografów angielskich są: {sow } sau ‘ maciora’ lub sou ‘ siać’ , {scw cr} souo ‘ krawiec, 
krawcowa’ lub 'ф :э  ‘ ścick’ .

Czasowniki te są na tyle bliskoznaczne, żc ewentualnie można mówić o  polisemii. Ponadto warto 
nadmienić, żc postać czasownikowa iilJ asobi jest jedną z  postaci koniugacyjnych lekscmu 
czasownikowego asobu ‘bawić się’ , należącego do koniugacji daiichihenka, nazywanej
również koniugacją TLIScffi'ffl godankatsuyd, a po polsku nazywanej koniugacją spółgłoskową. Postać 
czasownikowa asobi jest w  formie nazywanej po japońsku daiichinakadome, a po polsku
nazywanej formą niefmitywną pierwszą. Postać czasownikowa asobi składa się z  tematu czasownikowego 
asob- oraz wykładnika poczasownikowcgo terminatywu typu czasownikowego -i. Jeśli czasownik w  formie 
nicfinitywnej pierwszej wystąpi w  zdaniu jako samodzielny wyraz, to zwykle następuje po nim partykuła 
odmiany rzeczownika. Fraza taka zwykle jest tłumaczona za pomocą rzeczownika, ewentualnie z przyimkiem.



‘ zabawa, rozrywka, rekreacja’ , para przysłówków Й Ь mizuka(ra) ‘ osobiście’ : 
g  h  onozuka(ra) ‘naturalnie; z siebie, samoistnie’ , para rzeczowników буаке 
‘publiczny, otwarty; oficjalny; rządowy’ : {d: kimi ‘ książę, lord’ oraz para 
rzeczowników złożonych danjo ‘mężczyzna i kobieta; obie płci’ :
otoko-om a  ‘ hemafrodj^a’ .

Homonimia pełna, polegająca na identyczności brzmienia i pisowni oraz 
różnicy znaczenia dwu jednostek językowych, jest bardzo częsta w tekstach 
zapisanych za pom ocą jednego z sylabariuszy hiragana lub katakana Przykładem 
może być para wyrazów #  Лу L  kinshu ‘ sponsor’ : ^  L  ьф kinshu 
‘ abstynent’ , która po zapisaniu znakami kanji staje się parą homofoniczną 
kinshu ‘ sponsor’ : kinshu ‘ abstynent’ . Wśród wyrazów zapisanych znakami
kanji homonimia pełna nie występuje często na poziomie wyrazów, jako pozytywne 
przykłady można wskazać następujące pary wyrazów różniące się znaczeniem'^: 
para pierwsza isu ‘ krzesło, siedzisko’ : isu ‘ stanowisko, pozycja’ , para
druga ^  mikoto ‘ słowa władcy’ : ^  mikoto ‘ lord, książę’ , para trzecia 
keibutsu ‘ (sezonowa) sceneria’ : keibutsu ‘premia, prezent, gratis (dodatek do
zakupu)’ .

Wariantowość fo n e ty cz n a p o le g a ją ca  na identyczności postaci graficznej 
i znaczenia pary jednostek językowych przy jednoczesnej różnicy ich wymowy, jest 
dość dobrze zauważalna na poziomie morfemicznym, przykładami mogą być 
następujące pary morfemów: para pierwsza M. j o  M. tei o  znaczeniu ‘ czystość 
(moralna), prostota, stałość, prawość’ oraz para druga # 1  byó : 5Й hei 
o znaczeniu ‘ zachorować, chorować’ . Znacznie mniej częste są warianty fonetyczne 
na poziomie słów; przykładami są następujące pary wariantów fonetycznych; para 
pierwsza #  yu(ki) : tT ^  i(ki) o znaczeniu ‘podróż’ , para druga i i  Ъ 
shi(zaru) : susa(ru) o  znaczeniu ‘wycofać, zrezygnować’ , para trzecia
oji : shukufu o  znaczeniu ‘wujek’ , para czwarta oba  : shukubo
o znaczeniu ‘ ciotka’ .

Wariantowość graficzna, polegająca na identyczności brzmienia i znaczenia 
oraz różnicy pisowni dwu jednostek językowych, jest bardzo częsta, jeśh 
uwzględnić również znaki kanji spoza tablicy jóyó-kanji oraz warianty historyczne. 
Teksty z takimi znakami są w obiegu, choć najczęściej spotykane są teksty.

np. < osobi-ni iku tłumaczy się zwykle jako ‘ pójść na zabawę’ , choć nic można wykluczyć
tłumaczenia ‘pójść zabawić się’ . Duże europejskie słowniki dwujęzyczne dla języka japońskiego wymieniają 
postać czasownikową М Т / osobi jako osobne hasło, a jako pierwsze znaczenia podają odpowiednie 
rzeczowniki. Zatem nie należy oczekiwać, żc zawsze danej kategorii w  języku źródłowym odpowiada 
analogiczna kategoria w  języku docelowym. Z  uwagi na oszczędność miejsca nie wyjaśniam pozostałych 
przykładów podanych w  tekście głównym.

Z  diachronicznego punktu widzenia można często w  takich przypadkach zauważyć związek między 
wyrazami w  parze (zwykle jest to przesunięcie znaczenia) i traktować go jako polisemię, czyli warianty 
znaczenia tego samego wyrazu. Słowniki zwykle w ią ^  takie wyrazy w  jeden leksem.

Opierając się na słownikach ogólnych, nic uwzględniam wariantów związanych z  dialektami.



zawierające wyłącznie znaki jóyo-kanji zalecane do powszechnego użytku. 
Większość znaków jóyó-kanji ma swoje historyczne warianty graficzne, na 
przykład dla znaku ^  ken ‘ sprawdzenie’ historycznym wariantem'^ jest a dla 
znaku Ш sama ‘ sytuacja, warunki’ historycznym wariantem jest Ш. Natomiast 
ograniczenie zestawu znaków kanji do form współczesnych powoduje radykalne 
ograniczenie wariantów graficznych wśród wyrazów zapisanych znakami kanji. 
Pozytywnymi przykładami wariantów graficznych są; para pierwsza : ШШ 
teisai ‘ forma, styl, wygląd’ , para druga Д  i i  L  V'  : Bg L  V'  yakama(shii) ‘ głośny, 
hałaśliwy, krytyczny, kłopodiwy’ . Ciekawym przykładem wariantowości graficznej 
jest nazwa ptaszka wymawiana mozu ‘ srokosz japoński’ mająca warianty graficzne 
1 Й, H S " oraz gdzie trzeci wariant ma więcej znaków kanji niż sylab
w nazwie.

Wśród wyrazów zapisanych znakami kanji synonimia (wariantowość 
fonetyczno-grafemiczna), polegająca na identyczności znaczenia oraz różnicy 
brzmienia i zapisu pary jednostek językowych, występuje rzadko, pozytywnymi 
przykładami mogą być następujące pary wyrazów: para pierwsza ШИ& chUryaku : 
Ш hakarigoto, oba znaczące ‘plan, schemat, polityka; trik’ oraz para druga 
sekitei : yose, oba znaczące ‘hala rewiowa, hala opowiadaczy, hala
koncertowa, hala wodewih’ . Ciekawymi przykładami synonimów są następujące 
pary wyrazów: para pierwsza nem oto ' kongen, oba znaczące
‘ odziomek; baza, podstawa’ oraz para druga soryaku-na :
somatsu-na, oba znaczące ‘ surowy, niedojrzały, prosty, nieuważny’ . W  pierwszej 
parze nem oto : kongen) wariantowość fonetyczna występuje na
poziomie całego słowa, natomiast wariantowość graficzna jest niepełna, gdyż 
pierwszy morfem jest identyczny graficznie, co  trochę psuje jakość synonimii pod 
względem formy. W  drugiej parze soryaku-na : somatsu-na)
wariantowość graficzna występuje na poziomie całego wyrazu, natomiast 
wariantowość fonetyczna jest niepełna, gdyż pierwszy morfem brzmiący so  jest 
identyczny fonetycznie, co  również trochę psuje jakość synonimii pod względem 
formy.

Michael Pye wymienia około setki często używanych czasowników, które mają 
tę samą wymowę, lecz są zapisywane różnymi znakami kanji (Pye, 1971, s. 238). 
Czy konkretna para czasowników jest parą homofoniczną, czy też są to warianty 
graficzne zależy od uznania, czy oba czasowniki mają takie samo, czy też różne 
znaczenie. Przykładem może być grupa czasowników wymawianych kaem, 
w  ramach której dla grafów i Pye sugeruje
identyczne pole znaczeniowe ‘ zmienić, wymienić, przemienić, zastąpić’ , zatem

”  Jeszcze starszych form nic mogę przytoczyć w tekścic, gdyż użyty do cdycji interfejs IME ich nic 
uwzględnia.



byłyby one względem siebie wariantami graficznymi. Natomiast dla grafów im S : 
iS S  sugeruje różne znaczenia, jak następuje: ‘wrócić, wyjść do domu’ : ‘powrócić 
do, przyjść powtórnie’ -  zatem byłyby to homofony. Słowniki dwujęzyczne nie 
wystarczają do rozwiązania tego problemu, gdyż nie są idealnie przezroczyste, 
zawsze język docelowy w jakimś stopniu wpływa na obraz języka źródłowego 
czerpany ze słownika.

Relacje między opisanymi pojęciami ilustruje poniższa tabela 1, gdzie Fj 
oznacza brzmienie jednostki językowej 1 , a F2  brzmienie jednostki językowej 2 , 
analogicznie Gi i G 2  odnosi się do pisowni, a Si i S2  odnosi się do znaczenia dwu 
porównywanycłi jednostek językowych

Tabela !
Podstawowe związki między płaszczyznami wyrażania i znaczeniem

Brzmienie
(czytanie,
wymowa)

Pisownia 
(zapis, grafia)

Znaczenie Nazwa relacji

F , ^ F 2 G , ^ G 2 Różność potrójna
F , = F 2 G,9tG2 S,7^S2 Homofonia
Fi^tFz G , = G 2 S,7^S2 Homografia
F , = F 2 G , = G 2 S,9tS2 Homonimia pełna
F,^ĆF2 G.^^Gz S, =  S2 Synonimia
Fi=Fz G| ^ 6 2 S , = S 2 Wariantowość graficzna
F,9^F2 G , = G 2 S , = S 2 Wariantowość fonetyczna
F i = F 2 G , = G 2 S, =  S2 Identyczność potrójna

Tabela 1 unaocznia fakt, że wcześniej przedstawione relacje między 
płaszczyznami mowy, zapisu oraz znaczeniem par jednostek językowych 
wyczeфują wszystkie możliwe relacje. Przykłady dla każdej relacji zostały podane 
przed tabelą z tym, że ze względu na swoją oczywistość nie podano przykładów dla 
różności potrójnej (dwie realizacje w pełni różnych jednostek językowych) oraz 
identyczności potrójnej (dwie realizacje tej samej jednostki językowej). Z  uwagi na 
znaczną częstość występowania w języku japońskim każdego z tych zjawisk twórcy 
interfejsu IME nie mogli pominąć żadnego z nich.

“  Używam określenia jednostka językowa, gdyż może tu chodzić zarówno o  morfcmy, jak i o  wyrazy. 
Ponadto zwykle używane w  takich sytuacjach określenie znak lub znak językowy kolidowałoby z istotnym 
w tym artykule określeniem znak kanji.



2. OPIS INTERl'EJSU IME

Autorzy interfejsu IME”  w  umiejętny sposób podzielili zadanie między osobę 
vфrowadzaJącą tekst, a automat, jakim jest interfejs IME pełniący rolę pośrednika 
między klawiaturą a dowolnym oknem windowsowym zdolnym przyjmować tekst. 
W  środowisku systemu operacyjnego Windows interfejs IME najczęściej jest 
używany podczas edycji tekstów w procesorze tekstów Word lub w edytorze 
Notatnik.

Zwykle w japońskim tekście znaki kanji stanowią około 36 %  tekstu, sylabemy 
hiragana około 47 %, a sylabemy katakana około 7 %. Znaki kanji służą głównie 
do zapisu znaczących wyrazów nieodmiennych (rzeczowników) oraz rdzeni 
wyrazów odmiennych (przymiotników i czasowników). Sylabemy hiragana pełnią 
głównie rolę wykładników gramatycznych przy wyrazach znaczących. Natomiast 
sylabemy katakana służą głównie do zapisu nazw gatunkowych roślin i zwierząt 
oraz wyrazów obcojęzycznych z wyjątkiem nazw chińskich. Ponadto sylabemy 
katakana są używane jako ekwiwalent europejskiego pisma pochyłego.

Nawet mając przed sobą zapisany ręcznie lub wydrukowany tekst japoński, nie 
daje się łatwo wprowadzić go do komputera, gdyż jeśli nie umiemy tekstu 
zanalizować i wymówić, to każdy znak kanji musielibyśmy wyszukiwać według 
ksztahu graficznego z listy około 30 tysięcy znaków zakodowanych w komputerze 
w postaci listy Unicode lub użyć narzędzia do rozpoznawania pisma ręcznego 
wprowadzanego za pomocą myszki, ale wtedy należy znać kolejność pisania kresek 
w znaku kanji. Oba te sposoby są bardzo pracochłonne. Lepszym rozwiązaniem jest 
wprowadzanie znaków kanji dwuetapowo, wprowadzając najpierw zapis mowy za 
pomocą transkrypcji opartej na literach związanych z głoskami i klawiszami, który 
to zapis interfejs IME automatycznie zamienia na zapis w  postaci sylabografów 
hiragana. Następnie można polecić, by interfejs IME zamienił tekst zapisany 
sylabariuszem hiragana na tekst z użyciem znaków kanji. Szansa, że interfejs IME 
dokona zamiany właściwie, jest niezbyt duża z przyczyn podanych w części 1  

artykułu, tym bardziej że interfejs IME nie przeprowadza pełnej analizy 
morfologicznej, składniowej i semantycznej wprowadzanego tekstu. Niemniej 
częściowa analiza morfologiczna i składniowa wsparta porównaniem przez IME 
z listą wyrazów'^ zaczerpniętych z języka a nazwaną słownikiem IME, daje 
w  wyniku w miarę prawidłową segmentację tekstu. W  ramach segmentów interfejs 
IME daje użytkownikowi możliwość korekty tekstu za pom ocą dość dogodnych 
narzędzi. Narzędzia te są dostępne za pomocą okna kompozycji oraz okna listy

”  ГМЕ -  akronim od Input Method Editor.
"  Dla każdego czasownika i przymiotnika jest na liścic wymieniona ta część transkrypcji wymowy 

wyrazu, która pozostaje po odrzuceniu końcówek gramatycznych zapisanych sylabemami hiragana (tzw 
ohurigana), zatem powiedzenie, że na liścic są rdzenie wyrazów jest sporym uproszczeniem.



kandydatów. W  pierwszych wersjach interfejsu IME okno kompozycji było 
osobnym oknem systemu Windows wizualnie oddzielnym od okna, w  którym była 
prowadzona edycja. Obecnie okno to jest widoczne jedynie jako podkreślenie 
wprowadzanego tekstu. Natomiast okno listy kandydatów jest dobrze widoczne, 
gdy użytkownik wyda komendę zamiany tekstu w oknie kompozycji na tekst ze 
znakami kanji. Podczas zamiany interfejs IME podejmuje próbę segmentacji tekstu, 
porównując wprowadzany tekst z listą wyrazów pamiętanych w tzw. słowniku oraz 
z tablicami aglutynacyjnych końcówek odmiany i wybranymi regułami 
składniowymi. Jeśli segmentacja dokonana przez IME zgadza się z intencjami 
użytkownika, lecz zaproponowane znaki kanji nie zgadzają się, można podjąć próbę 
poprawienia tekstu przez wydanie komendy otwarcia okna listy kandydatów, 
a następnie wybrać odpowiedniego kandydata z listy. Jeśli potrzebnego wyrazu nie 
ma na liście kandydatów lub jeśli segmentacja jest nieprawidłowa, to należy użyć 
innego narzędzia, które wprowadza znaki kanji pojedynczo metodą wyboru z listy 
Unicode lub metodą rozpoznawania kształtu znaku rysowanego myszką.

3. TRANSKRYPCJA ŁACIŃsKA JĘZYKA JAPOŃSKIEGO 
ZASTOSOWANA W IME

Transkrypcja łacińska języka japońskiego'® została wykorzystana w IME na 
pierwszym etapie wprowadzania japońskiego tekstu za pomocą klawiatury 
komputera typu IBM PC. Służy ona do przekształcania zapisu mowy w postaci 
tekstu zapisanego literami alfabetu łacińskiego lub angielskiego na zapis za pomocą 
sylabografów hiragana^. Historycznie pierwsze transkrypcje alfabetyczne zostały 
opracowane przez jezuitów dla misjonarzy, a upowszechnione w słownikach 
japońsko-portugalskich . Współcześnie z wielu transkrypcji najważniejsze są 
trzy : system Hepburna ^  /К ^  hebon-shiki, system japoński H ^  
nippon-shiki (inaczej IS03602) oraz |)l| ^  ^  kunrei-shiki (inaczej system 
japońskiego ministerstwa oświaty monbushó-shiki). System Hepbuma
wszedł do powszechnego użycia wraz z publikcją w 1886 r. słownika japońsko-

”  Ang. Japanese romanizalion. Chodzi tu nic tylko o  zapis alfabetem łacińskim, Iccz również 
współczesnymi europejskimi alfabetami wywodzącymi się z  alfabetu łacińskiego z uwzględnieniem 
niektórycłi podobieństw systemu fonologieznego języka zapisywanego danym alfabetem z fonologicznym 
systemem japońskim.

“  Użycie klawiatury japońskiej z sylabami hiragana przypisanymi klawiszom umożliwia ominięcie 
etapu pierwszego, dotyczy to również klawiatury IBM PC z przypisanym programowym sterownikiem dla 
sylalx:mów hiragana (Japanese layout).

Były to słowniki: (j. port.) Vocabvlario da Lingoa de lapam 1603 r. (j. ja p .)B # jS ¥ #  nippo-Jisho, 
(j. port.) Arte da Lingoa dc lapam 1604-1608 r. (j- jap.) В nihon-bunten oraz (j- port.) Arete Breve da
Lingoa lapoa 1620 r. G. jap.) H nihon shóbunlen.

“  Patrz tabela 2.



-angielskiego opracowanego przez misjonarza z Ameryki Jamesa Curtisa Hepbuma. 
Jest on szeroko używany wśród osób mówiących po angielsku z uwagi na pewne 
podobieństwa do zapisu głosek według angielskiej ortografii, np. dźwięk [j/] jest 
transkiybowany jako {shi}. W  systemie Hepbuma iloczas podwójnych samogłosek 
jest oznaczany za pomocą diakrytycznego znaku {“ } makron (ang. macron). 
System ten jest w Japonii używany do alfabetycznego zapisu angielskich nazw 
i nazwisk oraz nazw stacji i napisów na znakach drogowych wraz ze znakami kanji. 
Ponadto jest używany w anglojęzycznych katalogach bibliotecznych^^. System 
nippon-shiki został wprowadzony w 1881 r. przez fizyka Tanakadate
Aikitsu. Jest on łatwiejszy do opanowania przez Japończyków ze względu na 
bardziej regularną budowę^'*. System kunrei-shiki został wprowadzony w 1937 r. 
jako oficjalna łacińska transkrypcja używana przez rząd japoński oraz w licznych 
pracach lingwistycznych i podręcznikach do nauki języków. Jest nauczany 
w czwartej klasie japońskiej szkoły elementarnej.

Interfejs IME nie ma przycisku wyboru systemu transkrypcji ani klawiszy 
skrótu dla tego celu. Zatem można swobodnie mieszać transkrypcje w  jednym 
słowie, a wynik w postaci ciągu sylabografów będzie ten sam. Wynika to z tego, że 
przetworzenie ciągu liter transkrypcji na sylabogram odbywa się niezależnie dla 
każdego sylabogramu. Po uruchomieniu interfejsu IME nie wybieramy sytemu 
transkrypcji, lecz po prostu używamy jednego z wyżej wspomnianych systemów.

Warto wiedzieć, jak w transkrypcji interfejsu IME zaznaczany jest iloczas 
samogłosek długich. W  tradycyjnych systemach transkrypcji bywa różnie, zależnie 
od wersji; stara, nowa, dla paszportów, dla znaków drogowych itd. Najczęściej 
stosowane są następujące sposoby zaznaczania: znak diakrytyczny makron 
(pozioma kreseczka nad literą), znak diakrytyczny circumflex (daszek nad literą), 
powtórzenie samogłoski, dopisanie po samogłosce [o] litery {u}, {o}  lub {h}. 
Natomiast interfejs IME nie przyjmuje znaków diakrytycznych, nawet jeśli na 
klawiaturze są klawisze z tymi znakami. Wydłużenie samogłoski uzyskuje się 
powtarzając ją  z tym, że po samogłosce [o] w morfemach sinojapońskich należy 
wprowadzić literę {u}^^. Podwójne spółgłoski (geminata zprzydechem) oddawane 
są powtórzeniem spółgłoski.

System Hqjbuma jest używany np. w opisach bibliograficznych katalogu Cornell University Libraiy 
Catalog on-line. Iloczas jest tam zaznaczany w transkrypcji występującej w opisach rekordów, natomiast nic 
można stosować oznaczenia iloczasu w  treści zapytania wyszukiwawczego.

"  W tabeli sylabariusza w układzie gójuon ( ‘ pięćdziesiąt dźwięków’ ) sylaba składająca się ze spółgłoski 
i samogłoski ma tę samą spółgłoskę w wierszu i tę samą samogłoskę w kolumnie (odpowiednio do układu 
tabeli), co  można umownie oddać określeniem .Jedna капа, dwie litery” .

“  Przykład (naciskane klawisze są podane w nawiasach klamrowych):
A)rodzime; {oosaka} ‘Osaka’ , {tooi} iiSV' ‘ odległy’ , {ookii> ‘duży’ , {oooba}

‘matka ciotki’ , {toori} i8j O ‘droga’ , {oshitooru} ł4'Lilii 5  ‘ przepychać się, wymuszać przejście’ .
B) sinojapońskie: {toukyou} Ж м  ‘Tokio’ , {touri} ‘ partyjne interesy’ , {joutatsu} ‘ sukcesy



Spośród rozpatrywanych transkrypcji jedynie transkrypcja nippon-shiki 
odróżnia sylabografy { C }  i { ' ^ }  wymawiane jak polskie [dzi] oraz { 'f ' }  i {<5} 
wymawiane jak [dzu]. Umożliwia ona wprowadzenie np. słowa: 
kanazukai ‘ ortografia dla pisma капа (hiragana, katakana)' za pomocą sekwencji 
naciśnięć klawiszy podanej w  nawiasach: {kanadukai}^^.

Pisząc tekst w transkiypcji łacińskiej, nie wprowadza się spacji jako znaku 
odstępu. Interfejs IME na bieżąco zamienia tekst wprowadzany w transkrypcji 
łacińskiej na tekst w  sylabografach hiragana. Przy standardowych ustawieniach 
opcji interfejsu IME naciśnięcie spacji oznacza polecenie zamiany tekstu w postaci 
sylabografów hiragana na tekst ze znakami kanji. W  typowej sytuacji tekst japoński 
nie zawiera spacji.

Wprowadzając partykuły przypadka, należy zwrócić uwagę na to, że partykułę 
kierunku wymawianą [ e ]  transkrybuje się jako {he}, partykułę tematu zdania 
wymawianą [wo] transkrybuje się jako {ha}, partykułę biernika wymawianą [o ] 
transkrybuje się jako {wo}.

Ciekawym pytaniem jest, dlaczego w pierwszych wersjach IME działało 
dwuetapowo, a obecnie nadal jest to sposób wiodący. Przecież przejście od zapisu 
w transkrypcji łacińskiej bezpośrednio do zapisu z sylabografami i znakami kanji 
jest w  tym samym stopniu jednoznaczne, co  przejście od zapisu w postaci 
sylabografów do zapisu z sylabografami i znakami kanji. Podstawową przyczyną 
było większe rozpowszechnienie sterowników klawiatury dostosowanych do zapisu 
literowego niż dostosowanych do zapisu za pomocą sylabografów japońskich. 
Chociaż wprowadzając zapis literowy, użytkownik musi przeciętnie dwa razy 
częściej naciskać klawisze niż podczas wprowadzania sylabograficznego (czyli 
wtedy, kiedy klawiszowi przyporządkowany jest sylabograf), to szansa odsiania 
błędnych naciśnięć jest większa podczas wprowadzania literowego niż 
sylabograficznego. Warto zauważyć, że wprowadzając tekst literowo (według 
transkrypcji łacińskiej), użytkownik korzysta z klawiatury o  układzie klawiszy 
dostosowanym do częstości występowania liter w tekście angielskim, gdyż taki 
układ stał się światowym standardem. Interfejs IME potrafi jednocześnie 
przekształcać wiele zdań zapisanych sylabariuszem hiragana na zdania z użyciem 
znaków kanji, zatem niedostosowanie układu klawiatury ma pewien wpływ na 
szybkość pisania oraz liczbę literówek. Niemniej prędkość pisania zawsze będzie 
spowolniona ważniejszym czynnikiem, a mianowicie tym, że jest mało 
prawdopodobne, by w kilku zdaniach wszystkie propozycje zamiany sylabografów 
hiragana na znaki kanji były akceptowane przez użytkownika. Powoduje to 
konieczność otwarcia okna z listą kandydatów dla każdej nietrafionej propozycji, 
a wybieranie spośród listy kandydatów zabiera sporo czasu; jeszcze więcej czasu

“  Inne zapisy słowa AanozuJto; to lub



zabiera wybieranie pojedynczych znaków według ich ksztahu z  listy kilkudziesięciu 
tysięcy znaków. Ponadto warto zauważyć, że użycie transkrypcji nippon-shiki 
podczas wprowadzania tekstu japońskiego pozwala bardziej regularnie oddawać 
odmianę czasowników i przymiotników.

4. PRZYICŁAD WPROWADZANIA WYBRANEGO WYRAZU

Po otwarciu okna edycji procesora tekstu Word lub edytora Notatnik system 
Windows automatycznie wybiera język podstawowy dla edycji, w Polsce jest to 
zwykle język polski lub angielski zależnie od przyjętych wcześniej ustawień 
lokalnych. Zmianę języka na japoński można uzyskać za pom ocą ikony wyboru 
języka znajdującej się na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu), jednak 
znacznie wygodniejsze jest rozwinięcie tej ikony do pehiego paska języka (rys. 1 ). 
Po wybraniu języka japońskiego należy wybrać rodzaj wprowadzanych znaków. Do 
wyboru jest sześć możliwości, nazywanych trybami wprowadzania (Jnput mode): 
hiragana, pełnej szerokości katakana, pełnej szerokości znaki alfanumeryczne, 
połówkowej szerokości katakana, połówkowej szerokości znaki alfanumeryczne, 
wejście bezpośrednie (rys. 2). Dla wprowadzania tekstu złożonego ze znaków kanji 
oraz sylabemów hiragana lub bez nich, należy wybrać tryb hiragana. W  trybie tym 
układ klawiszy {keyboard layout) jest taki jak dla klawiatury języka angielskiego. 
Zatem naciśnięcia klawiszy odpowiadają literom alfabetu angielskiego. Jeśli z serii 
naciśnięć klawiszy IME wyłuska ciągi liter odpowiadające pozycjom  tabeli 
transkrypcji (tab. 2 ), to takie ciągi są automatycznie zamieniane na odpowiednie 
sylabografy zgodnie z tabelą transkrypcji. Natomiast ciągi niezgodne z tabelą 
transkrypcji pozostają niezamienione, czyli w takiej postaci, w jakiej zostały 
wprowadzone przez użytkownika. W  interfejsie IME nie ma możliwości wyboru 
transkrypcji, daje to dużą swobodę w tym sensie, że wprowadzając jeden wyraz, 
możemy mieszać transkrypcje, a wynik w postaci tekstu zapisanego sylabografami 
hiragana będzie taki sam. Warto zauważyć, że większość sylabemów ma taką samą 
transkrypcję literową, np. ciągowi liter {na} odpowiada sylabograf w każdej 
z trzech przedstawionych wyżej transkrypcji.

Jeśli użytkownik chce wprowadzić wyraz np. M  , to najprostszym 
i najszybszym sposobem dojścia do celu jest wprowadzenie w trybie hiragana 
transkrypcji wymowy tego wyrazu, czyli ciągu liter: {kisei}^’ , który to ciąg 
interfejs IME w trakcie wpisywania automatycznie zamienia na ciąg sylabografów 

(rys. 3). Za pomocą podkreślenia linią kropkowaną IME symbolicznie

”  Ciąg liter transkrypcji użytkownik wprowadza, używając dolnego rejestru klawiatury, czyli małych
liter.



przedstawia okno kompozycji tekstu zapisanego sylabografami hiragana. W  tym 
stanie użytkownik może zaakceptować klawiszem ENTER uzyskane 
przekształcenie zapisu {kisei} —> wtedy IME zamyka okno kompozycji,
czego widoczną oznaką jest zniknięcie kropkowanego podkreślenia, a tekst z okna 
kompozycji jest automatycznie przepisany do okna aktualnie używanego edytora. 
Tym samym użytkownik pozostaje z tekstem zapisanym sylabografami hiragana. 
Jeśli jednak zamiast klawisza ENTER użytkownik naciśnie klawisz spacji, to 
interfejs IME przekształci podkreślony linią kropkowaną ciąg sylabografów { #  -ЙГ 
l ' }  na ciąg sylabografów ze znakami kanji. Podczas tego przekształcenia interfejs 
IME porównuje przekształcany ciąg ze słownikiem^*, dzieląc tekst w oknie 
kompozycji na segmenty, a następnie dla każdego segmentu proponując w miarę 
możliwości zapis znakami kanji. W  omawianym przykładzie interfejs IME 
zaproponował jeden segment, a w nim wyraz , który jest różny od wyrazu 
oczekiwanego , ale ma taką samą wymowę, czyli jest homofonem lub 
wariantem graficznym wyrazu oczekiwanego^®. Jeśli zaproponowany wyraz nie jest 
oczekiwanym wyrazem, to naciskając ponownie klawisz spacji, użytkownik 
powoduje, że IME otwiera okno listy kandydatów o tej samej wymowie, czyli okno 
listy homofonów i wariantów graficznych. Do oczekiwanego wyrazu, jeśli jest na 
liście kandydatów, użytkownik dochodzi klawiszami strzałek t  i J,. W  omawianym 
przykładzie oczekiwany wyraz M l?  jest na pozycji piątej (rys. 4). Po wybraniu 
strzałkami i zatwierdzeniu klawiszem ENTER wyraz ten zostanie wprowadzony do 
tekstu, a na liście kandydatów przesunie się na początek listy. Zatem lista 
kandydatów jest listą rankingową. Podczas następnego jej otwarcia na początku 
listy będzie ostatnio wybrany wyraz, zatem ten wyraz będzie proponowany 
następnym razem jeszcze przed otwarciem listy kandydatów. Jeśli ta pierwsza 
propozycja jest trafiona, to nie trzeba otwierać listy kandydatów.

Załóżmy, że użytkownik zamierza wprowadzić tekst ^  Ш Ъ
oznaczeniu ‘ udzielić moralnego wsparcia; zainspirować (kogoś do zrobienia 
czegoś)’ (rys. 5). Im lepiej użytkownik zna język, tym łatwiej i prędzej ustali, że 
zdanie to ma wymowę transkrybowaną alfabetycznie jako kisei-o soeru. Następnie 
wprowadzi ją  jako ciąg naciśnięć klawiszy podany tu w nawiasach: {kiseiwosoeru}. 
Wprowadzenie transkrybowanego alfabetycznie tekstu w trybie hiragana, 
a następnie wydanie polecenia zamiany na tekst ze znakami kanji, daje wynik 
zależny od poprzednich rozwiązań, gdyż interfejs IME najpierw dzieli tekst w oknie

Dokładniej mówiąc, jest to lista złożona z  par następującycłi składników; pierwszym są komputerowe 
kody grafów zapisu transkrypcji wymowy, a drugim komputerowe kody grafów tekstu zapisanego 
sylabografami hiragana zc znakami kanji.

”  Interfejs IME nie analizuje znaczenia wprowadzanego tekstu, więc nie odróżnia łiomofonów od 
wariantów graficznycli.

Tekst transkrybowany jest wprowadzany bez spacji i znaków dywizu.



kompozycji na segmenty, a następnie dla każdego segmentu proponuje pierwszy 
homofon lub wariant graficzny z listy kandydatów. Natomiast na liście kandydatów 
pierwszym kandydatem jest wybrany w poprzedniej próbie. Na rysunku 5 widać, że 
interfejs IME podzielił tekst na trzy segmenty oraz zaproponował jako rozwiązanie 
tekst , któiy różni się od oczekiwanego. Z  każdym segmentem
związana jest lista kandydatów do zamiany. Użytkownik wybiera segment za 
pom ocą klawiszy strzałek ♦— oraz Wybrany segment można poprawić, 
otwierając okno listy kandydatów w sposób opisany wyżej. Wynik przedstawiono 
na rys. 5 w  dolnej linii.

5. INNE NARZĘDZIA DO WPROWADZANIA GRAFÓW KANJI

Pasek wyboru języka ma menu rozwijane IME Pad (rys. 6 ), z którego można 
wybrać narzędzia służące głównie do wprowadzania pojedynczych znaków kanji, 
są to:

H andwriting -  wybór grafu z n a k u z a  pom ocą rysowania znaku 
myszką;

Character List -  wybór grafu znaku kanji z listy garafów;
Soft K eyboard -  klawiatura softwerowa umożliwiająca wprowadzanie 

sylabografów za pom ocą myszki;
Strokes -  wybór grafu kanji z listy grafów na podstawie liczby kresek

w  znaku;
Radical -  wybór grafu kanji na podstawie wybranego graficznego

komponentu (graficznego klucza);
Speech -  zapis ciągu sylabografów na podstawie wymowy.

Narzędzie „lista znaków”  {Character List) pozwala na wybór znaku z listy 
grafów kanji ułożonych według kluczy graficznych i liczby kresek w  znaku (rys. 7). 
Na rysunku 7 w prawym okienku widoczny jest dymek z komputerowymi kodami 
znaku tŁ . Narzędzie „klawiatura softwerowa”  {Soft Keyboard) umożliwia 
wprowadzanie sylabografów hiragana lub katakana za pom ocą myszki (rys. 8 ). 
Narzędzie „pismo ręczne”  {Hand Writing) służy do wyboru grafu kanji tz  pomocą 
rysowania myszką kolejnych kresek znaku (rys. 9). Praktycznie jest to drugie pod 
względem użyteczności narzędzie zaraz po oknach kompozycji i kandydatów trybu 
hiragana. Używne jest wtedy, gdy oczekiwanego wyrazu nie ma na liście 
kandydatów lub gdy nie jest znana wymowa słowa, a znana jest postać graficzna 
wyrazu^'. Rysując kolejne kreski znaku w lewym okienku panelu „pismo ręczne” .

Gdy użytkownik zna postać graficzną wyrazu (np. widzi ją  napisaną), a nic pamięta brzmienia słowa, 
Iccz zna warianty fonetyczne morfcmów tworzących słowo, wtedy ma do wyboru: kombinować znane 
brzmienia w trybie hiragana lub wprowadzać znaki, rysując je  myszką w  trybie Hand Writing.



należy obserwować okienko prawe, zawierające listę kandydatów. Kolejność 
pisania kresek w znaku kanji jest konwencjonalnie ustalona. Pisząc graf znaku, 
należy przestrzegać tej konwencji. Zwykle, gdy użytkownik pisze kolejne kreski, to 
oczekiwany znak przesuwa się ku początkowi listy. Gdy użytkownik dostrzeże 
oczekiwany graf na liście kandydatów, to powinien wybrać go kliknięciem, co 
spowoduje wpisanie grafu do edytowanego tekstu. Kliknięciem można wpisać do 
edytowanego tekstu dowolny znak z listy kandydatów. Wskazując myszką dowolny 
znak z listy kandydatów, można w pojawiającym się dymku odczytać jego tzw. 
czytania, co pozwala na dokładniejszą identyfikację znaku (rys. 1 0 ).

6. INSTALACJA INTERFEJSU IME DLA JĘZYKA JAPOŃSKIEGO

Aby zainstalować interfejs IME dla języka japońskiego w  sytemie Windows XP, 
należy najpierw na karcie „Opcje regionalne i językowe”  zaznaczyć opcję 
,^ainstaluj pliki dla języków wschodnioazjatyckich” . Następnie na karcie „Usługi 
tekstowe i języki”  w  zakładce „Ustawienia”  należy przyciskiem „Dodaj”  dodać 
język japoński. Jeśli komputer ma pełną instalację systemu Windows XP, to 
przeprowadzi instalację interfejsu IME bez proszenia o włożenie do napędu CD 
płyty instalacyjnej systemu Windows XP. W  przeciwnym wypadku system poprosi 
o włożenie płyty instalacyjnej. Nie musi to być ta płyta, z której system był 
zainstalowany. Jeśli użytkownik nie ma płyty instalacyjnej, a ma dostęp do 
Internetu, to może ściągnąć bezpłatnie pliki instalcyjne interfejsu IME ze strony 
internetowej firmy MicroSoft.

7. UWAGI KOŃCOWE

Interfejs IME zrewolucjonizował obieg informacji na Dalekim Wscłiodzie. 
Przez kilka tysięcy lat Daleki Wscłiód wyprzedzał Europę w wysiłkacłi na rzecz 
standaryzacji, kopiowania i rozprzestrzeniania informacji. Wzory pisma 
w słownikach, edykty cesarskie i gazety to ponad dwa tysiące lat łiistorii. Przyjmuje 
się, że wynalazku czcionki ruchomej dokonał chiński kowal Pi Sheng około 1041 r. 
Mimo to na Dalekim Wschodzie druk czcionką ruchomą konkurował z drukami 
ksylograficznymi aż do końca XIX  wieku, gdyż zarządzanie dziesiątkami tysięcy 
różnych czcionek znaków chińskich było bardzo trudne. Wynalazek produkcji 
papieru z tysiącletnim opóźnieniem dotarł z Chin do Europy przez Persję, 
a następnie kraje arabskie, gdy Arabowie założyli pierwszą papiernię na Sycyli 
około 1100 r. Umiejętność drukowania czcionką ruchomą przybliżała się do Europy 
wolniej niż wytwarzanie papieru, gdyż po drodze wielokrotnie musiały być



pokonywane bariery językowe. Dziś trudno ocenić, w jakim stopniu niezależni byli 
europejscy wynalazcy czcionki ruchomej działający na początku X V  w., tacy jak; 
Jan Brito, Laurens Janszoon Coster, Pamphilo Castaldi, Prokop Waldfogel czy też 
wynalazca maszynki do odlewania czcionek, złotnik i drukarz Jan Gutenberg. 
Z  kolei przepływ współczesnych technologii z Europy na Daleki Wschód, 
w  szczególności technologii druku przemysłowego, nasilił się pod koniec XIX 
wieku. Głównym odbiorcą była Japonia celowo modernizowana^'^ przez tamtejsze, 
patriotyczne elity.

Od około 1980 r. przez 15 lat królowały w Japonii komputery osobiste 
wyposażone jedynie w stały program do edycji tekstów zwane wapuro od 
angielskiego word processor. Interfejs IME używany w komputerach typu IBM PC 
-  bardziej uniwersalnych, gdyż ze zmiennym oprogramowaniem -  spowodował 
rewolucję cywilizacyjną w biurze, domu i szkole. Poprzednio japońska maszynistka 
uczyła się pisania na maszynie przez 5 lat, a telegrafista w Chinach uczył się 
zawodu przez ponad 10 lat po studiach językoznawczych. Obecnie do korzystania 
z interfejsu IME wystarczy znajomość języka, obsługi praktycznie nie trzeba się 
zbyt wiele uczyć, gdyż jest wystarczająco intuicyjna. Owszem, interfejs często 
proponuje złe postaci graficzne dla homofonów, homografów, wariantów 
graficznych czy wariantów fonetycznych, ale zwykle tematyka dokumentu zawęża 
listę kandydatów, innymi słowy praktycznie już po kilku poprawkach najbardziej 
prawdopodobne terminy przechodzą na początek listy kandydatów.

Osobną sprawą są kłopoty z długimi nazwami i terminami fachowymi, gdyż 
często trafiają się wśród nich wielokrotne złożenia słów nie przedzielonych 
żadnymi znakami delimitacyjnymi. Takie terminy najlepiej wprowadzać stopniowo, 
dzieląc na słowa składowe, które IME z dużym prawdopodobieństwem znajdzie 
w swoim słowniku. (W  zdaniu rolę znaków delimitacyjnych pełnią partykuły 
przypadka.) Interfejs IME daje użytkownikowi możliwość tworzenia słowników 
użytkownika, których IME używa jednocześnie z własnymi słownikami 
cłironionymi systemowo. Wyższym stopniem rozwoju interfejsu m ogłoby być 
dodanie analizy semantycznej wprowadzanego tekstu, co  jest zadaniem 
kosztownym, a ponadto delikatnym, gdyż użytkownik wie najlepiej co chce 
napisać.

“  Termin „modernizacja Japonii”  jest terminem używanym na kierunku studiów japonistycznych 
(Tubielewiez, 1984, s. 353-356 oraz 384-395).



Podstawowe transkrypcje alfabetyczne^^

tzb ^ X t

^  1Ф J; 
h'Obfih 
bBs

hj

Hepburn 

a i u e  o

ka k i ku ke ko

sa sh i su s e  so

ta  c h i  tsu  t e  t o  

na 

ha

ra

wa

n i nu ne no 

h i fu  he ho

ma mi mu me mo 

ya yu yo 

r i  ru  r e  r o

Kunrei 

a  i  u e  o

ka k i ku ke ko

sa  s i  su se  so

ta  t i  tu  t e  t o

na n i nu ne no

ha h i hu he ho

ma mi mu me mo

yu

Japan (Nippon)

ya yo

ra  r i  ru  r e  r o

a u

ka k i ku ke ko

sa s i  su se  so

ta  t i  tu  t e  t o

na n i nu ne no

ha h i hu he ho

ma mi mu me mo

ya yu yo 

ra  r i  ru  r e  r o

wa ^  we wo 

n

ga g i gu ge go ga g i gu ge go ga g i gu ge go

za i i zu ze z o za z i zu ze zo za z i zu ze zo

da # # de do da # # de do da d i du de do

ba b i bu be bo ba b i bu be bo ba b i bu be bo

pa p i pu pe po pa p i pu pe po pa p i pu pe po

J; kya kyu kyo kya kyu kyo kya kyu kyo

Ь*Ф L  J; sha shu sho sya syu sy o sya syu syo

cha chu cho ty a tyu ty o tya tyu ty o

nya nyu nyo nya nyu nyo nya nyu nyo

hya hyu hyo hya hyu hyo hya hyu hyo

mya myu myo mya myu myo mya myu myo

19^19 ^19 i ry a ryu r y o ry a ryu ry o rya ryu ry o

#* 1ф J; gya gyu gyo gya gyu gyo gya gyu gyo

C i j ą ju j o zya zyu zyo zya zyu zyo

# ft ft « # ft dya dyu dyo

bya byu byo bya byu byo bya byu byo

pya pyu pyo pya pyu pyo pya pyu pyo

Podkreślono ważniejsze różnice w  transkrypcji sylabemów



RYSUNKI

JP Japonsłd ^InputStyłe AlnputMode J^ConverflonM ode ^ I M E P a d  ^ T o o ł s  «  DrdwngPad

Rys. 1. Pasek wyboru języka po wyborze języka japońskiego

Rys. 2. Wybór trybu wprowadzania (Input Mode): wybrano tryb hiragana
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к ki kis kise kisei

Rys. 3. Kolejne fazy wprowadzania transkrypcji słowa kisei w trybie hiragana^

”  Jeśli sylaby pisane alfabetem angielskim odpowiadają sylabemom hiragana, to są automatycznie 
zamieniane na odpowiednie sylabografy hiragana. Uzyskane przekształcenie zapisu kisei —» '  można
zaakceptować klawiszem ENTER lub naciskając klawisz spacji spowodować, te IME poda piewszą 
propozycję zapisu słowa za pom ocą znaków kanji. Poniżej zrzutów ekranu podane są kolejno naciskane 
klawisze. Za pomocą podkreślenia kropkowanego i ciągłego IME symbolicznie przedstawia okno kompozycji 
tekstu.
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Rys. 4. Wybór pożądanego wyrazu z listy kandydatów 35
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Rys. 5. W górnej linii pokazana jest próba rozwiązania przez IME tekstu transkrybowanego 
kisei-o soem , w dolnej linii pokazane jest prwidłowe rozwijanie

“  Jeśli zaproponowany wyraz nie jest oczekiwanym wyrazem, to naciskając klawisz spacji powodujemy, 
że IME otwiera okno listy kandydatów o  tej samej wymowie. Do oczekiwanego wyrazu użytkownik dochodzi 
klawiszami strzałek t i i .  Oczekiwany wyraz jest na pozycji piątej. Po wybraniu klawiszem ENTER 
wyraz ten zostanie wprowadzony w  tekst, a na liście kandydatów przesunie się na początek listy.

“  Próbę rozwiązania podaną przez IME należy uznać za nieudaną, jeśli znaczeniem tekstu ma być 
‘udzielić moralnego wsparcia; zainspirować (kogoś do zrobienia czegoś)’ . IME podzieliło tekst w  oknie 
kompozycji na trzy segmenty. Aktualnie wybrany segment jest podkreślony grubszą linią. Użytkownik 
wybiera segment za pomocą klawiszy strzałek •«— oraz — Wybrany segment można poprawić, otwierając 
okno listy kandydatów w  sposób opisany wyżej. Wynik przedstawiono na rysunku w  linii dolnej. Transkrypcji 
kisei-o soeru odpowiada sekwencja klawiszy wymieniona w nawiasach klamrowych; {kiseiwosoeru}.



Rys. 6. Wybór narzędzia wprowadzania tekstu (JME Pad)
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Rys. 7. Wybór znaku z listy grafów kanji ułożonych według kluczy graficznycli i liczby kresek 
w znaku. W prawym okienku widoczny jest dymek z kodami znaku tS
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Rys. 8. Klawiatura softwerowa umożliwiająca wprowadzanie sylabografów za pomocą myszki

”  Narzędzia do wyboru:
Hand Writing -  wybór gralii znaku kanji za pom ocą rysowania znaku myszką;
Character List -  wybór grafu znaku kanji z listy grafów;
Soft Keyboard-klawiatura softwerowa umożliwiająca wprowadzanie sylabografów za pomocą myszki; 
Strokes -  wybór grafu kanji z  listy grafów na podstawie liczby kresek w  znaku;
Radical -  wybór grafu kanji na podstawie wybranego graficznego komponentu (graficznego klucza); 
Speech -  zapis ciągu sylabografów na podstawie wymowy.
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Rys. 9. Wybór grafu kanji za pomocą rysowania kolejnych kresek znaku ̂
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Rys. 10. Odczyt tzw. czytań znaku pokazujących się w dymku 
przy znaku wskazanym przez użytkownika

“  Rysunek konstruowany jest w lewym okienku, IME pokazuje listę kandydatów w  prawym okienku. 
Lista kandydatów zmienia się po narysowaniu każdej kolejnej kreski. Zwykle właściwy kandydat przesuwa 
się w kierunku początku listy. W dowolnym momencie można kliknięciem wprowadzić dowolny znak z  listy 
do tekstu.

”  Po wskazaniu myszką znaku na liście kandydatów można w dymku odczytać jego  tzw. czytania. 
Wymowa sinojapońska jest podana sylabografami kalakana, natomiast wymowa pochodząca z  języka 
starojapońskiego jest podana sylabografami hiragana. Na liście kandydatów na pierwszym miejscu znajduje 
się znak natomiast myszką wskazano na znak Ж , w  dymku wyliczone są jego czytania ^  ki, ^  ke, t '  
#  iki.
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Rys. 11. Instalowanie IME języka japońskiego^
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wschodnioazjatyckich” . Następnie na karcie „Usługi tekstowe i języki”  należy przyciskiem „Dodaj”  dodać 
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Microsoft Japanese IME 
-  JAPANESE LANGUAGE INTERFACE FOR WINDOWS XP

ABSTRACT

A revolution in the flow of infonnation using personal computers o f the IBM PC type equipped 
with the IME interface adapted to typing texts with hieroglyphic characters in computer 
documents is taking place in countries of the Far East. The article points out the basic relations 
between the signs o f Japanese which are crucial to resolving the form and the functionality o f the 
IME interface. The analysis takes into account homophony, homography, as well as full 
homonymy, phonetic variants, graphemic variants and synonymy. Moreover, the level of 
morphemes and independent words is taken into account. The installation o f the IME interface 
and inputting of the chosen word into the computer document by means o f the composition 
window and the list o f candidates window is discussed.
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COMPUTATIONAL MODELLING 
OF VISUAL INFORMATION

The materialization of the information requires applying right structures. We are using 
the physical space for this materialization. The two-dimensional graphics recorded on a sheet 
of paper is a kind of the matrix. Even the little 2D expanse is showing us huge possibilities 
intrinsical in it. Properties of the simple configuration allow for putting a few more general 
hypotheses.

1. INTRODUCTION

In this article I will try demonstrate that simple arrangements allow to 
notice properties of information. I will use two simple models of two- 
dimensional bit-mapped design for undermentioned deliberations.

2. A FIELD OF POSSIBILITY

The first object of deliberations, a two-dimensional graphic field, 
9 pixel image of a plain with an open structural value of pixels, described 
by arrangement of two-bit pixel system, black and white, measuring 3x3 
pixels. We could examine the object and its properties as the matrix squ
are with possible value of elements of matrix 0 or 1.

The other object is also a 2D graphic image of a two-dimensional dra
wing of a transparent sphere, containing 225 pixels, with dimensions of 
15x15 pixels, described as a 24-bit arrangement (8 bits to every colour of 
the RGB model, or 256 levels of greyscale). It will serve as a reference to 
examine the scale of chosen phenomena connected with a change.

2.1. AN ELEMENTARY OBJECT

Defined above simple black and white graphic field (simplest 4 pixels 
field gives only 16 possibilities -  too few possibilities for undermentioned



deliberations) gives potential possibilities to create 512 of different gra
phics (2^=512). In this simple, two-dimensional, small two-colour arran
gement, 512 is the hipest number of arrangements possible -  a full 
potential underlying this microexpanse is riched. Every representative in 
this set of 512 elements has its negative (the white element, the black 
background or vice versa) (fig. 1,2), that is we can divide all possibilities 
in two subsets of 256 elements each. This characteristic does not vanish 
with the change of the scale and each given image or arrangement, 
always has its reverse.

2.2. POSSIBILITY CLASS

The collection of drawings, in which we can favour some axis of sym
metry, is quite abundant (over 50%) [examples: reconciling an axis of 
symmetry -  fig. 3; two axes of symmetry -  fig. 4; drawings 1 and 2 -  four 
axes of sjmimetry]. In more complicated arrangements, when simple geo
metry is changing into fractal arrangements, many axis of symmetry are 
possible and it is not simple to pinpoint each.

In a square field used in these deliberations, the top and the bottom of 
the image can remain undetermined and many asymmetrical graphic 
ima^s rotated around the axis by 90*, 180*, 270*, and symmetrical gra
phic images rotated by 180 degree angle will be identical. The number of 
real arrangements is then much smaller. However, it is a rare incident. 
Using rectangular field, outlining the axis x, у or determining the top and 
bottom border of the image change this feature diametrically.

Fig. 1, 2,3,4

We can construe each simple, maximally contrasting (black and white 
are extremes in greyscale), regular graphic designs as an abstract arran
gement. The number of the abstraction will be equal to number 512. The 
field of the abstraction is equal to the field of the possibility! The larger 
the field of possibility and the higher degree of complexity of arrange
ments, the more meaningful an individual creative choice becomes.

2.3. META POTENTIAL

At a different level we can differentiate a large number of sets of signs, 
symbols, alphabets to which we will assign free meanings (in 5-8 drawings 
one can see letters). From 512 elements we can arrange a large number



of sets, containing the most 512 elements, with the growing possibility of 
variants when the amount of elements in the set becomes smaller. We can 
assign a different scheme of meanings to every such set of elements. All 
metasymbolic possibilities exceed the number of possibilities resulting 
from the pure graphic layout. This metalevel is always present in pure 
physical arrangement because it can be used for creating symbolic sys
tems and admittedly finite but very large. The symbolic sphere permits to 
use of many sets in the semantic triangle: the thought, the symbol, the 
thing.

Fig. 5 ,6 ,7 , 8

2.4. REALISTIC OBJECTS

We can also single out a few primitive real things in this scale of pre
sentation (in drawing 9 we can spy the Moon, and in the drawings 1 and 
2 we can see crosses). Any concrete thing represents an attempt to reflect 
the world experienced with one of the senses, created with the help of 
matter or the light. But a greater mirroring of concrete reality will be 
discussed more below.

Fig. 9

This simple nine-elements expanse with determined borders, permits 
to recognize the full scale of possibilities, its entire potential. The sum of 
manifestations is not large. At such an amount we can designate the mind 
(intelligent analyser) as having absolute knowledge about this expanse. Is 
the mind then identical with possibilities?

In this small expanse we can describe a different, not absolute mind 
(let its memory be limited to the ability to memorize a number smaller 
than 512 elements), which is choosing defined positions being guided by 
aesthetic values. Every chosen object can be recognized as an added value 
(singling out from field of the possibility and its aesthetic context are cre
ating new value).



3. INCREASE OF SCALE

The second object (fig. 10) after printing in resolution of 300 DPI (this 
resolution we can accept for evoking the faithiul visual impression) will be the 
size of 1.3 tnm (1,300,000 nm) and what’s more -  it is its real dimension.

In this matrix (with dimensions of 15x15) the number of possible 
arrangements is equal 222^x22^=2225+24=2249^ where 2225 jg g number 
of possible combinations of black and white ^aphic arrangements, and 
224 is the number of possible colours. This gives us a huge amount of 
possibilities. In comparison the assessed number of atoms in the Universe 
is contained within the range 107^-108l (in the binary multiplier approxi
mately -  2267-2273)

Fig. lU, 11

This simple image of a sphere (fig. 10) allows the recipient the impres
sion of the realism. Even such a small graphic, with limited possibilities of 
showing real images, makes a few things evident to us.

3.1. REALISM

A realistic image, as I wrote above, is a faithful image of some part of 
our visual surroundings. An specified subset of graphicses being able to 
meet conditions of the realistic picture exists. This subset is such small part 
of the entire set that random generating concrete representations are not 
giving satisfying results to the defined space in realistically small compart
ments of the working time. The probability of drawing the isolated agre
ement is taking out 1/2249. In this context of creative act (the act of moving 
the image to the figure defined in the accepted expanse by imitating or 
choice of the concrete subset) is gaining significance and is an important 
dynamic and organising element of given distinguished space (in our 
instance of the two-dimensional space with dimensions of 15x15 points).

3.2. INFINITY

When enlarging the space of the second object at some point the num
ber of available arrangements will exceed the number of atoms in the uni-

1 The span of these estimates is huge. It does not concern the application here accurate 
their numbers but making aware oneself of the scale of the possibility.

Artur S. Eddington made the first calculations in this scope. Eddington A. (1933). The 
Expanding Univerce, Cambridge: University Cambridge Press, p. 100.



verse (e.g. 20x20 matrix at 24-bits of colour), even the 15x15 matrix at 
96-bits of colour already gives a value of 2̂ ^̂ . The number of variants in 
the 30x30 point image with 24-bits of colour already exceeds the number 
of possible logical parties into the game of the go (102^0?2®00)2. When 
enlarging it still a bit more (e.g. to 45x45), we achieve the number of the 
possibilities comparable to numbers of the permutation, which can exist 
between the neurons in a human brain (10®00?22040)3_

4. DIMENSION

Let us return to our basic dimension. The simple design realistically pre
sents a transparent illuminated sphere with spot upper ligjit. The two-dimen
sional image was made using the existing a true realistic image of a three- 
dimensional sphere. With the help of mechanized and automated optical 
device, built based on the accumulated knowledge in this domain, we rece
ived the derivative of the real world. The history of the European painting is 
showing that achieving realism of depicting was a long-drawn-out process 
and required work of many brilliant authors, having begun from first eflForts 
in ancient Rome and having finished in the 19th century with the realism. 
Only then the techniques of mechanical registering of visual world (photo
graphy) developed and were propagated, and the painting went on the road 
of free colour experiments. We can recognize realistic depicting as a great 
achievement of the man, and in the context of our experimental picture we 
can state, that creating realistic derivatives of reality, alike the creative act 
understood widely, has great meaning in sin^ng out “something” from the 
chaos of random possibilities. The realistic image becomes a trace, the deri
vative of the given concrete and alone becomes a meaningful document.

Fig. 12,13,14,15

2 Example of the calculation of the number of possible games: “Go (board game)” 
[online], [access: 2007-01-03] Available in WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Go_%28 
board_game%29#Nature_of_the ̂ ame

3 Assessed amounts of neurons, synapses, of possible permutations in the brain of the man, 
amount of possible and sensible variants in the game of the chess or the go, it permits to make 
itself aware of potential possibilities hiding in straight lines and rather small matrix.

A  lot of research works were written about the human brain. We can find a lot of infor
mation for example in: E. Poppel, A-L Edingshaus (1994).

Colour photograph about 96 beat colour about 10x15 measurements cm (I am covering 
resolution 300 with DPI7118 CPI) a matrix is forming about the 1180x1770 measurement of 
points what 2 2088696 is giving to the possibility!

http://en.wikipedia.org/wiki/Go_%28


4.1. POTENTIALITT

We can represent our ball in several ways selecting different illumina
tion, the light colour, its density, directions of the waves dispersal, intro
ducing additional points of light and the like, we can replace the sphere 
with spheres with different own colours (fig. 12, 13), and make a lot of 
additional photographs of new variants. In each photograph already we 
can make different changes e.g. replacing individual shades of colours with 
similar colour at the same intensity of the light (fig. 14), not changing the 
realistic word. We can make deep changes: change a lot of elements fre
ely modifying them and convert the image into its artistic variant (fig. 15). 
Initial image has its negative (the reverse -  fig. 11), but also all variations 
have their anti-image.

The selection of photographing conditions is modifying the natural 
image and he is introducing minor creative changes. The consequence of 
a picture is not losing value of the document the creation comes down to 
choosing best according of photography. The change in the colour of the 
object is a deeper interference but everything will fit in the real world. 
Only transformations caused in very image (fig. 15) let for noticing and 
defining real field of clean dress. A contemporary film, an abstract art 
often use the pure field of the creation. One should also notice that the 
poignancy of the creation to the real world is big, because we can realize 
created figures in real world (the abstract sculpture is adding new value to 
the real space, and model of the spaceship from the film science-fiction is 
making concrete non-existent in the practical measurement of the arte
fact).

4.2. ARRANGEMENT

In the set of all possibilities we can distinguish some subset and to call 
it field of creation, which organising and making choice permits to find and 
to build systems up in about higher values of attracting the attention of the 
observer what usually involves the harmony, the rhythm and the symme
try (very sphere is an example of the excellent figure).

In our experimental two-dimensional field (15x15) we can distinguish 
sets;

1. The full set of the possibility (outlined with borders of field, in our 
example closely defined, which as are being enlarged, from the certain 
scale are giving endless possibilities practically -  example of the brain of 
the man, with his intellectual potential about the incomprehensible 
scale);

2. The assemblage of realistic agreements fulfilling conditions of the 
document;

3. The set of creative arrangements ensuing in the result of a calcula
tion of the creative invention of rational beings, with exploiting possible 
arrangements, and most often of realistic agreements (transforming beings 
are acting inside the set of the possibility -  can not see the border of circ



led field -  in our real world it is an impossible to determine, approaching 
infinity thing);

4. The set of aesthetic positions (the pure harmony, the rhythm, the 
symmetry) it is a certain natural part of the set of the possibility (well one 
can see it on object 1 considered higher).

Sets 2, 3, 4 are included in 1. Sets 2, 3 and 4 are not identical. Set 2 
and 3 are creating together the man creative field. The part of set 2 is sha
red around 3, because the creation can concern the real space. Set 4 has 
shared parts with set 2 and 3. Assemblage 2 is shortest.

If essential properties of the first layout (9x9) they can be scalable and 
they are true for greater arrangements, we can state it, that in the field of 
the possibility for sizes 224 ,̂ we have 2̂ 4® reverse configuration and over 
2248 symmetrical arrangements. The above sentence is an information 
about described set 1. We do not know whether true. How is set 2 frequ
ent? It is hard to establish it.

4.3. THE INTELLECT

The creative ability of the brain of the man is unusual. Persons turned 
up at history about special abilities. In the European painting we can 
quotation for example Rafael Santi, Rubens, Leonardo da Vinci, Michael 
Angel, Rembrandt. These persons were born with abilities of easy sear
ching or geting to elements of a set 2 at. It is upper limit individuals are 
able to reach which. It is their natural talent which resulted from the attri
bute of a given person. Examples of many different people are showing 
that it is possible to get a reach this border at also with road of systema
tic getting to know and creative analysis of the possibility. We can put for
ward the thesis that exists a set of inborn andl'or acquired features, per
mitting for easier distinguishing elements of a set 2 and competent using 
it. That is such a state of the mind exists which from large field of the 
possibility lets free intuitively using with elements of a set 2. In this con
text I will define the knowledge as the characteristic of the mind permit
ting for easy reaching elements of a set 2, free being a servant oneself with 
these elements and the intuitive ability multiplikated of these elements 
into set 3, with the help distant logically of associations.

Into defining the accepted scale and realizing all elements of sets 2 and 
3 is difficult but feasible. Eveiy element of these sets is a unique pheno
menon. In the real scale, in the 4D space, amount of potential elements 
of sets 2 and 3 is astronomical. Therefore every realized element from set 
2 (particularly) and 3 is an unique.

5. THE DIGITAL CODES

The digital codes -  they are describing and they are strengthening frag
ments real (set 2) and/or of virtual reality (set 2 and 3), they let their alte
rations and reconstructing, they are enabling to transfer data and the



information in the time and space with the help of an electromagnetic 
waves and material carriers of the memory. For our deliberations also a 
simpler definition will be true: numerical codes are strengthening ele
ments of a set 2 and 3 and let for moving these elements in the time and 
space.

Two-dimensional description of our ball (fig. 10) is described in uncom
pressed JPG by 14.607 sizes of bytes. With the help of the digital record 
we can strengthen its uniqueness and if need be we can beget the image 
of the sphere.

The derivative (drawings 11-15) are for reconstructing algorithms from 
drawing 10 with the help described. And so drawing 10 is a substructure, 
a base of the entire pyramid of derivatives. Collection of fundamental dra
wings, it basic set of which we can lead entire set 2 out and 3. In set 1, 
after establishing fundamental conditions (there is this criterion of the 
optical truth of two-dimensional reflecting the concrete sequence in the 
case of our experimental object from the three-dimensional space from a 
given point of view), we can determine the potential set of fundamental 
elements. Full knowledge of fundamental conditions lets the freedom of 
using elements of sets 2 and 3 without getting to know all revelations of 
these sets.

5.1. FUNCTION OF DIGITAL CODES

The digital codes permit to strengthen elements of sets 2, 3, 4. If we 
use numerical codes for writing fundamental elements, it is together with 
the time a set that will be more and more full, and it will be sufficient to 
strengthen only these elements so that the culture captures more and 
more new of filling up the field of the possibility (got more and more ele
ments of a set 2). Culture, it set of found and acquired fulfilments of ele
ments of sets 2, 3, 4. But I would determine the real digital culture as the 
adopted set of digital fundamental descriptions and the constant aspira
tion to establishing it, enlarging and verifying.

For our 225 element experimental field we found one of fundamental 
images. Going beyond two dimension we can state that very three-dimen
sional sphere is a basis of the higher order. In our experimental two- 
dimensional expanse we can describe the knowledge as the property of 
the mind permitting operating with given space behind the help of the 
intuition in up-dimentional references.

6. SUMMATION

Before the war mathematical talking evidence that the flight of insects 
is not possible still existed. It changed only recently because the flight of 
insects is a complicated answer of nature and a long way did not surren
der to the mathematical description, but this description existed. Struc
ture of lying down in drawn paper of fibres from water did not still sur



render to mathematics discovered by the man. But algorithms of the rush 
of water, the afire fire or the Gielis’s formula describing organic structu
res, are portraying unusual aesthetics, the elegance and the simplicity of 
mathematical answers. The pyramid about elements more and more high 
arranged: the data, the information, the knowledge, the wisdom, not easy 
it is possible precisely to determine but establishing basic physical and 
mathematical sets in the field of the possibility, their interrelation can 
give bases for precise their analyses.
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CYFROWE MODELOWANIE INFORMACJI WIZUALNEJ

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono proste i nieduże macierze opisujące grafikę dwuwymiarową. 
Na ich przykładzie pokazano ogromne możliwości materializacji informacji. Wykazano decy
dujące znaczenie twórczego aktu w procesie formułowania struktur informacyjnycłi i wyko
rzystując własności prostycłi macierzy postawiono kilka hipotez.

http://answers.google.com/answers/threadview?id=352789
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AUDYT INFORMACYJNY -  DWA MODELE

Celem artykułu jest porównanie dwóch koncepcji audytu informacyjnego zaproponowa
nych przez dwie specjalistki w dziedzinie zarządzania wiedzą Susan Henczel i Angelę Abell 
w artykułach The Information Audit as a First Step Towards Effective Knowledge Management: 
an Opportunity for The Special Librarian i Conducting an Information Audit.

1. WSTĘP

Obie autorki są ekspertami w dziedzinie zarządzania wiedzą. Susan 
Henczel pracuje głównie na terenie Australii, natomiast Angela Abell na 
terenie Wielkiej Brytanii. Jednak ich prace są powszechnie znane także 
zagranicznym profesjonalistom. Stały się podstawą obecnej znajomości 
dziedziny zarządzania wiedzą oraz mapowania przepływu informacji 
w organizacjach.

Audyt informacyjny jest tematem obu artykułów, jednak autorki pre
zentują nieco inne podejście do problemu.

Artykuł S. Henczel jest nieco obszerniejszy i obejmuje nie tylko zagad
nienie samego audytu informacyjnego, pokazuje również jego umiejsco
wienie w szerszym kontekście. Dzięki temu, że autorka opisuje także pro
ces analizy potrzeb oraz audytu wiedzy, lepiej można zrozumieć ideę 
samego audytu informacyjnego -  jego niezbędność i miejsce w szerszym 
procesie, ponadto -  kontynuację audytu informacyjnego w formie audytu 
wiedzy.

Angela Abell natomiast przedstawia -  zgodnie z tytułem artykułu Con
ducting an information audit -  jedynie sposób przeprowadzenia audytu 
informacyjnego. Można jednak zauważyć, że jej koncepcja audytu infor
macyjnego różni się nieco od tej, którą prezentuje S. Henczel.

2. AUDYT INFORMACYJNY -  W  JAKIM CELU?

Obie autorki są zgodne co do tego, że audj^ informacyjny pozwala 
lepiej zrozumieć;

-  gdzie i w jaki sposób powstaje informacja?



-  jaki jest jej przepływ?
-  gdzie jest używana, a gdzie zostaje powstrzymana?
-ja k a  jest jej jakość, wartość i wpływ?
- w  jakim stopniu informacja odpowiada potrzebom informacyjnym 

firmy/organizacji/instytucji?
-  czy wykorzystanie/użycie informacji, jej przepl5rw oraz sposób prze

pływu są zgodne z polityką i kulturą organizacji?

3. PRZEPROWADZANIE AUDYTU -  KROK PO KROKU

Choć S. Henczel i A. Abell wyróżniają po siedem etapów przeprowa
dzania audytu informacyjnego, to ich propozycje nie są takie same. Wer
sja proponowana przez S. Henczel bardziej nastawiona jest na dokładne 
zrozumienie poszczególnych etapów działania oraz na zapewnienie, że 
proponowane zmiany będą nie tylko dobrym rozwiązaniem, ale także, że 
zostaną wprowadzone w życie.

Proponuje ona następujący schemat działań;
1. Planowanie.
a) zrozumienie organizacji oraz wypracowanie jasnych celów,
b) określenie zakresu oraz alokacji zasobów,
c) wybranie metodologii,
d) stworzenie strategii komunikacji,
e) pozyskanie wsparcia kierownictwa organizacji.
2. Zbieranie danych.
3. Analiza danych.
a) ogólna analiza,
b) analiza znaczeniowa,
c) mapowanie przepływu informacji.
4. Ocena danych.
a) analiza problemów w kontekście konkretnej organizacji: ich znacze

nie, przyczyny oraz znalezienie realistycznych i możliwych do zastosowa
nia rozwiązań,

5. Przekazanie rekomendacji.
6. Realizacja rekomendacji.
7. Kontynuacja.
a) przeprowadzanie audytu wiedzy jako kontinuum,
b) przeprowadzenie audjrtu informacyjnego drugiej generacji: powtó

rzenie całego procesu audytu informacji z wyróżnieniem zmian od czasu 
przeprowadzenia pierwszego audytu (audytu pierwszej generacji).

A. Abell natomiast skupia się przede wszystkim na zapewnieniu 
dobrego zrozumienia powodów oraz celów działania w konkretnym środo
wisku, a także -  na bardzo dokładnym zaplanowaniu samych działań.

Proponowany przez nią schemat obejmuje:
1. Poznanie organizacji oraz biznesowych intencji przeprowadzenia 

audytu.



2. Określenie korzyści z przeprowadzenia audytu oraz sprzedanie idei 
audytu .̂

3. Planowanie.
a) określenie zakresu (geograficznego; części organizacji, którą audyt 

będzie obejmował; oraz funkcjonalnego zakresu),
b) wybranie podejścia (metodologii),
c) określenie wymaganych zasobów (czasowych, ludzkich, finanso

wych),
d) powołanie zespołu audytorskiego wewnętrznego (znającego środowi

sko przeprowadzanego audytu) i zewnętrznego (znającego techniki audy
torskie).

4. Zebranie danych z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik.
a) kwestionariusze,
b) wywiady,
c) dyskusje grupowe,
d) grupy tematyczne.
5. Analiza i synteza.
6. Rekomendacje i plan przyszłych działań.
7. Przedstawienie rezultatów.
Główna różnica w podejściu do tematu polega więc na metodologii 

przeprowadzania samego audytu informacyjnego, w głównych zaś założe
niach, czyli stwierdzeniu, że audyt powinien być przeprowadzany:

-  po dokładnym poznaniu środowiska,
-  po zaplanowaniu działań,
-  we współpracy z pracownikami (także zarządem) organizacji,
a jego rezultat powinien:
-b y ć  najbardziej realnym i dopasowanym do charakteru (kultuiy 

i polityki) organizacji,
-  mieć zapewnione poparcie pracowników,
autorki obu koncepcji się nie różnią.

4. SKUTKI I EFEKTY PRZEPROWADZENIA AUDYTU 
INFORMACYJNEGO

Podejście przedstawione przez A. Abell jest ukierunkowane bardziej biz
nesowe, ma charakter bardziej ekonomiczny. Czynnikiem przekonywują
cym do słuszności przeprowadzenia audjrtu oraz implementacji rekomenda
cji audytorów mają być wymierne efekty biznesowe (handlowe).

Natomiast autorka drugiego artykułu prezentuje podejście, w którym 
^ówny zysk z przeprowadzenia audytu informacyjnego jest niematerialny 
i prowadzi do lepszego zrozumienia, w jaki sposób zadania i działania podej
mowane przez organizację, wspierają jej sukces. Prowadzi także do lepszego

* „Sprzedanie idei audytu” rozumiane jest jako przekonanie co do słuszności oraz korzyści 
płynących z przeprowadzenia audytu zarówno kierownictwa organizacji, pracowników organi
zacji, którzy będą bezpośrednio spotykać się z audytorami, jak i samej grupy audytorów.



zrozumienia samej organizacji i polepszenia metod zarządzania wiedzą w jej 
ramach. Ma więc charakter związany z organizacją i zarządzaniem.

5. PODSUMOWANIE

S. Henczel zauważa, iż przez wiele lat audyt informacyjny byl rekla
mowany przez profesjonalistów zajmujących się informacją jako sposób na 
rozpoznanie potrzeb informacyjnych organizacji oraz połączenie ich z ist
niejącymi usługami i źródłami informacji. Obecnie natomiast jest używany 
przede wszystkim przez doradców jako pierwszy krok w rozwoju (i two
rzeniu) strategii zarządzania wiedzą.

Choć zagadnienie -  w teorii, jak i praktyce -  jest znane na świecie od 
kilkunastu lat, w polskich instytucjach i organizacjach dopiero od nie
dawna zaczęto się nim interesować. Również dopiero od kilku lat istnieją 
w Polsce firmy specjalizujące się bądź po prostu proponujące wśród róż
nych swoich usług, także przeprowadzanie audytu informacyjnego.

Ciekawe mo^yby być badania polskich audytów. Wybór koncepcji -  
być może -  świadczyłby o poziomie rozwoju, kulturze organizacyjnej, stra
tegii zarządzania, priorj^etach itp.
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ABSTRACT

The article compares two concepts of an information audit, as presented by two experts 
in knowledge management, Susan Henczel and Angela Abell, in their texts, respectively: The 
Information Audit as a First Step Towards Effective Knowledge Management: An Opportunity 
for the Special Librarian and Conducting an Information Audit.
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LIBRARIES AND DIGITAL ACADEMIC KNOWLEDGE 
IN BULGARIA. NEED FOR DIGITAL COMPETENCE 

DEVELOPMENT IN LIS EDUCATION

The paper describes the new developments in Bulgarian universities and their libraries 
concerning the creation of homogeneous infrastructure for electronic access to academic 
information. Presented are some local and national initiatives for integration of e-learning 
and e-research, for development and implementation of software digital platforms. Difficul
ties, practical problems and key issues for the Bulgarian libraries and their professionals in 
creation digital archives o f knowledge or digital libraries are discussed.

Emphasized attention is drawn to the need for changes in LIS curricula, regarding the 
development of competent professionals, able to participate in creation of different plat
forms for digitizing of academic knowledge.

1. INTRODUCTION

The new knowledge environment, based on the developed technologies 
brought a lot of changes in the way the society functions that is why the 
contemporary researchers that have devoted their work to studying the 
society and its phenomena are defining our society as knowledge, or post
industrial. The knowledge as the most valuable asset of the knowledge 
society needs to be efficiently organized, saved and contributed to the cus
tomers, so that it could be available as fast as possible and everywhere 
where it is needed. The digitalization makes it possible for the knowledge 
to reach with almost no transportation costs everywhere all over the world 
and virtually this can be done in no considerable time.

The digitalization of the knowledge is a process that requires time and 
qualified specialists to accomplish it and with the exponentially increasing 
world knowledge the need of these specialists is going to rise. That is why 
the perspectives as well as the challenges for the LIS education are con
stantly rising carrying the dynamics of the technological developments. 
We need to prepare the future specialists predicting the market require
ments -  what amount of specialists will be needed and the qualifications



they will need to have in their future practice. Educating the information 
officers of the future should make them able to efficiently carry out the dif
ferent stages of the knowledge digitalization transformation process. The 
computerization of the libraries is a long and overwhelming process but it 
does not mean that the computer systems are going to replace the librar
ians or decrease the need of them; it rather expands the market for the 
information professionals, for the new digital librarians and creates new 
fields for their realization. Managing knowledge records is essential in the 
time of the rapid knowledge acceleration when the amount of the knowl
edge is expected to grow exponentially. Therefore, for our LIS education 
it is of vital importance to comply with the needs for constant market fore
stalling, otherwise it will become obsolete. We must take immediate 
action to change Bulgarian libraries from „info-poor places” into an „info- 
rich world” .

2. DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY ELECTRONIC 
ARCHIVING SYSTEMS IN BULGARIAN UNIVERSITIES

Unfortunately most of the digitalization related projects in Bulgaria up 
to now have been initiated not by the libraries but by outside sources. 
Usually the initiative is taken by universities and scientific institutes, 
where their libraries play just a supportive role.

A number of Bulgarian universities have already recognized the need 
for online archives of academic knowledge, for integrated e-research and 
e-learning platforms, and have taken steps for their implementation. 
Library staff of these universities is almost always involved at some level 
in these processes. The methodologies and tools for online teaching and 
learning are not very widely implemented at the Bulgarian universities 
yet, but there are some visible efforts in the developing of contemporary 
online archiving systems, i.e.:

• Sofia University: ARCADE (Architecture for Reusable Courseware 
Authoring and Delivery) system (http://arcade.fmi.uni-sofia.bg:8080/ 
arcade/)

ARCADE is an integrated software platform for authoring and deliv
ery of Internet-based distance learning courses. It was developed by a 
team of researchers, university library staff and students at the 
Department of Information Technologies, Faculty of Mathematics and 
Informatics. The system includes the following modules: User 
Management, Course Delivery, Curriculum Management, Student 
Assessment, and Communication. ARCADE serves five categories of 
users: Student, Course Author, Instructor, Course Administrator, and 
System Administrator. Different system functionalities are defined for 
each role, and any user can play more than one role.

All functions implemented in ARCADE are accessible by a web 
browser. Users are not required to install browser plug-ins. This makes

http://arcade.fmi.uni-sofia.bg:8080/


the system platform independent and provides flexibility to students, 
instructors and administrators.

The system’s modular architecture makes it applicable for universities 
or other educational institutions. The ability to acquire knowledge at any 
time and any place makes it suitable for the purposes of the life-long 
learning, especially in such dynamic areas as ICTs. The system is cur
rently in its pilot phase and just some faculties and departments use it, 
while some others use different e-learning platforms i.e. Moodle.

First attempts in developing of academic knowledge archives are made 
at Sofia University already. The Faculty of Philosophy works recently on 
two projects in this regard. One of the projects is a joint initiative with the 
University Libraries and the Teaching Learning and Technology Center 
at Seton Hall University, USA, where a repository of American and 
Bulgarian publications is created and tested now. „SHU Publications” 
Project is designed to offer the academic community full text access to 
journals published by the Seton Hall University and the Faculty of 
Philosophy at Sofia University. The archive, moreover, will provide image 
databases of religious artefacts, manuscript collections, and other items of 
scholarly interest from the University’s Monsignor William Noe Field 
Archives and Special Collections Center. As SHU Publications develops, 
other important publications and data sources will be added to the pro
gram. Examples are Seton Hall University and Sofia University doctoral 
dissertations, master’s degree theses, scholarly journals and faculty papers 
and presentations. In effect, SHU Publications will become the central 
source for accessing the intellectual contributions of both universities fac
ulties and departments to learning and research. The project is still in its 
pilot-testing phase.

The Faculty of Philosophy at Sofia University will start the creation of 
its own repository of digital full-texts. Similar to the previous joint project 
different publications -  articles, monographs, conference papers, disserta
tions, learning materials, etc. will be included in the data repository of the 
Faculty.

• Medical University -  Sofia: Flexible Problem-solving oriented Web 
based e-learning system.

The Medical University-Sofia and The Medical Library-Information 
Center, supported by the Open Society Foundation, have taken the first 
steps in introducing a flexible problem-solving oriented web based e-learn
ing platform in Biochemistry to serve as a model to the other university 
departments. The collaboration among specialists in Biochemistry and 
Informatics has led to the successful design and development of two 
course support systems (CSS) through which two fully operational web
sites have been created for a Web-based course on „Interactive 
Biochemistry” :

-  http;//biochemistiy.dir.bg Qava Script-HTML CSS) -  developed in 
2000 in collaboration with specialists from the Department of Information 
Technologies at Sofia University;

-  http;//biochemistry.orbitel.bg (PHP-based) -  developed in 2002 in 
collaboration with a commercial partner, Netage Solutions Inc.



Both systems support the following modules for students: „Lectures” 
(a source of knowledge), interactive „Tests” for (self)-assessment, and 
interactive „Clinical Case Simulations” , to improve and assess profes
sional skills. Thousands of pages are generated dynamically by these mod
ules. The lectures are richly illustrated, incl. with animations and virtual 
models. The tests permit different ways of question distribution: consecu
tively or randomly.

The administrative module provides a useful tool for creating and edit
ing on-line courses by teachers with only limited web-design skills. The 
dynamic database contains information about the users and their rights, 
teaching units, and sub-units. The system allows insertion of multimedia 
files, creation of links within and between different course sections or 
external sources, reports on students’ progress, and quality of test ques
tions.

The original database on „interactive Biochemistry” is a good example 
of the integration of the latest achievements in biochemistry (modern con
tent), information and communication technologies (Web environment), 
pedagogy (flexible learning), and medicine (problem-based learning). 
These new methods are well accepted by both regular and correspon
dence students, as well as by lecturers who appreciate the usefulness and 
the usability of the system.

• University of Plovdiv is also developing its own e-learning system -  
PeU (http://peu.pu.acd.bg).

It is a platform for developing and maintaining a Web-based environ
ment for modeling the process of teaching and learning. There are two 
types of elements in this system: subjects (students, teachers, authors, 
guests, administrators) and objects (syllabi, courses, instructional materi
als, test, etc.) and five subsystems (for training, course authoring, testing, 
communication, and administration).

• Technical University -  Rousse: A Virtual Center „e-Leaming Shell” -  
a platform for developing Web-based courses (ht^;//ecet.ecs.ru.acad.bg^ 
else^index.php) -  has been developed from a doctoral student and is in use 
here since March 2002. The platform is used from the university teach
ers for easy and quick tool for developing of web-based courses and from 
students -  as a virtual library as well. So far, more than 100 courses 
taught at different faculties and specialties have been integrated into it, 
and this number is planned to grow to 200 by the end of 2007. About 
1000 students are enrolled in courses using this system, etc. 20 Bulgarian 
universities and institutes have bought the platform yet, as well 5 in 
Russia, Hungary and Germany.

Doctoral students from the same faculty, assisted by a library automa
tion specialist, created a virtual laboratory in ‘Computer organization’ in 
order to meet the needs of electronic education. This laboratory repre
sents some interactive software models of the main elements of the 
processor. After the successful testing of the laboratory it has been intro
duced at the universities for the purpose of teaching and training IT spe
cialists.

http://peu.pu.acd.bg


3. DEVELOPMENT OF HOMOGENEOUS INFRASTRUCTURE 
FOR ELECTRONIC ACCESS TO ACADEMIC INFORMATION. 

NATIONAL STANDARDISATION AND UNIFICATION

One of the biggest national initiatives in the sphere aims to find solu
tions of these and other problems like the need for creation of universal 
standards which should be nationally recognized and accepted for e-pub- 
lishing, for development of homogeneous infrastructure for electronic 
access to academic information: The combined efforts of some of the 
Bulgarian universities and academic organizations in organizing the scien
tific knowledge in digital form in a wide network of interconnected uni
versity platforms has lead to the establishment (by 37 Bulgarian univer
sities) of the Bulgarian Virtual University (BVU) in December 2004. The 
initiative for creating an e-university in Bulgaria has been undertaken 
after the realization of two foregoing projects for establishing a Virtual 
Chair in Computing in December 2002 and a Virtual Faculty in 
Information and Communication Technologies in December 2003. BVU 
has its local function within the country in collecting, organizing and dis
seminating the Bulgarian academic knowledge and its global aim to inte
grate this knowledge through the Virtual Euro-Faculty in computing to 
the GEANT pan-European data communications networks, reserved 
specifically for research and educational use. There is already an existing 
plan for creating regional virtual universities, which will be constructed as 
Internet models in compliance with the real regional universities.

In Bulgaria some legislation about the virtual educational databases is 
already in practice such as: Regulation for applying a system for accumu
lation and transfer of educational credits in universities. Regulation for the 
state requirements concerning the organization and implementation of 
distant forms of education in universities. The copyright protection of 
those who are publishing in the virtual space (web-based teaching mod
ules, courses and laboratories for example) is arranged with the copyright 
code/law. It’s crucial for LIS graduates to know well the local and inter
national legislation in the field.

One of the main projects in the information and communication tech
nologies scope for last 2 years was the creation of a high-speed informa
tion highway, which has to enable the fast connection and communication 
between Bulgarian universities. The Ministry of Transport and 
Communications is subsidizing the unification of the modern software 
platform for e-education. This platform, when finally ready, will allow 
both lecturers and students to generate a high quality digital content and 
to contribute to the faster accumulation of the information in digital form.



4. PROBLEMS CONNECTED WITH DIGITALIZATION OF 
ACADEMIC KNOWLEDGE IN BULGARIA

We can summarize that the existing problems should be discussed at 
different levels: university management resistance /support; governmen
tal policy; university/academic libraries’ management, etc.

Starting with the academic institutions’ readiness and will for digital
ization of academic knowledge, we should underline the fact, that among 
the most innovative orientated academic circles there is a clear under
standing of the evident need for the digitizing of the existing academic 
knowledge as soon as possible and as much as possible. In the processes 
of digitizing of the knowledge, which is available in the universities and 
university libraries (based on online platforms), the knowledge manage
ment practices, both human and technology orientated, should be widely 
applied.

The implementation of e-based research, teaching and learning 
requires thinking further beyond the concept of finding simply the tech
nological solution. The problems should be analyzed and the changes 
should be undertaken in the two main aspects -  technological and human 
orientated. The knowledge management initiatives are required to sup
port the organizational changes (during the establishment of the online 
platforms) at two levels: at the level of the organization -  its vision, man
agement, culture and practices, and at an individual level -  the attitudes, 
values, beliefs and habits of the administrative, library and teaching staff. 
Those changes are very difficult to be achieved and realizing their impor
tance is crucial in order to enable the further development of the follow
ing technological innovation.

In most cases, the level of electronic publishing, of e-learning, e-teach- 
ing and e-archiving of the academic texts in universities is only sufficient 
to cover the minimum requirements set by the National Agency for 
Assessment and Accreditation, but compared to the growing needs of the 
academic community, it is largely insufficient in terms of required quality 
and reach (in the aspect of practical accessibility for both -  staff and stu
dents).

Most often, the reason for the underdevelopment is lack/shortage of 
funds, but sometimes it is also due to the rigid management. This man
agement is often not willing to undertake the necessary organizational 
changes or there is not a vety good understanding of the importance of 
using modern technologies and e-resources for learning, teaching and 
research purposes. Very often the management is tiying to resist to those 
changes in order to avoid another crucial consequence of the digitizing 
processes -  the need to train all the users of such kind of platforms and 
systems, and the need to cope with the possible resistance of some of those 
users to the idea of being trained and taught. Administering and main
taining complex academic networks, and providing good quality e-services 
also requires to have highly qualified, which means expensive, profession
als.



From the library’s point of view there are some other important issues 
which should be discussed here: Some of the university libraries have 
been really involved in the project development but sadly, some are just 
providing online access to the developed digital resources and platforms. 
So in retrospect, our libraries now are more an example of the divergence 
between libraries and digital libraries than of their convergence. One of 
the main reasons for that is the librarians’ lack of knowledge about:

-  global networked economy,
-  identifying and implementing technical solutions for digital archiving 

and preservation,
-  modern software tools for creation and maintenance of databases,
-  development of e-services and e-management in libraries,
-  intellectual property rights and especially copyright issues regarding 

digital materials,
-  legal deposit of digital materials,
-  competition with commercial operators for digital archiving and 

preservation etc.
With the proliferation of digital information available over networks 

and with the development of digital archives for academic knowledge by 
academic staff (independent from the libraiy), during the last decade 
Bulgarian libraries are losing their former place as a focus of the informa
tion environment and are becoming one of many in an endless sea of infor
mation systems.

There comes the question What should be done urgent in order to 
change this tendency? One of the most emergent tasks is the education 
and preparation of effective specialists. During these times of rapid 
changes within the information environment and the intense competition 
in the university setting, LIS faculty plays a crucial role in a LIS pro
gram’s progress. Therefore, the LIS educational programs have to answer 
the needs of the markets and to offer courses preparing future profession
als with innovative behaviour and capability to apply new models and 
solutions in a complex digital information-related content environment.

5. CHALLENGES FOR THE LIS EDUCATION. LIFE-LONG 
LEARNING IN THE KNOWLEDGE SOCIETY AND DIGITAL

ENVIRONMENT

In the past few years there has been an increasing awareness among 
the institutions engaged with the library and information services about 
the evident need for finding an adequate way to meet the demands of the 
ever-changing digital environment. There are still many financial, struc
tural etc. problems those institutions need to tackle with but there is 
a clear understanding of the major priority which should be given to the 
digitalization processes. The needs of creation, organisation and preserva
tion of the knowledge in Bulgaria in digital form should be met at high 
standards/good level and should be provided by digital systems ensuring



a well functioning, flexible infrastructure, which allows easy updating and 
expanding.

Therefore, the education in LIS will be challenged, on one hand, to 
prepare specialists, who are successfully meeting the increasing require
ments on technological and management level so that they can carry out 
the digitalization process, and on other hand, to create an institutionalized 
system ensuring the life-long learning education after the professionals 
leave the universities and/or the other formal educational institutions.

The technological development not only requires new subjects to be 
included in the LIS curriculum, but they also offer new ways of the LIS 
education to be conducted with the incorporation of the distance learning. 
Creating a sufficiently working contemporary curriculum means finding 
the right balance between the subjects included in the classical LIS edu
cation, providing a wide range of knowledge in different areas and the sub
jects related to the computer (IT) education. It is important that the LIS 
educational programs stay open and flexible to follow the fast changing 
technological world. The curriculum should be able in time to replace the 
obsolete subjects in the IT area with contemporary courses of the most 
recent technological education adequate for the librarian educational 
needs. Achieving this the education is challenged not to overload the 
librarians with technological courses and trainings which are more appro
priate for IT specialists and are less likely to be necessary in the daily 
practice of the librarians. The wide range of professional knowledge and 
skills the librarians need to have in their work to meet the various 
demands of the different kind of libraries and positions in them is hard to 
be covered by a unified curriculum of two or three years’ education. The 
emerging of the digital libraries requires information professionals with 
much thorough knowledge in the programming and systems management 
than the classical public or even university library would require.

There is still a significant uncertainty in our country about what could 
be considered as a good digital library education. An important reason for 
the problem is the lack of clear understanding where the boundaries 
between the education for information and computer professionals should 
be. There are discussions about who should be entitled to implement the 
systems development of the digital libraries; who should be responsible for 
the content loading, organizing and retrieval of the information, etc. In a 
global perspective there is already an obvious shortage of information spe
cialists who have sufficient technological knowledge to fulfil the current 
technological demands of libraries. That’s why we, educators, must imme
diately start to create specialized educational programs at different levels 
for digital librarians and other profiles of information specialists.



6. CONTEMPORARY LIS EDUCATION BASED ON THE 
MARKET DEMANDS -  DIFFICULTIES, PRACTICAL 

PROBLEMS AND KEY ISSUES IN CREATION, 
ORGANISATION AND PRESERVATION OF DIGITAL 

KNOWLEDGE AS STARING POINT FOR THE CREATION OF 
THE NEW EDUCATIONAL PROGRAMS

If we manage to offer more enriched LIS curriculum, more specialized 
or supplemental library degree programs, we will definitely manage to 
better prepare students for a broader library career. Offering different 
forms for continuing education and personal development to librarians will 
not just foster their personal development, but it will also make them bet
ter equipped to serve customers, to improve their image, status, and cred
ibility.

Technological innovations have brought the need for the incorporation 
of distance learning programs in LIS education. Unfortunately distance 
learning programs or even single courses in the LIS sphere are seldom 
offered in Bulgaria. First steps in this direction have been already taken 
at Sofia University library school and at the University Center for contin
uous education for librarians and information professionals (UCCELIP). 
Some of the other Bulgarian library schools are planning to introduce dis
tance education, but these are still isolated and limited in capacity and 
time projects.

One of the main problematic issues in Bulgaria in this regard is that 
there is still lack of resources in Bulgaria, needed for the development of 
various educational and qualification/re-qualification programs, especially 
for e-learning programs (human, financial recourses, policy, standardiza
tion, acknowledgment, etc.).

Another important hindrance are the additional tuition expenses as 
due to their low salaries the Bulgarian librarians cannot afford to pay 
them no matter how interested in further education and qualification they 
are.

Library/Information Science education in Bulgaria is Jacing cata
clysmic change brought about by all the mentioned changes in the infor
mation professions regarding digital environment. It is not to be repeated 
that LIS education must be the frontline in providing higher than normal 
education for the ever demanding information professions, or it will face 
becoming obsolete. Two central characteristics describe the status of 
Bulgarian LIS schools and their likely evolution:

First is the depth and range of their programs. Most of the 9 LIS 
schools offer only one generalized degree titled „specialist in LIS” (with 2 
or 3 years study) or the BLS (Bachelor’s degree in Library and 
Information Science). Just 2 programs have multiple degrees and special
izations at the undergraduate and graduate levels; (only the Sofia 
University Deptartment of LIS and the Veliko Turnovo University pro
vide BLS with 4 years of duration and MLS -  with 2 years of duration,



but also PhD program and the recently established State Institute of 
Librarianship and Information Technologies have BLS and MLS pro
gram with a shorter duration).

The second characteristic is the program perspective. Some LIS pro
grams begin with the presumption that the school is moulded by the dis
ciplines of library science and related humanity disciplines. Others begin 
with the presumption that they are defined by the evolving information 
professions. In order to meet the new requirements of the market and the 
needs of existing/evolving information professional niches, LIS schools 
must develop a wider range of program specializations that are able to 
offer many new disciplines and to be able to integrate a diverse range of 
information from other disciplines into a coherent, focused program for 
„information studies” .

Course offerings in IT-related subjects, at present, meet the inade
quate and substandard governmental requirements for certification of pro
fessional librarians; but barely meet the real world needs of the market. 
The government minimum requirements are far below those of other 
developed countries in the world. A significant change in LIS programs, 
(more than 20%), must be accepted and improved by the Academic 
Council of the educational institution, resp. by tiie Ministry of Education; 
what means that even if we are ready to offer and implement more newly 
developed IT-related courses in our programs, we will not be able to do so 
because of the beaurocratic red tape found throughout the Ministry of 
Education. We still hope that the number of IT related courses offered 
throughout colleges and universities will be accelerated and that they will 
not be concentrated more into computer science and business administra
tion programs as the Government requires. The National Agency for 
Assessment and Accreditation (NAAA) sets some regulations (or better to 
say „recommendations”) regarding the need for partly updating of educa
tional programs recurring in regular intervals of 5 years, what is in con
tradiction to the real possibilities of the higher educational institutions, 
which are not given the opportunity from the side of the Ministry and 
Academic Councils for significant changes. The NAAA also gives some 
recommendations for strengthening the quantity and quality of IT and 
information/knowledge management education in all scientific areas in 
Bulgaria. Furthermore no regulation act, no governmental institution is 
setting standards and requirements to the LIS education, therefore, there 
is no significant support for the LIS education in the circumstances of the 
rapid and profound change in the knowledge environment.

In this way some of the more rigid governmental and administrative 
academic structures, which are slowly responding to the new opportuni
ties and developments are impeding the fast adoption and implementation 
of the necessary educational changes.

We have to admit that some of the new established educational insti
tutions in LIS sphere don’t possess the capacity for really innovative 
development of the curricula because of lack of faculty or faculty qualifi
cation. We must not forget that the roles and responsibilities of both train
ers and trainees, their previous and preferred learning experiences, their



current level of knowledge and skills, and the definition of learning out
comes are of crucial importance for the successful educational programs 
and initiatives. Sometimes we witness some mismatches between course 
titles and course contents, especially regarding the modern IT disciplines.

Sometimes disciplines like Operational systems. Computer architec
ture, Programming, Databases and Applications, Multimedia systems 
and Products, Computer graphics. Integrated environments and applica
tions, Internet technologies, Data processing (most of them introduced at 
most of the LIS schools as elective specializing courses, and unfortunately 
in an non regular manner) offer just basic theoretical knowledge about the 
topic but no practical training at all, what is of extreme importance for the 
graduates.

What’s the „state of the art” of formal LIS educational programs now?
-  The Bulgarian LIS students graduate with many new competencies 

and skills to fulfil a set of processes that add value to „Internet resources” . 
For example: (1) selection of Internet resources, (2) organization of 
Internet resources, (3) interfacing Internet resources and (4) adaptation 
to users and the use of Internet resources.

-  Different courses are taught in graduate programs covering librari
ans’ social responsibilities under the network environment including: (1) 
Internet navigation (providing source information), (2) Internet informa
tion organization (providing processed information), (3) Internet informa
tion development (providing desired information) and (4) Internet infor
mation consulting service.

-  Almost all the LIS educational institutions offer courses in „copyright 
and intellectual property rights for electronic resource” .

-  Almost all library programs offer „Web design” courses.
-  A special course titled „Managing Electronic/Digital libraries” is in 

preparation at Sofia University library school, what will be taught for 
MIM students (Masters’ degree in Information Management) covering 
the developing direction of the library use under the network environment 
and management of electronic library resources etc. Similar courses will 
soon be taught at the Institute for Librarianship and Information 
Technologies in Sofia. The Veliko Turnovo University started last year 
a course titled „Digital Libraries and Electronic Books” .

-  Seven programs (four of them at SU) offer a course in „Database 
management and processing” .

-  An „Information Brokering” couise is offered already in three of the 
schools, but just for MLS and MIM students.

-  All Bulgarian LIS schools offer courses like „Information Systems”, 
„Information Resources Analysis” and „Organization and Management of 
Informational Resources” .

-  Currently, a practical course for „Database design and development” 
is not available although some steps in this direction have already been 
taken and some elective course in DB design has been offered for bache
lors or masters degree in Information management. This course is offered 
as an elective one in two LIS schools.



The continuous education and lifelong learning as an important aspect 
of the contemporary LIS education in Bulgaria at the moment is mostly 
provided by university teachers. With the understanding of the huge 
impact of new technologies in the work place of librarians, professional 
development and cross-training have been a high priority in the library 
continuous educational development. The Department for LIS at Sofia 
University, together with the National Library and Information 
Professionals Association developed a project for the establishment of a 
University Center for continuous education for librarians and information 
professionals (UCCELIP) in 1999. Different programs were and still are 
being developed and offered by the UCCELIP with a focus on operating 
system training, advanced computer applications, work-integrated train
ing (database management, interface management), project development 
and management, etc.

Lecturers from the Center are frequently visiting leading libraries, 
where they offer internal, in-house training and workshops supporting the 
development of additional skills and different programs. Recently, lifelong 
learning in LIS education has become more desirable than recommended 
in our countiy. It has become an economic necessity for the library staff, 
especially in university libraries, as only those who are able to cope with 
the change and constantly develop their skills and knowledge can work in 
the advanced technological environment.

Bulgarian librarians change slowly their attitude und start considering 
the fact that they must constantly develop their IT skills or face possible 
job termination. Information and Communication technologies including 
networking have had the biggest impact to libraiy services in recent years. 
We desperately need professionals who can function not only in existing 
library information environments, but who can also design, build and 
manage new digital information systems and services from a “human-ori- 
ented” perspective.

The next mentionable initiative regarding this issue follows:
Two of the most technological developed university libraries in 

Bulgaria, those of the American University and the New Bulgarian 
University, initiated and organized the most popular professional aware
ness program for Bulgarian librarians today. The program takes place 
four times a year. The main goal of this professional forum is to introduce 
the latest developments of the digital technologies in the libraries to the 
Bulgarian professional librarian community. This program also offers 
practical approaches for dealing with change. The program introduces and 
opens wide discussions in some of the most contemporary library prob
lems concerning distant education and technological platforms, library 
electronic resources, wireless technology, virtual and digital libraries and 
new trends in the professional community.



7. CONCLUSIONS

In the last decades, we have witnessed the development of the new 
information age. IT, the primary vehicle of the information age, has trans
formed the modern workplace and is pervasive in the development of new 
knowledge and wealth. It has also dramatically influenced our capacity to 
educate and to do research.

A number of broad national initiatives have been launched to advance 
IT-based education and research, but so far IT-based teaching and learn
ing is characterized by ‘islands of innovation,’ rather than overall 
change.Yet, the application of IT in education and research in Bulgaria 
has been disorganized and uneven. The development and maintenance of 
digital libraries, digital archives of knowledge or of digital platforms for e- 
research or e-learning are still isolated „pockets of excellence” . These 
islands of innovation in localized environments are thriving, but the 
promise of open access, greatly enhanced teaching and learning, and 
large-scale use has not been realized for many already listed reasons.

Libraries and librarians are most times excluded from the process of 
development of such services. One of the reasons for this is the lack of dig
ital competencies/skills of the library and information professionals.

Librarianship as a profession requires a very broad and amorphous 
type of set skills, which is recognized more and more by employers in 
a wide variety of fields. Library schools have for many years been trying 
to provide education covering both „hard” and „soft” skills to develop the 
breadth of skill strengths that librarians and information professional are 
now recognized as holding. Librarians who have taken the plunge and 
moved into a variety of other professions have begun to have a significant 
impact upon how information professionals are perceived, outside of the 
traditional library setting.

Not surprisingly, given the technology-heavy aspects of information sci
ences, librarians have developed an often cutting edge technical advan
tage. Many librarians regardless of any inherent technical skills do work 
with complex technologies and develop a refined skill set that is not read
ily available in the workforce. These abilities matched with communica
tion skills give librarians an edge in training and technical writing. But 
bear in mind that changes come from within the human scope of under
standing and will only be implemented after what seems to be a forced 
change in an educational mindset.

Among the most important factors for developing a contemporary flex
ible LIS education, which is ready to meet the demands of the fast tech
nologically changing future, is the obtaining of the attention, support and 
involvement of the highest administrative levels in the establishment of an 
adequate legislation and funding. This precious support could encourage 
different initiatives like programs for distant learning for librarians, life
long learning programs, organized in the bigger libraries and centers etc. 
Establishing higher requirements to the LIS educational programs and 
their updating frequency from the National Agency for Assessment and 
Accreditation and the creation of a contemporary legislation should be



a main priority for the highest administrational structures engaged with 
LIS education.

The greatest challenge the new technologies set for the future infor
mation professional is to respond constantly in adequate way to the 
extremely dynamic environment requiring from him/her perseveringly to 
obtain new knowledge and competences. The role of the LIS education in 
these circumstances is primary. It is called to guide and to help librarians 
to tackle with the difficulties they encounter in their work when new 
knowledge and skills are required. The effective management of the 
knowledge in every country is a major factor for the good development of 
the science, it helps the business innovations and it promotes the devel
opment of the society as a whole. The investment in better technological 
equipment and high quality education of the information professionals will 
foster the knowledge circulation and eventually will lead to material and 
non-material benefits for our country.

The new technological environment gives many opportunities and set
tles a wide range of requirements that is why being rigid in this environ
ment will leave us long behind the developed countries. The need of a new 
comprehensive approach to the LIS education considering the new tech
nological environment is obvious but it rises a lot of different questions 
about the appropriate form of delivering the trainings to the information 
professionals (distant learning or traditional school sessions), about the 
intensity of the education and about the necessity of accreditation of the 
new courses. An important question we need to answer first is if it is suf
ficient to educate and train the different LIS professionals separately, in 
homogeneous or heterogeneous groups and should the education and 
training bring them together or should they be educated discreetly but 
with the awareness of the big picture?

REFERENCES

Anguelova, K, M . Kisilowska, M . Samokova.(2006). A  Slavonic Librarianship 
Phenomenon? The Polish-Bulgarian Cooperation Case Study [online]. IFLA  
W orld Library and Inform ation C ongress -  Seoul 2006, 20.-24. Aug., Seoul, 
South Korea, [access: 16.01.2008]. Available in W W W ; http://www.ifla.org/ 
IV/ifla72/papers/14S-Anguelova_Przastek-Samokowa_%20Kisilowska-en.pdf 

Yanakieva, T . (2004). Educational Concepts in the LIS field in Bulgaria. 
L ibraries, G lobalization  and C ooperation . Papers from the Intern. 
Conference, Sofia, 2-5 Nov. 2004, Sofia, 2005, pp. 43-50.

Anguelova, K.fis I. Nikolova. (2005). University Platforms for Digital Academic 
Knowledge in Bulgaria -  Isolated “ Pockets o f  Excellence” . In: From  Author to 
R eader C hallenges for D igital C ontent Chain, P roceed ings o f  the 9. IC C C  
International C onference on E lectronic Publishing Elpub 2005, Leuven: 
Peeters Publishing, pp. 303-304.

Anguelova, K. (2005). Digital Academ ic Knowledge in Bulgaria. Digital 
Librarian’ Com petence Developm ent in Bulgarian LIS Education. 
P roceed ings o f  the International W orkshop on IT  Profiles o f  D igital 
Librarian, Parma, 13-14 Oct. 2005. (14 p.) (in print).

http://www.ifla.org/


Anguelova, К. (2003). W idening the Partnership between Educational 
Institutions, Libraries and Civic Organizations within the Framework o f 
Continuing Education and Lifelong Learning in Bulgaria [online], [access: 
16.01.2008]. Available in W W W ; http://www.bulgaria-gateway.org/en/129/.

Dimchev, A. 8 s K. Anguelova (2005). Academic Libraries as know-how-transfer 
centers, In: Econom ic R ole o f  the Libraries in the M odern Society, 
P roceedings o f  the Internat. Scientific M eetin g  -  Belgrad 7-9. 10. 2004. 
Belgrad, pp. 96-104.

Dimchev, A.& K. Anguelova. (2004). Cooperation as a Strategy for the Future of 
the Departments o f Library and Information Sciences. On the Example o f the 
Department o f Library and Information Sciences at University o f Sofia “ St. Cl. 
Ohridski” , P roceed in gs o f  th e In ternational L ibrary C on feren ce  
B elgrad ’2003, pp. 32-40.

Hare, C.E. & M cLeod, J. (2001). Lifelong learning and empowerment: a model 
in practice. N ew  Library World, 102 (10), pp. 389-396.

McLeod, J. fis Hare, CE. (2002). Lifelong learning: an evaluation o f the awards 
model in practice [online]. In: Educating for the Future. P roceed ings from  
the 1st Northum bria C onference 2002 -  Educating for the Future, [access: 
04.014.2004]. Available in W W W : http://online.northumbria.ac.uk/LTA/ 
media/docs/Conference% 2 0 Publication% 2 0 2 0 0 2 /JM 6 5 CH.doc

BIBLIOTEKI I CYFROWO UTRWALONA WIEDZA 
AKADEMICKA W BUŁGARII. POTRZEBA ROZWOJU 

KOMPETENCJI CYFROWYCH W EDUKACJI W  ZAKRESIE 
BIBLIOTEKOZNAWSTWA I IN FO P^CJI NAUKOWEJ

ABSTRAKT
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