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AGNIESZKA MOCZULSKA 
Biblioteka Uniwereytecka 
w WerszBwle
ANNA SITARSKA
Instytut Blbllotekoznawstwe 
i Informacji Naukowej UW

SPECJALISTYCZNE BIBLIOTEKI CENTRALNE NAUK SWLECZNYCH W POLSCE 
NARODZINY I WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE*^

Niektóre problemy centralnych bibliotek nauk 
społecznych na ogólnym tle rozwoju koncepcji 
centralnych bibliotek specjalistycznych w 
Polsce. Problemy badawcze niezbędne dla prâ - 
widłowej realizacji systemu bibliotek cent
ralnych służęcych naukom społecznym: prace 
studialna nad klasyfikację piśmiennictwa i 
Językami informacyjno-wyszuklwawczyml; stu
dia nad modelem organizacyjno-funkcjonalnym 
układu bibliotek centralnych i współpracuję- 
cych orsz ośrodków informacji tworzęcych łę- 
cznie SINS; prace nad dostosowaniem działanie 
bibliotek centralnych do potrzeb uczonych o- 
raz praktyków, a nie tylko bibliotekarzy 1 
pracowników informacji: badanie kosztów 1 e- 
fektów użytkowych; wzajemne relacje między 
pojęciami "nauki społeczne" i "nauki humani
styczne"; zasady ewidencji bibliotek nauk 
społecznych oraz wieloaspektowa charakterys
tyka ich zasobów 1 potencjału informacyjnego.

W artykule tym zajmujemy się grupę bibliotek centralnych 
zwlęzanych z naukami społecznymi, obejmujęcymi również humanis
tykę. Biblioteki centralne w Polsce maję stanowić Jeden z kom-

X/Artykuł Jest wzbogaconę wersję publikacji zamieszczonej w 
ciał Science Information Studies" 1983 nr 3.
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ponentów kształtującego się dopiero krajowego Syetaeu Inforwacji 
Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej - SIMTO /36/. Całość pro
blemów specjalistycznych bibliotek centralnych w Polsce - zarów
no w swej warstwie praktycznej. Jak i podstawie teoretycznej - 
Jest otwarta dla dyskusji i konkretnych rozwięzań.

Obecne warunki społeczno-ekonomiczne w Polsce oraz światowy 
stan słuZb bibliotecznych i informacyjnych, wymagsję dla pomyśl
nego procesu realizacji układu bibliotek centralnych nie tylko 
wielkiego wysiłku praktycznego, lecz również dość gruntownych 
badań związanych z zasobami bibliotecznymi i innymi ketegoriemi 
źródeł informacji, z procesami opracowania i przekazu informacyj" 
nego.

Koncepcje współpracy bibliotek naukowych w Polsce posiadają 
tradycję sięgajęcę lat dwudziestych XX w. W okresie 1945-1969 
problemy współpracy, specjalizacji zasobów oraz informacyjnych 
funkcji bibliotek znalazły swoje odbicie przede wszystkim w pra
cach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich /4.3, 15/, w działa
niach czynników administracyjnych /19/, oraz w aktech prawnych, 
takich Jak Dekret o bibliotekach /5/ i Ustawa o bibliotekach /АУ, 
W pierwszej połowie lat siedemdziesiętych dyskutowano głównie 
nad problemami przyszłego systemu bibliotek centralnych i planem 
ich specjalizacji; dziedzinami i przemiotami specjalizacji, za
daniami, uprawnieniami oraz trybem wyznaczania i powoływania bi
bliotek centralnych: nad organami wykonawczymi do spraw specja
lizacji /27/ oraz nad problemami dostosowania specjalizacji bi
bliotek do potrzeb rozwoju nauki i gospodarki polskiej /41, 44, 
ЗВ/, Zwracano też uwagę na potrzebę porozumień między bibliota- 
kami o pokrewnych specjalizacjach, na rolę bibliotek centralnych 
wśród innych bibliotek zwięzanych z danę dziedzinę specjaliza
cji /38/. Proponowano połęczenie głównych zełoźeń organizacji 
zasobu informacji naukowej w kraju z organizację bibliotek cen
tralnych /28/,

Szczególne doświadczenia historyczne narodu polskiego spo
wodowane zagrabianiem, wyniszczeniem i rozproszeniem zbiorów bi
bliotecznych, stanęły u podstaw oryginalnej polskiej koncepcji 
pod nazwę "Narodowy Zasób Biblioteczny” /NZB/. NZB ma polegać 
ne zarejestrowaniu 1 powiężeniu wspólnym aparatem informacyjnym



/katalogi, bazy danych itp./ całego znajdujgcago ale w kraju. hia> 
torycznla ukształtowanego, zasobu bibllotacznago. NZB obajala za
kres: polska kultura narodowa 1 uwzględni prawie wszystkie typy 
dokumentów /22. 16/. Plan tan został ujęty w SINTO oraz we 
wsposnlanys nllsj akcie prawnym z 1979 r. /45/.

W miarę konkretyzowania się wizji przyszłych załoiaó. budo
wy 1 realizowania planu specjalizacji blbllotak poruszano różne 
aspekty: funkcji 1 zadań bibliotek centralnych oraz powiężenia 
ich z SINTO; organizowania podsysteeów specjallatycznych: gro
madzenia. opracowywania, przechowywania i udostępniania zasobów 
bibliotek specjalnych oraz ich działalności informacyjnej; pro
wadzania prac badawczych 1 metodycznych dotyczęcych prawidłowego 
funkcjonowania systemu bibliotek centralnych oraz rozpoznawania 
potrzeb użytkowników /29/.

Rozwój dzisłelnoócl praktycznej i badawczej nad współpra
cę, specjalizację oraz informacyjna funkcję bibliotek naukowych 
w Polsce stymulowany Jest od 1979 r. aktem prawnym dotyczęcym 
ustalania zasad i planu specjalizacji zbiorów materiałów biblio
tecznych oraz wyznaczania bibliotek centralnych i okraślenla ich 
zadań /45/. Bezpośrednio po wydaniu tego aktu prawnego na spe
cjalnej naradzie /21/ dyrektorów bibliotek centralnych i przed
stawicieli resortów hadzorujęcych biblioteki, dokonano szerokiej 
wymiany poględów dotyczęcych: budowy sieci dziedzinowych, rela
cji między ogólnymi katalogami centralnymi,opracowywanymi przez 
Bibliotekę Narodowę i centralnymi katalogami dziedzinowymi oraz 
regionalnymi, polityki gromadzenia 1 selekcji zbiorów bibliotek 
centralnych /4, 6, 8, 17, 30. 32, 37, 39/.

W momencie ukazania się cytowanego wyżej aktu prawnego o- 
raz zwięzanego z nim wykazu osiemnastu bibliotek wyznaczonych 
do pełnienia funkcji bibliotek centralnych, istniało Już w Pol
sce kilka instytucji, które zarówno z nazwy. Jak i w rzeczywis
tości, funkcje takie pełniły od wielu 1st. Oo takich bibliotek 
należę Centralna Biblioteka WoJ.skowa powstała w 1919 r.. Głów
ne Biblioteka Lekarska założona w 1945 r. oraz Centralna Biblio
teka Rolnicze Istniejęca od 1955 r. Ponadto, dwie biblioteki od 
dawna pełnię rolę głównych bibliotek dziedzinowych, przede wszy
stkim z racji zawartości swoich zasobów, ale także ze względu na
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podejmowane działania koordynacyjne w zespołach bibliotek pokrew 
nych. Sę to Biblioteka Szkoły Głównej Planowania 1 Statystyki 
- biblioteka centralna nauk ekonomicznych oraz Biblioteka Główne» 
go Urzędu Statystycznego - dla statystyki.

Ne mocy aktu prawnego z 1979 r. na biblioteki centralne nauk 
społecznych powołano 7 Instytucji wymienionych w tabeli 1, wyzna» 
czajęc im zakresy podane w rubryce 3 teJZe tabeli.

Tabela 1

Centralne biblioteki nauk społecznych i humanistycznych

Lp. N8ZW8 biblioteki Przynależność
resortowa

Zakres specjalizacji

Centralna Biblio
teka Informacji 
Naukowej, Nauki o 
Kslężce, Bibliote
koznawstwa i Archi
wistyki - Bibliote
ka Narodowa, 
Warszawa

Ministerstwo 
Kultury i 
Sztuki

- informacja naukowe
- nauka o księżce. 

bibllot ekoznawstwo
- archiwistyka

2 . I Centralna Biblio
teka Nauk Społecz
nych - Biblioteka 
Główna Uniwersyte
tu Warszawskiego, 
Warszawa

Ministerstwo 
Nauki, Szkol
nictwa Wyż
szego 1 Tech
niki
/MNSzWiT/

- filozofia
- historia
- oarksizro-leninizo
- nauki polityczne, 

polityka
- nauki prawne, pań

stwo 1 prawo, ad
ministracje pańs
twowa /z wyłącza
niem ustawodawstwa, 
orzecznictwa oraz 
literatury z tym 
związanej/

- naukoznawstwo, 
prognozologia

- pedagogika, oświa
ta, szkolnictwo

- psychologia
- socjologia



c.d. t«b. 1

Lp. N8ZW8 biblioteki Przynależność
reeortowe

Zakres epeojelizscjl

3. 11 Centr8lne Bi
blioteka Neuk Spo
łecznych - Biblio
teka aaglelloiSeka, 
Kraków

MNSZWIT - Językoznawstwo
- kultura i sztuka
- literaturoznawstwo
- .religioznawstwo, 

steizB

4. Centralna Biblio
teka EkonoBlczna 
- Biblioteka 
Szkoły Głównej 
Planowania 1 Sta- 
tyetykl.
Warez8W8

MNszWiT
- handel wewnętrzny, 

usługi dla ludnoś
ci

- handel zagraniczny
- łfczność pocztowa
- nauki skonoBiczne
- spółdzielczość
- praca, opieka spo

łeczna, ubezpie
czenia

5. Centralna- Biblio
teka Statyetyczns 
- Centralna Bi
blioteka Statye- 
tyczna GUS, 
Warezswa

Główny Urzfd 
Statystyczny

- statystykę
- statystyka ekono- 

Blczna
- deaografla

6. Centralna Biblio
teka Wo Jakowa, 
Warszawa

Ministerstwo 
Obrony Naro
dowej

- nauka wojenna, 
wojskowość, siły 
zbrojne

7. Centralna Biblio
teka Leglalacyjna 
— Biblioteka SeJ- 
■owa, Warszawa

Kancelaria 
Sejau PRL

- uatswodswetwo, 
orzecznictwo oraz 
literatura z tya 
zwifzsna



Wsrod spraw związenycn z tą grup? bibliotek odnotowulemy 
kilka najważniejszych - naszym zdaniem - to Jest takich, którymi 

trzeba się zajęć w pierwszej kolejności, czy to podejmujęc odpo
wiednie badania, czy tez rozwięzujęc Konkretne problemy prakty

czne. Cechę wspólnę, poruszanych prziz nas prooiemów, jest ich 

badawczy charakter, wynikajęcy bęriż z ootrreby rozpoznania i ze
widencjonowania Jakiegoś -obszaru rzeczywistości, będź opracowa
nia założeń dla kształtowania rzeczywistości w obszarze objętym 
przez oddziaływanie bibliotek centralnych.

Ne J pilniej szytni pracami ne rzecz bibliotek służęcych nau
kom społecznym sę prace zwięzane z klasyfikecję piśmiennictwa, 
lub - w szerszym ujęciu - z Językami informacyjno-wyszukiwewczy- 
mt. Dęzyki te sę niezbędne w prawie wszystkich działaniach zwię- 
zonych 2 uzyskiwaniem i prrekażywaniem informacji o dokumentach. 
Obecnie niemal każda biblioteka specjalne posługuje się własnym 
schematem klasyfikacyjnym, będż własnym lokalnym słownikiem te
matów przedmiotowych. Uniemożliwia to sprawne działanie zarówno 
ne poziomie współpracy między bibliotekami. Jak t na poziomie 
obsługi użytkowników informacji o zainteresowaniach interdyscy- 
■ plinarnych. Trudności te ostro ujavvniły się w sytuacji, kiedy 
przed bibliotekami nauk społecznych stanęło wspólne zadanie zbu
dowania powięzań informacyjnych. Warto przy tym zaznaczyć, że 
najnowsze, ogoine prace klasyfikacyjne w Polsce, niestety nie 
dostarczyły takich rezultatów, które mogłyby sprostać potrzebom 
klasyfikacji oiśmiennictwa w zeKresie nauk społecznych. Do ta
kich należy "Klasyfikacja dziedzinowo-tematyczne dis planu spe
cjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych" /13/, nie tylko ze 
względu na zbyt duży poziom ogólności, lecz przede wszystkim 
dlatego, ze nie uwzględnia aktualnego rozwoju nauk społecznych, 
zwłaszcza problematyki interpyscyplinarnej, tak cherekterystycz- 
nej dla najnowszych kierunków badawczych. Klasyfikacje ta zosta
ła soecjslnie stworzone dla potrzeb bibliotek centralnych, zwła
szcza dla określania zekresćw specjalizacji przypisywanych bi
bliotekom współpracujęcyn z cibliotekami centralnymi. Obok wy- 
tnisnionych wyżej wad, klasyfikacja powyższa obarczona Jest kar
dynalnymi błędami logicznymi oraz wyraźnę preferencję dziedzin 
praktycznych.



Podobnie wiele zeetrzeżeń budzi "Poleke klaeyfIkeeje teee> 
tyczne" /23/ tzw. PKT« opracowane dla potrzeb wyalany inforaa- 
eji w krajowya syateale SINTO oraz wyaiany z krajaal aoejeliaty- 
cznyai, dla której opracowano także tablice przejścia na eyabo- 
llkę "Rubrykatora" /24/* Z założenia aa więc PKT funkcje kleay- 
fikacjl przełącznikowej. Podatawow^ JeJ wadę Jeet brak konaek- 
wentnych powlęzaó aiędzy wyróżnionyai klaaaai ezezegółowyai, 
zwłaszcza takimi, które obejmuję dyscypliny,, zajaujęee aię z 
różnych punktów widzenia analogicznymi przedmiotami badaó.będż 
też stoaujęce odmienne metody badawcze /20/.

Sędzimy, że w tym etanie rzeczy, biblioteki centralne po» 
winny możliwie szybko podjęć wspólne prace, zmierzaJęee do atwo» 
rżenia sprawnego narzędzia klasyfikacyjnego, które służyłyby 
m.in.:
- szczegółowemu wyznaczaniu zakresów apecjslizacjl bibliotek 

współpracujęcych z bibliotekami centralnymi;
» tworzeniu wspólnych baz danych i wydawnictw informacyjnych;
- bieżęcej wymianie i wyszukiwaniu informacji o charakterze in

terdyscyplinarnym.
Istotnym elementem obecnej sytuacji Jest znaczne zróżnico

wanie poziomu prac klasyfikacyjnych i przygotowania Języków in- 
formacyjno-wyezuklwawczych dla poszczególnych nauk społecznych. 
Różny Jest także stan zaawansowania bibliotek w rozwijaniu kom
puterowych technik przetwarzania danych bibliotecznych 1 biblio
graficznych. Ouż obecnie niektóre z bibliotek nauk społecznych 
włęczone sę do międzynarodowych systemów wymiany informacji., 
5tęd też istnieje wielks potrzeba zarejestrowania stanu Języków 
Informscyjno-wyszukiwawczych, stosowanych w bibliotekach nauk 
społecznych, z położeniem specjalnego nacisku na powiężenia po
szczególnych instytucji i stosowanych przez nie klasyfikacji z 
krajowymi i zagranicznymi służbami informacyjnymi. Następnie 
wskazane byłoby przeprowadzenie analizy porównawczej stosowa
nych Języków. Analiza te pozwoliłaby ujawnić merytoryczne 1 me
todyczne powiężenia między nimi. Razultatam tego etapu pracy 
powinien być zarys sieci powięzaó między poszczególnymi dyscy
plinami i specjalnościami nauk społecznych. Zarys ten mógłby 
stać się podstawę będż dla weryfikacji Jakiegoś istniejęcego



schematu klasyfikacyjnego i dostosowania go do potrzeb wyznaczo
nego układu bibliotek centralnych, będż te± - w zsle:tności od 
tego. Jakie będę wnioski etapu analitycznego - punktem wyjścia 
dla opracowanie klasyfikacji systematycznej oraz stosownego Ję
zyka informacyjnego, opartego na słownictwie naturalnym. Sędzi- 
my bowiem, że w procesach informacyjnych w naukach społecznych 
w różnym stopniu potrzebny Jest płytki schemat klasyfikacji sy
stematycznej, Jak i Język typu deskryptorowego lub tematów 
przedmiotowych o charakterze wyszczególniajęcym. Pierwszy słu
żyłby głównie charakterystyce całych zbiorów lub ich części, 
drugi charakterystyce jednostkowej w wyszukiwaniu i przekazywa
niu informacji. Równoległe tworzenie tych dwóch typów narzędzi 
słuźęcych charakterystyce treściowej, zapewniałoby spójność obu 
języków i umożliwiałoby przechodzenie z Jednego Języka na drugi.

Realizacja takiego przedsięwzięcia wymagać będzie stosownie 
precyzyjnego określenie całości przewidywanego produktu końcowe
go, wyważonego planu działania oraz przemyślanej strategii osię- 
ganie kolejnych,częstkowych rezultatów. Nie bez znaczenia w rea
lizacji tych prac byłyby zapewne tradycyjne więzi instytucjonal
ne między różnymi bibliotekami i ośrodkami badawczymi. Szczegól
na role przypadłeby zapewne Bibliotece Narodowej, która niezale
żnie od przydzielonego jej węskiego zakresu specjalizacji, posia
da bogete doświadczenia^wynikajęce z prowadzonego ogólnego warsz
tatu bibliograficznego, w którym problematyka informacji nauk 
społecznych zajmuje znaczęce miejsce. Podobnie Ośrodek Informa
cji Naukowej PAN, pełnięcy rolę centralnego ośrodka informacji 
nauk społecznych, a prowadzęcy od lat prace zwięzane z Językami 
inforroacyjno-rtfyszukiwawczymi, zwróci może większę niż dotęd 
uwagę na potrzeby klasyfikacyjne bibliotek nauk społecznych.

Innym kierunkiem prac studialnych, wspomagajęcych prakty- 
cznę działalność bibliotek nauk społecznych, powinny być studia 
nad modelem funkcjonowania całego układu, tworzonego przez bib
lioteki centralne wymienione w tab. 1 oraz biblioteki współpra- 
cujęce, w tabeli niewymienione, których dobór Jest Jednym z naj
pilniejszych zadań praktycznych.

Zasady tego doboru, kryteria brane pod uwagę w procesie do
boru, reguły współdziałania i zależności łęczęce Jednostkę cen-
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trains z Jej partnerami w danym obszarze specjalizacji, stanowią 
Jeszcze obszar niewyprecyzowany. Zdobycie orientacji o istnie» 
J9cych tego typu rozwiązaniach na świecie Jest sprawę stosunkowo 
.prostę. Natomiast praktyczne uwzględnienie uwarunkowaiS bibliotek 
polskich, takich Jak stan i lokalizacja zasobów, warunki prze» 
strzenne, charakter bezpośrednio obsługiwanego órodowiska nauko» 
nego oraz inne właściwości bibliotek zwięzenych z danym obszarem 
specjalizacji, wymagać będzie dużego wysiłku.

Zbliżonym kierunkiem prac studialnych powinno być opraco» 
wanie organizacyJno»funkcjonalnego modelu współdziałania między 
układem bibliotek centralnych i współpracujących a układem ośrod
ków informacji z zakresu nauk społecznych’*̂ . Zgodnie z projektem 
SINTO oba te układy stanowię łęcznie podsystem SINS /System In
formacji o Naukach Społecznych /16/. Ponieważ projektowanie i 
wdrażanie tych układów prowadzi się w znacznej mierze niezależ
nie od siebie, co najwyżej przy niesformelizowanych kontaktach 
ośrodków odpowiedzialnych za te prace, powstaje niebezpieczeń
stwo niespójności koncepcji i powtarzalności działań.

Według koncepcji opracowanych przez Ośrodek Informacji Nau
kowej PAN /46. 47/ role bibliotek zarówno centralnych, Jsk i 
współpracujęcych sprowadzona Jest w SINS do odpowiedzialności za 
bazę źródłową. Oak wynika z zadań określonych w strukturze funk
cjonalnej SINS /45, 47/ biblioteki będę gromadzić i rozpowszech
niać źródła pierwotne. Natomiast ośrodki informacji będę prze
twarzać. przechowywać, wyszukiwać i rozpowszechniać źródła po
chodne oraz tworzyć warsztat metodyczny z nimi związany, ewentu
alnie przy udziale bibliotek.

Żadna z kilku wersji założeń SINS opracowanych do końca 
1979 nie zawiera Jednoznacznych podziałów zadań i funkcji
bibliotek i ośrodków informacji z zakresu nauk społecznych.

Według Uchwały Komitetu Informatyki przy Prezesie Rady Minis
trów z dn,6,03.1978 r. oraz związanego z tę Uchwałę Zarzędze- 
nia nr 11 Sekretarze Naukowego PAN z dnia 14.12.1978 r.,Ośro
dek Informacji Naukowej PAN Jest centralnym ośrodkiem informe- 
cji odpowiedzialnym za zaprojektowanie i uruchomienie systemu 
informacji w naukach społecznych.

’̂’̂ ^Na podstawie materiałów Zespołu ds. Założeń 1 Wstępnego pro
jektu SINS wzięto pod uwsgę wersje datowane: luty, maj. czer
wiec i październik 1979 r.



Biorąc 'pod uwagę tradycja zainteraaowart OIN PAN infonMt^^ 
w naukach społecznych /26. 1/. woźna wleć nadzieja na rzaczywle* 
ty wkład tego Ośrodka w opracowania wodalu organizacyjno-funkcjot 
nalnago dla aystenu Informacji w naukach społecznych. Sędziwy, 
źe wkład ten mógłby m.in. polegać na pracach atudlalnych prowa
dzonych wspólnie z blbllotekawi centralnywi.

Równolegle z pracami nad klasyfikację, należałoby podjęć 
studia nad celowoócię 1 kryteriami podziału całości SINS i wy
dzielonych w nim układów bibliotek i ośrodków informacji według 
dyscyplin i/lub ich grup. W istniajęcych Już aktbch prawnych 1 
opracowaniach projektowych wyetępuję odmienne podziały dziedzi
nowe wyznaczajęce strukturę organizacyjno-funkcJonalnę.

W pracach centralnych bibliotek nauk społecznych można za
obserwować pewne tendencje łęczanla różnych kategorii działań 
/np. tworzenie centralnego katalogu dzladzinowego/ w zakresie 
grup dziedzin, stenowięcych obszer specjalizacji wielu biblio
tek centralnych 1 współpracujęcych /33/. W założeniach SINS 
widoczna Jsst tsndencja głębokiego podziału zakresów specjali
zacji, a w ślad za tym zarówno rozproszenia orgenizacyjnego.
Jak i nadmiernego rozczłonkowanie odpowiedzialności za proce
sy informacyjne. Zważywszy liczne i ścisłe więzi interdyscypli
narne w obszarze nauk społecznych /merytoryczne 1 metodologicz
ne/. które maję silne odbicie w piśmiennictwie oraz w informa
cji o nim. konieczne Jeat - Jak się wydaje - skonfrontowanie 
zapisów prawnych oraz prac projektowych SINS i bibliotek cen
tralnych z rzeczywistymi^zjawiekemi informacyjnymi w naukach 
społecznych. Wyniki takiej konfrontacji powinny ateć się pod- . 
stawę dla komplementarnych i zsynchronizowanych działań, prze
de wszystkim organizacyjnych 1 metodycznych w bibliotekach i 
ośrodkach informacji nauk społecznych.

Urzeczywistniania planu specjalizacji bibliotek /31/, a 
zarazem budowanie szerszej struktury systemu informacyjnego w 
naukach społecznych, może stać się dogOdnę okazję dla podjęcia 
studiów nad kosztami tych przedsięwzięć. W polskich służbach 
bibliotecznych 1 informacyjnych badania w tym zakresie nie 
maję żadnej prssria tradycji; byłyby to więc w Polsce prace pre
kursorskie. Sędziwy, że tiarunki kryzysowe można w tym przypadku
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traktować Jako okoliczność aprzyjajfcf. Centralny Ośrodak Infor- 
aacjl o Naukach Społecznych, tj. Ośrodek Inforaacjl Naukowej PAN 
- główny dysponent /przynaJanlaJ potencjalny/ środków finanao* 
wych przeznaczanych na budowę SINS, byłby chyba inetytucję naj* 
bardziej powołanę do zeprogreaowenla badaó tego typu. Nie ozna» 
cza to, ±e badaniami należałoby objęć wyłęcznie tę działalność, 
którę bezpośrednio prowadzi OIN PAN i inne ośrodki informacji: 
trzeba by raczej szukeć wyznaczników zasięgu badań w rzeczywi
stych granicach procesów informacyjnych, słuZęcych naukom spo
łecznym, niezależnie od granic administracyJno-resortowych. Sę
dziny, że badanie kosztów w naukach społecznych pomogłoby, tak
że na polskim gruncie, obalić mity o większej łatwości i mniej
szym skomplikowaniu procesów informacyjnych w naukach społecz
nych niż w naukach matematyczno-przyrodniczych i stosowanych /S/.

Wyniki badań nad kosztami powinny stanowić Jeden z eleiwn- 
tów bardziej ogólnej analizy efektywności systamu informecyjne- 
go w naukach społecznych. Nie powtarzajęc truizmów o pozaeko
nomicznych wartościach działalności informacyjnej, przy budowie 
SINS i specjalizacji zbiorów bibliotecznych warto zwrócić uwagę 
na potrzebę uświadomienia sobie. Jakie sę rzeczywista efekty 
użytkowe obu tych przedsięwzięć. Przez efekty użytkowe rozu
miemy tu takie wyniki działań ośrodków 1 bibliotek, które sę 
przez użytkosmika /indywidualnego >1 zbiorowego/ bezpośrednio 
odbierane i co najistotniejsze - sę nieosięgalne w obecnych wa
runkach służb biblioteczno-informacyjnych. bez specjalnych na
kładów pracy 1 finansów. Chodziłoby tu przede wszystkim o to, 
ażeby wprowadzić specjalny mechanizm i kryteria dopuszczajęce 
do inwestowania /przy czym nie chodzi tu tylko o inwestycje fi
nansowe/. Mechanizm taki przeciwdziałałby pozornym "nowościom**, 
które w efekcie daję użytkownikowi dokładnie to samo - lub na
wet mniej - co można osięgnęć w tradycyjnym ayatemie informacyj-

Bezpośrednio z tymi zagadnieniami więżę się spraita stosun
ku środowiak naukowych i bibliotecznych do koncepcji planu spe
cjalizacji i bibliotek centralnych w ogóle. Z jednej strony uzy
skanie statusu biblioteki cantrelnej 1/lub współpracujęcej z 
centreing, może być i Jest uznawane za przywilej, zwłaszcza
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w ketegorlech preetlirowych, z drugiej Jednek strony, w obecnych 
warunkach gospodarczych, kiedy z uzyskaniem tego statusu nie bę» 
dę.się zapewne wlęzały ±adne dodatkowe środki materialne, przyj
mowanie przez biblioteki dodatkowych zadań,wynikaJęcych z pla
nu specjalizacji, staje się Jeszcze Jednym obciężeniem, w ogól
nie ciężkiej sytuacji.

Opracowanie i upowszechnienie mocnych, dobrze określonych 
motywacji, uzasadniajęcych wysiłki zwięzane z rozwijaniem spe
cjalizacji bibliotek właśnie w okresie kryzysu społeczno-gospo
darczego, łęczy się bezpośrednio z poszukiwaniem najkorzystniej
szego modelu współpracy bibliotek centralnych. Sędziwy, że rysu- 
Jęca się tendencje układu centralnie koordynowanej federacji 
bibliotek specjalnych najbardziej ąprzyjałaby postępom w budo
wie realnych, a nie tylko nominalnych więzi informacyjnych mię
dzy bibliotekami. Powiężenie bibliotek centralnych nauk społecz
nych z różnymi resortami administracyjnymi i różnymi centralnymi 
urzędami, nie musi oznaczać braku wspólnoty interesów. Bioręc 
jednak pod uwagę małe prawdopodobieństwo istnienia specjalnych 
funduszy na realizację programów badawczych należy przede wszy
stkim widzieć wspólne działania w tworzeniu bazy intelektualnej 
dla późniejszych działań wymagajęcych bezpośrednio nakładów fi
nansowych.

Dyskusyjnym zagadnieniem Jest sposób zorganizowania prac 
studialnych w bibliotekach centralnych. A. Romańska /29/ pro
ponowała, aby każda biblioteka centralna pełniła także rolę 
ośrodka badawczego w zakresie problemów informacyjnych przy
dzielonego JeJ obszaru specjelizacjl. Przyznajęc ogólnę słusz
ność takiej koncepcji, sędzimy Jednek, że w poczętkowym okresie 
ksztełtowenia się systemu bibliotek centralnych, bardziej celo
we byłoby tworzenie zespołów badawczych powoływanych dla roz- 
więzania konkretnego problemu, złożonych ze specjalistów okreś
lonej dziedziny z różnych środowisk oraz z bibliotekarzy biblio
teki centralnej i bibliotek współpracujęcych. Korzystna byłoby 
zainteresowanie pracami badawczymi na rzecz bibliotek central
nych, także akademickich ośrodków bibliotekoznawstwa i informa
cji naukowej, z natury rzeczy skupiajęcych ludzi prowadzęcych 
badanie.
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Szczególnie weżnye zedenlee bibliotek centrelnych jest ne- 
więżenie współpracy ze órodkowlskanl uczonych. Nie Jeet to spra~ 
we proste, ponieważ w warunkach polskich, biblioteka nie należy 
do instytucji obdarzanych szczególnym zainteresowaniem i presti
żem społecznym. Bez udziału uczonych prace badawcze, przed któ
rymi stoi obecnie zespół centralnych bibliotek specjalistycz
nych, nie maję szans powodzenia. Udział ten jednak zależy w 
znacznej mierze od sposobu formułowania zadaó badawczych, któ
re muszę bezpośrednio newlęzywać do autentycznych potrzeb warsz
tatowych uczonych, a nie blbllotakarzy.

0 tyra jak warsztat pracy w naukach społecznych i humanis
tycznych sprzężony jest silnie z informacyjno-bibliotocznymi 
podstawami badań. świadczę m.ln. prace Korbuta /14/, ihnstowi- 
cza /10/, Starnawskiego /34, 35/, Czechowskiej i Lotha /2, 3/. 
Warto więc nawiązać do ugruntowanej tradycji współtworzenia 
warsztatu Informacyjnego w naukach społecznych przez pracowni
ków badawczych oraz dokumentalistów i bibliotekarzy, świadectwa
mi takiej tradycji są m.in. materiały z dwóch sympozjonów i po
święconych problemom informacyjnym warsztatu naukowego, zorgani
zowanych w latach sześćdziesiątych przez polską i czechosłowacką 
akademie nauk /26, 1/ oraz dorobek poznańskiego seminarium Ins
tytutu Badań Literackich PAN nt. dokumentacji w badaniach lite
rackich i teatrologicznych /7/.

Kolejną sprawą wymagającą przemyśleń i uporządkowania po- 
jęcicwo-terminologicznego jest sprawa posługiwania się termina
mi "nauki społeczne” i "nauki humanistyczne", W Polsce od 1945 
roku można zaobserwować tendencję unikanie terminów "nauki hu- 
fflanistyczne” i "humanistyka". Nie jest to jednak tendencja 
powszechna, o czym świadczą zarówno przykłady zaczerpnięte ze 
sfery organizacji nauki polskiej, jek z procesów informacji 
naukowej. Ten stan rzeczy, sygnalizowany zresztą przez H. P, 
Hogeweg-de Haart /9/ w Kopenhadze na seminarium FID, może być 
czynnikiem utrudniającym przepływ informacji między dyscypli
nami, raz zaliczanymi do nauk społecznych, raz do nauk humanis
tycznych. Dla ilustracji podamy kilka przykładów, wskazujących 
jak obecnie funkcjonują pojęcie nauk społecznych i humanistycz
nych w Polsce,
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w tabeli 2 podano wykaz dyscyplin włączonych w Polskiej Aka* 
demii Nauk /PAN/ do Wydziału Nauk Społecznych i Jednocześnie po
kazano. Jak dyscypliny te są usytuowane w strukturze dziesięciu 
polskich uniwersytetów. Z tabeli tej widać wyraźnie, źe zakres 
nauk społecznych przyjęty przez PAN nie znajduje zastosowania w 
organizacji uniwersytetów, które w swoicn strukturach posiadają 
wydziały humanistyczne, obejmujące wiele dyscyplin określonych 
w PAN Jako nauki społeczne. Co więcej, nawet w tych instytu
cjach, w których skupia się zespoły dyscyplin pod nazwą "nauki 
społeczne", stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego na
daje się w zakresie nauk humanistycznych. Dest to Juź oczywista 
niekonsekwencja pojęciowo-terminologiczna. a nie tylko odmien
ność interpretacyjna. Wśród 10 uniwersytetów. 5 posiada wydzia
ły humanistyczne. Wydziały humanistyczne występują ponadto w 9 
/na 10/ wyższych szkołach pedagogicznych. 1Vidać więc. że w or
ganizacji nauki polskiej, tylko Polska Akademia Nauk wyraźnie 
eliminuje pojęcie nauk humanistycznych, utrzymując Je Jednak 
w nazewnictwie stopni naukowych.

W pracach dotyczących organizacji procesów informacyjnych 
w zasadzie dominuje tendencja rugująca pojęcie humanistyki. 
Ilustruje to m.in. nazewnictwo stosowane przy określaniu zakre
sów bibliotek centralnych. Żadna z tych bibliotek, ani w nazwie, 
ani w określeniu zakresu specjalizacji nie została związana z 
pojęciem humanistyki, choć oczywiście dyscypliny, zaliczane przez 
uniwersytety do nauk humanistycznych, są wyznaczone Jako obszary 
specjalizacji bibliotek.

Podobna sytuacja występuje w klasyfikacji stworzonej dla 
potrzeb bibliotek centralnych /13/. W "Polskiej klasyfikacji 
tematycznej” /23/ także przeznaczonej do użytkowanie przez te 
biblioteki, wprowadzono grupę działów wspólnie narwanych "nau
ki humanistyczne i społeczne". Dyscypliny zaliczone do tej gru
py, w pierwszej z wymienionych klasyfikacji określono terminem 
"nauki społeczne".

W opracowanym pod auspicjami Biblioteki Narodowej informa
torze o polskich źródłach informacyjnych z zakresu reprezentowa
nego przez biblioteki centralne wymienione w tabeli 1. użyto o- 
kreślenia "nauki społeczne i humanistyczne" /12/, Widać więc, że
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w praktyce InforaacyJnaJ pojawia ąlc tarwln "nauki huwaniatycz- 
na" obok tarainu "nauki apołaczna", baz wyraźnej ówiadoaoóci za- 
kreaów ia przypiaywanych.

W takiej aytuacji, ałutby inforaacyjna, łącznia z cantral- 
nyai bibliotakaai^ powinny eię przyczynić« Jeśli nie do zlikwi
dowania, to przynajaniaj do zaniajazania tego zaaftu pojęciowo- 
-terainologićznego oraz wyjaśnienia wzaJawnych relacji aiędzy 
pojęciem nauk apołacznych i-nauk humaniatycznych. Sędziwy, źa 
Jest to.szczególnie istotna w perspektywie wywiany inforaacji 
z zagranicznyai słuźbaai Inforaacyjnyai, w których niarzedko 
dobór inforaacji dla wywiany opiera się na haałowych /tytuło
wych/ określeniach JeJ zakreau.

Kolejnym nurtaa prac atudyjnych inspirowanych przez biblio
teki centralne nauk społecznych będzie zepawna nurt zalerzajęcy 
do stworzenia wieloaspektowego informatora o inatytucjach, za- 
sobach bibliotecznych i warsztatach inforaacyjnych dotyczęcych 
tych nauk. Obecnie w piśmiennictwie polskim istnieję tylko nie
liczne opracowania dotyczęce pojedynczych dyscyplin, np. dla 
polonistyki cytowane wyźaj prace Czechowskiej i Lotha /2, 3/ 
oraz dla ekonomii "Inforastor o polskich bibliotekach ekonomi
cznych" /40/. W roboczym rejestrze bibliotek nauk społecznych 
opracowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, tj.
I Csntralnę Bibliotekę Nauk Społecznych zarejestrowano ok. 200 
instytucji, które należałoby szczegółowo scharakteryzować z 
punktu widzenia ich potencjału bibliotecznego i informacyjnego. 
Prące szczegółowe trzeba Jednak poprzedzić ustaleniami metody- 
pznymi, która zapewnię Jednolity i dostatecznie anali tycznypo
ziom charaktaryatyki rejestrowanych Jednostek instytucjonalnych. 
Oest to Jeszcze Jedno pole działania, w którym niezbędne Jest 
dobre narzędzie klasyfikacyjna. Ponadto trzeba wzięć pod uwagę 
formalne zasady tworzenia tego typu informatorów opracowywane 
przez ISO /11/, w Polace Jeszcze nisrozpowszechnione. Zerówno 
projekt ISO, Jak i Polska Norma dotyczęce tego rodzaju infor
matorów /25/, nie uwzględniają w dostatecznya stopniu danych o- 
pisujęcych środowisko naukowe, któremu służę rajsstrowane za
soby dokumentów i informacji, ani też takich aapektów charak
terystyki zasobów. Jak atopień kompletności, proporcje zasięgów
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Językowych, preferencje chronologiczne, pozloe 1 foray -dokuaen» 
t6w.

Zasygnalizowane tu kierunki prec, stojących przed zespołem 
centralnych bibliotek nauk społecznych, nie wyczerpuje oczywis» 
cle całego repertuaru potrzeb badawczych. Wydaje się Jednak, Ze 
kierunki te sę najbardziej potrzebne, btanowię bowiem podstawę 
dla przyszłej działalności praktycznej, z której bezpośrednie 
korzyści czerpać JuZ będą środowiska naukowe. Chodzi tu tekZe 
o tę przyszłość, w której bez ograniczeń będę mogły do polskich 
bibliotek dochodzić źródła informacji przekazujęce wiadomości o 
postępach nauk za granicę. Prace te pozwolę lepiej wykorzystać 
posiadany potencjał informacji dokumentalnej, który nie zawsze 
dostępny Jest w całym swoim bogactwie, właśnie na skutek braku 
dostatecznych narzędzi informacyjnych, dostosowanych do potrzeb 
środowiska badaczy w naukach społecznych.

Ka zakończenie warto wycięgnęć wnioski z pewnej prawidło^ 
wości występującej w rozwoju nauki o informecji. W poczętkowym 
okresie ignorowała one niemal zupełnie zjawiska informacyjne wy
stępu Jęce w naukach społecznych i w praktyce społecznej /social 
practice, social life/; były to lata plęćdziesięte neszego wie
ku. W bardziej zaawansowany* etapie /lata sześćdzieszęte/ zaczę
to zajmować się informację o niektórych dyscyplinach akademic
kich nauk społecznych /np. w pedagogice i socjologii/. W latach 
siedendziesiętych ten nurt zainteresowań rozszerzył się o bada
nie procesów inforssacyjnych w środowiskach praktycznie wykorzy- 
stujęcych wisdzę o społeczeństwie /42/. W tej sytuacji, podej
muj ęc budowę systemu informecji o naukach społecznych w Polsce 
lat osiemdziesiętych, trzeba korzystać z wyników badań i dosto
sować strukturę bazy źródłowej oraz funkcji systemu do potrzeb 
i właściwości nie tylko małych grup uczonych uprawiajęcych neu- 
ki społeczne, ale także rozległych środowisk praktyków /słuZb 
socjelnych, prewników, polityków,nsuczycieli, psychologów itp./. 
Wiedza i dzisłsnis środowiska praktyków są bowiem Jednę z naj- 
weżniejszych podstaw badań w naukach społecznych. Zasięg śro
dowisk użytkowników Sl*<3, w tym tekZe bibliotek centralnych, 
powinien zadecydować o tym , Ze funkcje tego systemu byłyby nie 
tylko usługowe, mógłby on być równieZ stymułatorea kierunków ba
dań i działań społecznych.
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SOCIAL SCIENCES CENTRAL LIBRARIES IN POLAND 
ORIGINS AND SELECTED PROBLEMS FOR RESEARO!

S U ■ a r y

Soae probleae of social sclances central libraries are pre
sented on the background of the developaent of the idea of spe
cial central libraries in Poland. The authors fix their atten
tion on research problems, necessary - in their view - for the 
proper realization of the syste« of central libraries, serving 
social sciences. These problems Include: studies concerning 
claselfication of literature and information retrieval langua
ges; studying of the operational model of the eyetesi of cen
tral and cooperating libraries making - together with informe- 
tion centers - Social Sciences Information System; works which 
aim at bringing into harmony the functions of centrel libraries 
with the real needs of ecientists and practicians, not only 
with the needs of librarians end information staff; the costs- 
-banefits analysis: explanation of the relationships between 
tha concept ‘'social science” and ‘'humanities*': working out of 
principles of social sciences libraries' records and the com- 
plax characteristics of their resources and infonaation tools.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЙБШОТЕКК ПО ОБЩЕСТВЕКНЬШ Н А У Ш  В ПОЛЬШЕ 
НАРОЖДЕНИЕ й ИЗБРАННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Р е з ю м е

Представлены некоторые проблемы центральных библиотек по 
общественным наукам на общем фоне развития концепции централь
ных специальных библиотек в Польше. Авторы сосредоточились на 
исследовательских проблемах необходимых, по их мнению, для пра
вильного осуществления системы центральных библиотек, слукащкх 
общественным наукам, К этим проблемам относятся; опознаватель
ные работы по классификации литературы и инфор^адиоЕно-поиско-
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вьш языкам; исследования по организационно-функциональной иоде*^' 
ли системы центральных и сотрудничающих библиотек, а ^акке цен
тров информации, составляющих совместно Информационную систему 
по общественным наукам; согласование деятельности центральных 
библиотек с актуальными потребностями учёных и практиков, а не 
только библиотекарей и информационных работников; исследование 
стоимости и эффективности; выяснение взаимых отношений между по«г 
нятиями "общественные науки" и "гуманитарные науки; разработка 
принципов учёта библиотек по общественным наукам и многоаспект
ной характеристики их фондов и информационного потенциала.
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ALDONA OOWNAR-ZAPOLSKA 
ARTUR OAZOON
Biblioteka Główna UAM 
Poznań

tMDANXE РОТЮЖВ INFORMACYONYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 
IWIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

Uzasadnienie celowości badań informacyjnych 
pracowników naukowych Jako użytkowników Bi
blioteki Głównej UAM. Charakterystyka bada
nego środowiska. Forae i przebieg badań. 
Pierwszy etap badeń - ankiets sondażowa. 
Drugi etap - badania celowo-losowej grupy 
pracowników naukowych w oparciu o rozszerzo
ny kwestionariusz ankiety. Onówienie wyników 
badań. Ocena wyników ankiety i wnioski. 3ako 
załącznik tekst Ankiety 'Badenia potrzeb u- 
żytkowników inforaacji w Bibliotece Głównej 
UAM - 1982 r.-.

Konieczność przeprowadzenia badań potrzeb inforaacyjnych 
użytkowników Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu zrodziła się 
z przekonania, że ich znajoaość Jest niezbędne nie tylko dla 
prawidłowej organizacji pracy Oddziału Inforaacji Naukowej, ale 
także innych koaórek organizacyjnych Biblioteki, zwłaszcza w as
pekcie określenia kierunków pracy inforaacyjnej.

Celea badań było uzyakanie danych o:
- rodzęJach fora i źródeł inforaacji najchętniej wykorzyatywa- 

nej przez użytkowników w pracy naukowej.

'Zagadnienia Inforaacji Naukowej" 1983 nr 2/43/
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> ocenie świedczonych przez Bibliotekę UAM form usług inforna- 
cyjnych,

- przydatności posiadanych przez Bibliotekę Głównę źródeł i na« 
rzędzi informacji.

Na tej podstawie przewiduje się dokonanie korekty dotych
czasowego systemu biblioteczne-informacyjnego, który w maksymal
nym stopniu uwzględniać będzie potrzeby odbiorców. Równolegle 
zostały poddane ocenie nowe, proponowane w ankaecie do wprowa
dzenie, formy usług informacyjnych.

Spośród pozostajęcych do dyspozycji metod badaó^/ wybrano 
metodę socjologicznę z zastosowaniem techniki ankietowej, daję- 
cej największe możliwości statystycznego opracowania otrzyma
nych informacji, dokonanie analizy różnic w potrzebach informa- 
cyjnych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin oraz ustalenia 
"spisu życzeń" użytkowników pod adresem Biblioteki. W drugiej 
części badań - co szczegółowo przedstawione będzie niżej - do
puszczono także możliwość prowadzenie wywiadu w oparciu o kwes
tionariusz. co pozwoliło na wyeliminowanie występującego nieraz 
w badaniach ankietowych zjawiska wadliwej interpretacji pytań 
poprzez udzielenie natychmiastowej odpowiedzi na zgłoszone 
przez ankietowanego wątpliwości, ustalenie przyczyn niepowodzeń 
w uzyskaniu poszukiwanego źródła informacji czy właściwym jego 
wykorzystaniu.

c h a r a k t e r y s t y k a b a d a n e g o ś r o d o w i s k a

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do du
żych uczelni w kraju, gdyż zatrudnia ok. 1500 pracowników nauko
wo-dydaktycznych, nie licząc pracowników inżynieryjno-technicz
nych, oraz kształci przeszło 13 tysięcy studentów. Sę to przed
stawiciele bardzo różnych dyscyplin naukowych i dlatego liczyć 
się należało z dużym zróżnicowaniem potrzeb informacyjnych.
Z tych względów ograniczono się w podjętych badaniach do grup 
pracowników naukowych. Pozostali użytkownicy będę być może w 
przyszłości objęci odrębnymi badaniami. Ouż podczas budowanie 
kwestionariusza ankiety - szczególnie w drugim etapie badań -
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oraz w trakcie dokonywania analizy Jej wyników zdawano sobie epra* 
wę z czynników kształtujących potrzeby inforaecyjne pracowników, 
takich jak np. zmienność potrzeb wynikajęcs z ich zsswansowania 
naukowego^'^. zasięg kontaktów /uczestnictwo w międzynarodowym, 
krajowym lub środowiskowym Życiu naukowym/, wspomnimna spscyfi- 
ks potrzeb ściśle zwięzans z reprezentowany specjslnościy nauko
wy oraz zróżnicowany stopieó przygotowania lub znajomości warsz
tatu informacyjnego przez pracowników naukowych - użytkowników 
Biblioteki. Ich różnorodność nakazywała domniemywać, że uzyska
nie klarownego obrazu tych potrzeb będzie zadaniem trudnym.

FORMA I PRZEBIEG BADAN

Badania przeprowadzone w roku akademickim 1981/1982 i w 
1982/1983 podzielone zostały na dwa etapy - pierwszy wstępny, 
tzw. sondażowy stanowił podstawę budowy kwestionariusza do częś
ci drugiej - zasadniczej. Badanie prowadzone były poczyckowo 
przez czteroosobowy zespół pracowników naukowo-badawczych Bi
blioteki Glównej^-^, później korzystano z pomocy członków Koła 
Naukowego studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UAM.

Przeprowadzona w pierwszej kolejności ankieta sondażowa 
została przygotowana tak, aby respondent mógł ję wypełnić, od
powiednio zgięć i wrzucić do skrzynki pocztowej. Ola ułatwienia 
na odwrocie znajdował eię adres zwrotny wysyłajęcych ankietę 
/tj. Biblioteki UAM/. przyklejono też znaczek pocztowy. Miało 
to zredukować do minimum czynności techniczne zwięzane z odpo
wiedzią na ankietę. Była ona snonimowa i rozesłano ję do Wszy
stkich pracowników naukowych uczelni. Tę drogę chciano poznać 
jaki wydział, specjalizację zawodowy i stopień naukowy repre
zentuję respondenci oraz ustalić częstotliwość korzystania z 
Biblioteki Głównej, Wydziałowej czy Instytutowej. Powyższe dane 
charakteryzowały pod względem formalnym respondentów jako pra
cowników i użytkowników sieci bibliotecznej Uniwersytetu.

Pytanie i dotyczyło częstotliwości korzystania z usług Bi
blioteki Głównej UAM oraz bibliotek zakładowych /instytutowych, 
wydziałowych/. 27



Fytania zasadnicze 2 1 3  dotyczyły dwóch problawów. 
z nich sprowadzał się w zasadzie do ustalania gradacji potrzeb, 
w zaspokajaniu których mogłaby pomóc biblioteka. Oednocześnis po>- 
przez zebranie odpowiedzi na to pytania chciano poznać stopieó 
znajomości i ocenę form usług świadczonych obecnie przez Biblio
tekę Głównę. Pytanie 3 dotyczyło z kolei tej grupy potrzeb, w 
zaspokojeniu których pracownicy UAM korzystaję także z usług in
nych bibliotek. Odpowiedź na to pytanie miała uświadomić nam Ja
kich form usług brak Jest w naszej Bibliotece lub, które świad
czone sę w sposób niedostateczny.

Na ankietę odpowiedziało 279 osób, co stanowi 19% wszyst
kich badanych i przy tym typie badań Jest wynikiem zadowelaję- 
cym. Największym zainteresowaniem cieszyła się ankieta na wy
działach Chemii, Matematyczno-Fizycznym, Biologii i Nauk o Zie
mi, na których odpowiedziało na nię ok. 25% zatrudnionych pra
cowników, najranieJazym na Wydziela Filologicznym - 11,7%, Nauk 
Społecznych - 14,7%. Ogólne charakterystyka respondentów, któ
rzy odpowiedzieli na ankietę według stopni naukowych, przedsta
wia się następujęco: 11% profesorów, 1 ^  docentów i doktorów 
habilitowanych, 48% - to doktorzy i 22% magistrzy, co stanowi 
odpowiednio; 24% ogólnej liczby profesorów, 25% ogólnej liczby 
docentów i doktorów habilitowanych, 20% ogólnej liczby doktorów 
1 18% ogólnej liczby magistrów zatrudnionych no etatach nauko
wych w UAM.

Powyższa struktura respondentów pozwala na konstatację, że 
najbardziej zainteresowani udziałem w badaniach byli przedstawi
ciele nauk ścisłych i przyrodniczych, a więc ci, dla których 
szybkie dotarcie do najnowszych wyników badań Jest konieczns 
dla prowadzenia efektywnej działalności naukowo-badawczej. Wy
nika stęd, że przedstawicielom tych nauk trzeba poświęcić szcze- 
gólnę uwagę, przez właściwy dobór najchętniej i najczęściej po
szukiwanych i wykorzystywanych przez nich źródeł informacji.
Można również stwierdzić, że znajomość zagadnień informacji, 
a także dezyderaty i potrzeby własne zgłoszone w tym zakresie 
pochodzę w najmniejszym stopniu od grup doktorów i magistrów# 
choć właśnie oni ze względu na swój niedoskonały Jeszcze warsz
tat badawczy, powinni być w największym stopniu zainteresowani
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usprawnienie* organizec^i i fora świedszonych usług Inforascyj- 
nych.

Nasuwa się w tym miejscu refleksja o cslowości wprowadze
nia do procesu nauczania młodej kadry naukowej odpowiednich 
treści z zakresu kształcenia użytkowników informacji.

Odpowiedzi merytoryczne na pytania ankiety sondażowej wy
raźnie wykazały. Ze nie wszyscy pracownicy uczelni sę dostate
cznie zorientowani w działalności informacyjnej, pozwoliły też 
ustalić listę najważniejszych potrzeb w tym zakresie zgłoszo
nych pod adresem Biblioteki.

Wypowiedzi grupowały się wokół następujęcych zagadnień:
1/ kompletność zbiorów - 182 głosy,
2/ działalność informacyjna /w tym m.in.: informacja o 

zbiorach, obsługa bibliograficzna, uzupełnianie własnych zbio
rów wydawnictw informacyjnych, fachowość świadczonych usług 
itp./- 152 głosy,

3/ usługi Pracowni ReprograficzneJ, w tym szczególnie 
usługi kserograficzne - 121 głoeów,

4/ funkcjonowanie Wypożyczalni Międzybibliotecznej - 83 
głosy,

5/ obsługa czytelników - 33 głosy.
5/ praca Oddziału Udostępnianie Zbiorów - 28 głosów,
7/ rozmieszczenie zbiorów /Biblioteka Główna a bibliote

ki wydziałowe, instytutowe lub zakładowe/ - 24 głosy,
8/ warunki' pracy czytelników w Bibliotece - 23 głosy,
9/ funkcjonowanie katalogu - 14 głosów,
10/ polityka zakupów - 11 głosów,
11/ mikrofilmowanie zbiorów - 7 głosów,
12/ cykl opracowanie - 7 głosów,
13/ ogólne usprawnienie pracy biblioteki - 5 głosów.
Taki rozrzut tematyczny oraz hierarchia ważności zaged- . 

nień mierzone lloscię wypowiedzi pozwoliła na ukierunkowanie 
dalszego toku badań, tzn, objęcie nimi szeroko pojętej dzia
łalności informacyjnej biblioteki, nie tylko Oddziału Informa
cji Naukowej, ale i innych komórek orgenizacyjnych,majęcych 
wpływ na szybsze odszukanie i dostarczenie użytkownikowi nie
zbędnych źródeł informacji.
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w drugim etapie badan kiwestionariuaz ankiety rozbudowano 
do 34 pytań ', Był on przy tym tak skonstruowany, że pełnił 
równocześnie funkcje dydaktyczno-informacyjne,np. pytanie nr 2 
poprzez prezentację form usług informacyjnych świadczonych 
przez Oddział Informacji Naukowej. Przez wprowadzenie szeregu 
pytań otwartych dawano możliwość swobodnej wypowiedzi, nie o- 
graniczajęc ankietowanych do konieczności wyboru jednej z za
proponowanych eiternatyw. Ponieważ w drugim etapie ankiety nie 
były rozsyłane, lecz ankieter zgłaszał się osobiście do wytypo
wanego pracownika można założyć, że udało się uniknąć w wielu 
przypadkach błędnych interpretacji pytań. Istniała bowiem moż
liwość wyjaśniania czy dyskusji sprzyjającej uzyskaniu szer
szych odpowiedz^.

Drugi etap badań objęł wytypowany w drodze doboru celowo- 
-losowego grupę pracowników naukowych. Wiedzęc, że w struktu
rze zatrudnionych w uczelni 25;̂ . to cracowricy samodzielni.
50;'̂ - adiunkci oraz 25/0 to asystenci, a także zakładając, że 
przebadanych powinno zostać 155y wszystkich pracowników, aby 
osięgnęć reprezentatywność wypowiedzi, dokonano w ramach każ
dego wydziału 1 wymienionych grup pracowniczych /z zachowaniem 
proporcji odpowiadajycych strukturze zatrudnienia, tj. 1:2:1/ 
losowania osób, które nieły być objęte badaniami, W tej fazie 
badań, nie udało się zebrać lOOf^ odcowiedzi mimo prób dokonywa
nia losowań uzupełniających w przypadkach niemożności uzyskanie 
wypełnionej a.kiety od respondentów pierwotnie wytypowanych. 
1'dylc się uzyskać tylko 70% wypełnionych ankiet. Na enkietr 
odootYi edział o łęcznie 136 osób, w tyra: 2S pracowników samodziel
nych . ?2 adiunktów i 3ć asystentów. W rozbiciu na wydziały 
0'ztdstawia się to w sposób następujący: Wydział Chemii - 35, 
Biologii i Historyczny - po 27, Matematyczno-Fizyczny - 17,
*iauN Społecznych - 13, Nauk Filologicznych - 11, Prawa 1 Admi
nistracji - 6- Z uwagi na fakt, że zarówno idea badan potrzeb 
uzvtkownikón intormacji, jak i ankiaterzy spotkali się nieraz 
z nieprzychylnym stosunkiem ze strony potencjeInycr reaponden-

Teicst Ankiety zamieszczono na łtońcu mniejszego artykułu.



tów, odstąpiono od dalszych prób uzupełnianie grupy osób ankie
towanych. Potwierdziło się jeszcze raz, wspominane w literatu
rze na przestrzeni ostatnich 1st, zjawisko oporu przeciwko wy
powiadaniu swoich poględów na temat informacji naukowej w tym 
środowisku^'^. Przyczyn tych oporów jest wiele. Może to być za
równo brak czaau, zbytnie obciężenie poszczególnych pracowników 
nauki czynnościami bezpośrednio nie zwięzanymi z ich pracę nau- 
kowę, niechęć do odpowiadania na tego typu ankiety, nikłe efek
ty realizacji dezyderatów zawartych w odpowiedziach na różne 
ankiety już poprzednio wypełniane, niechęć do odsłaniania taj
ników własnego warsztatu^'*^, ale być może także obawa przed u- 
jawnienxem nieznajomości zagadnień poruszonych w ankiecie, co 
potwierdzają zresztę niektóre z otrzymanych wypowiedzi.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Na pytanie pierwsze, czy respondent korzystał z usług Od
działu Informacji Naukowej odpowiedziało łęcznie 136 osób, w 
tym 56 osób twierdząco, 80 przeczęco, czyli prawie 50%, ankie
towanych. Połowę w^ród korzyetajęcych stanowili adiunkci, 
asystenci i 20% pracownicy samodzielni. W największym stopniu 
byli to przedstawiciele nauk historycznych i chemicznych /po 
25';4̂ ', w niewiele mniejszym matematyczno-przyrodniczych, naj
mniejszym - społecznych i prawnych, wśród niekorzystśjęcych 55% 
stanowili adiunkci, po 22,5.% przypadało na pracowników samo
dzielnych i asystentów. W grupie tej przeważali pracownicy wy
działów: Prawe, Nauk Społecznych, w mniejszym stopniu Biologii.

Taki rozkład odpowiedzi pozwala stwierdzić, że pracownicy, 
albo nie maję wyrobionego nawyku korzystania z usług Oddziału 
Informacji Naukowej, albo nie sę zorientowani w jego pracy lub 
toż z dotychczasowych kontaktów wynieśli niekorzystne doświad
czenia, które nie zachęcają ich do współpracy z Oddziałem.
Przy czym, eędzęc zarówno z wyników sondażu, jak i samej ankie
ty brać należy pod rozwagę wszystkie te czynniki, 2 tę ostatnię 
tezę koresponduje pytanie 5, w którym miano ocenić procentowo 
jakość świadczonych usług. Odpowiedzi wykazały, że tylko 4 res-
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pondentdw na 62 oceniło jeko zadowalajec^ w 100%, 22 » w 75%, 
2 - w 70%, 4 - w 60%, 20 - w 50%, 2 w 40%. 4 - w 25%, 2,- po
niżej 25%. Przeciętnie erięc jakoóć świadczonych ueług oceniona 
zoetała na ok. 5^, co Jeet wynikiem dalekim od Idealnego. Na
pytanie o to z jakich form ueług informacyjnych korzystano, o- 
trzymano naetępujęce odpowiedzi. Najwięcej, bo 30 razy wakazy«« 
wano na informację o lokalizacji czasopism zagranicznych i tyleż 
razy księżek zagranicznych w Polace, 15 razy na sporzędzenie te
matycznych zestawień bibliograficznych, dziesięciokrotnie na in
formację o istniejęcych wydawnictwach abstraktowych oraz kórży- 
atanie z kartoteki wydawnictw informacyjnych o zbiorach Biblio
teki Głównej UAM. ośmiokrotnie na kwarendy bibliograficzne. 
Rzadziej korzystano z instruktażu dla potrzeb samodzielnego wy
szukiwania materiałów, informacji sygnalnej, z gotowych .'już te-, 
eatycznych zestawień bibliograficznych. Informacji ustnej i te
lefonicznej, udzielanej w oparciu o istniejęce informatorium.
^  pozostałych dziewięć form usług m.in. z zakresu informacji 
fzeczowej, kartotek pomocniczych, raprograficznych, z siedmiu 
korzystano od 2 do 4 razy, z kartotek kryptobibliografii i "In
formatora Politycznego" ani razu.

Z pytaniem korespondowało następne - pytanie 4, w którym 
proszono o wypowiedź na temat: jakie formy usług winien świad
czyć Oddział Informacji Naukowej. Najczęściej /11 razy/ res
pondenci wskazywali na wszystkie, które realizuje obecnie. In
dywidualnie zaś wymieniono /w szeregu malejęcym/: informację o 
lokalizacji czasopism i księżek zagranicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem szybkiego sprowadzania ich oryginałów i wykony
wania odbitek kserograficznych lub jeszcze lepiej sprowadzania 
już gotowych odbitek. Sugerowano przy tym dwa rozwięzania.. 
Pierwsze, aby po wykorzysteniu mogły one wchodzić do zbiorów 
Biblioteki, rozwięzanle drugie - wprowadzenie odpłatności za 
usługi, którę pracownicy jak się deklarowano - gotowi sę pono
sić. Następnie wymieniono potrzebę sporzędzania tematycznych 
zestawień bibliograficznych, kwerend bibllogreficznych, pro
wadzenia w rozszerzonym zakresie /bardziej rozbudowanych i czy
telnych/ kartotek kryptobibliografil, inetrukteż i pomoc, w sa
modzielnym wyszukiwaniu materiałów. Z form nowych, wskazywano
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na konieczność uruchomienia informacji komputerowej /takiej Jak 
np. w Politechnice WrocławakleJ/ o artykułach na określone te
maty. Grupa młodych pracowników nauki widziała potrzebę udoetęp^ 
nienia wszystkich form usług dla wszystkich pracowników nie tyl^ 
ko aamodzielnych, co nie Jest mo±liwe w tej chwili ze względu 
ne istniejące ograniczenie sporzędżania tematycznych zeatewieó 
bibliograficznych, kwerend /bo o to szczególnie chodziło/ w 
przypadku pisania pracy na etopiań naukowy.

Z odpowledżl na to pytanie wynika, ±e zapotrzebowanie 
pracowników ne formy usług informacyjnych pokrywa się w zasadzie 
z usługami Już świadczonymi przez Oddział Informacji Naukowej.
Nie sugerowano też konieczności wprowadzenia generalnych zmian 
w pracy Oddziełu.

Pytanie piętę, poprzez które chciano się zorientować z Ja
kich źródeł informacyjnych korzystają pracownicy naukowi naszego 
Uniwersytetu wykazało mniej niż skromną znajomość nawet kierun
kowych bibliografii i informatorów. Powinno to być wskazówkę dla 
osób prowadzących zajęcia z "Podstaw informacji naukowej" na 
wszystkich kierunkach reprezentowanych na Uniwersytecie, aby w 
miarę możności w- stopniu gruntownym zapoznali studentów z tego 
typu wydawnictwami, zaś dis kompetentnych czynników organizują
cych szkolenie młodych kadr naukowych aby ująć w tym programie 
zagadnienia źródeł specjalistycznej informacji.

Poprzez pytanie szóste chciano zorientować się Jak często 
przedstawiciele poszczególnych kierunków korzystają z rozmaitych 
wydawnictw informacyjnych, co może być pomocne w precach ned 
profilowaniea księgozbioru informacyjnego. Zgodnie z oczekiwania
mi odpowiedzi wykazały, iż najczęściej, bo raz lub kilka razy w 
miesiącu korzystają z księgozbioru informacyjnego przedstawiciele 
nauk matematyczno-fizycznych /25% wskazujących na to odpowiedzi/, 
chemicznych /25% odpowiedzi/, biologicznych /15% odpowiedzi/.
Na rzadsze kontakty z tymi wydawnictwami /raz ns kwartał, kilka 
razy w roku/ decydują się historycy /AO% odpowiedzi/, przedsta
wiciele nauk filologicznych /30%/ i nauk społacznych /15%/,

Prosząc pracowników naukowych o ocenę zestawu wydawnictw 
informacyjnych z zakresu poszczególnych dziedzin wiedzy i wykaza-
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nie konkretnych w nim braków /pytanie 7 i pytanie 8/ chcieliśmy 
się dowiedzieć jak oceniaję oni Jego kompletność. Za wystarcza" 
jęcy dobór ten uznało 24 pracowników w tym rzecz charakterysty
czna - 14 to przedstawiciele Wydziału Historycznego, a 6 Filo
logicznego. Nie w pełni zadowolił on 38 pracowników - głównie 
chemików /12/, matematyków /8/, a tylko 6 przedstawicieli 'Wy
działu Historycznego i Filologicznego. Oedynie 4 pracowników 
Wydziału Hatematyczno-Fizycznago uznało go za w zupełności nie- 
wysterczajęcy. Odpowiedzi te wskazuję na konieczność jego wery
fikacji,

W zwięzku z zamiarem uruchomienia czytelni przy Oddziale 
Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej poproszono responden
tów o wyrażenie opinii o celowości jej organizacji /pytanie 9/.

Zdania na ten temat były podzielone. Przedstawiciele 
różnych kierunków /42 osoby/ uważaję, że utworzenie takiej czy
telni usprawniłoby usługi informacyjne i poprzez zgromadzenie 
informatorów w jednym miejscu zapewniłoby łatwość dotarcia do 
nich, możliwość cięgłego z nich korzystania, zlikwidowania czyn
ności formalnych powstających przy sięganiu po nie w innych czy
telniach. Towarzyszyło temu zastrzeżenie, że powinien być to 
zciOr kompletny, obsługiwany przez kompetentne osoby. Natomiast 
54 odpowiadających jest przeciwnego zdania, twierdząc, że infor
matory te powinny znajdować się w pełniejszym wyborze w różnych 
czytelniach w gmachu głównym Biblioteki, część natomiast zwraca 
uwagę na konieczność gromadzenie ich w bibliotekach wrydziełowych 
i zakładowych możliwie blisko miejsca ich codziennej pracy.

pytanie /1-/ o wpływ użytkownike na tworzenie i uzupełnia
nie informatorlutn dało nastęoujące propozycje. Największa 
ilość osćfc uważała, ze należy zgłaszać zauważane braki w księ
gozbiorze poprzez wrzucanie do specjalnej skrzyneczki dezydera
tów. Kilkanaście osób widziało konieczności konsultacji meryto
rycznych ze specjalistami poszczególnych dyscyplin. Interesują
cy jest projekt, aby przed zestawieniem księgozbioru pracownicy 
wszystkich wydziałów przygotowali spisy koniecznych ich zdaniem 
informatorów. Daleko idącym postulatem jest propozycja jednego 
z respondentów aby uczelniani stypendyści za granicą mieli obo
wiązek zbierania informacji o nowościach w tym zakresie według 
określonego przez Bibliotekę schematu.
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Następny zespół pytań /11-14/ dotyczył wydawanych przez Od
dział Informacji Naukowej w 13 seriach tematycznych wykazów na
bytków zagranicznych. Wnioski nie sf pocieszajęce. SS% odpowia- 
dajęcych nigdy z nich nie korzystało lub nie wie, że istnieję. 
Szczególnie słabo docieraję do pracowników Wydziału Chemii i 
Wydziału Filologicznego. Następne 30% korzystało z nich dwa ra
zy w roku lub rzadziej. Połowa z 56 otrzymujących ten wykaz, o- 
ceniła. iż jest to informacja wyczerpująca o nowych nabytkach. 
Druga połowa stwierdziła, że nie daje on pełnej informacji lub 
nie wnosi nic nowego. Szczególnie niezadowoleni sę przedstawi
ciele biologii i historii. Widzę oni konieczność uzupełnienia 
wykazu o następujęce elementy: określenie charakteru publikacji, 
wprowadzenie adnotacji treściowych. Za wyraźny brak wydawnictwa 
uważaję pomijanie informacji o czasopismach głównie zachodnich. 
Równocześnie niewiele osób zdeklarowało chęć indywidualnej 
**prenumeraty" wykazu.

Kolejne dwa pytania /15 i 16/ dotyczyły problemu gromadze
nia informacji o dorobku naukowym pracowników UAM. 70% odpowia- 
dajęcych widziało konieczność zbierania Informacji w tym zakre
sie, przy czym istnieje równowaga w odpowiedziach na pytanie o 
formę /kartoteka, bibliografia drukowana/, w jakiej powinno się 
udostępniać zebrane materiały. Wszyscy podkreślają, że najis
totniejsza jest sprawa łatwego do nich dostępu, i przejrzystość 
układu.

Następnym formom usług świadczonych przez Oddziel Informa
cji Naukowej poświęcone były pytania 17 do 19. Pierwsze z nich 
przynieść miało elementy oceny celowości zbierania sprawozdań 
z wyjazdów zagranicznych pracowników UAM pod kętem ich prakty
cznego wykorzystania oraz określić częstotliwość sięgania do 
nich. Ne 132 respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie 
84 nigdy z tego zbioru nie korzystało, dalszych 30 przyznaje 
się że nie wie o jego istnieniu, 4 sięgnęło do niego tylko raz 
a 14 kilka razy. Wydaje się, że celowość gromadzenia tych in
formacji jest uzasadniona o tyle, że sę one przesyłane do Cen
trum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, gdzie 
zamieszcza się je w ogólnopolskim Informatorze o sprewo^da- 
niach z zagranicznych podróży służbowych. Informator ten, od
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1 stycznie 1983 wydawany ;|est w dwu seriach teaatycznych,pierw
sza obejaujęca nauki społeczna i huaanistyczna» druga natoaiast 
- nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze 1 aedyczne. 2^daniem 
OIN poiidnna więc być szersza popularyzacja Inforaatore wśród 
pracowników naukowych.

Oceniajęc organizowane przez Bibliotekę wystawy tematyczne 
oraz prezentowane w stałych gablotach zagraniczne nabytki, 88 
ankietowanych na 110 uwaZa, Ze Jest to najbardziej "agresywHa” 
w pozytywnya sensie forma informacji, dajęca kontakt z nowoś
ciami, stanowięca cenne źródło wiedzy x> nowych nabytkach oraz . 
ogólnie o tym co się dzieje w nauce. Zgłaszano przy tej okazji 
zastrzeżenia, że nie wszystkie najważniejsze nabytki sę ekspo
nowane oraz sugerowano konieczność organizowania tego rodzaju 
wystaw w bibliotekach wydziałowych; 28 respondentów twierdzi, 
że organizuje się Je zbyt rzadko, w sposób mało ciekawy, nie 
przycięgajęcy uwagi. Niewystarczajęca Jest też ich reklamo. 
Większości respondentów nie zadowala wizualne zapoznanie się 
z nowościami. Chcieliby mieć możliwość wzięcie do ręki wybra
nych pozycji. Znaczna grupa, bo 26 osób w ogóle nie zauważyło 
przygotowywanych wystaw. Na pytanie czy wzięliby udział w przy
gotowaniu wystawy tematycznej służęc fachowę pomocę«połowa od
powiedziała, że podjęłaby się tego chętnie, druga połowa nato
miast, że nie widzi takiej możliwości, uzassdniajęc to brakiem 
czasu, kompetencji, doświadczenia i sugeruje, że powinny się 
tym zajęć istniejęce na każdym wydziale komisje biblioteczne.

Kolejne zagadnienia zasugerowane w wyniku badań sondażo
wych dotyczę problemów gromadzenia i uzupełniania zbiorów oraz 
ich udostępniania /katalogi, wypożyczalnie, czytelnie/.

Proszęc w drugim etapie badań o wyrażenie szczegółowv'ch o- 
pinii na temat roli ankietowanych w kształtowaniu polityki gro
madzenia zbiorów bibliotecznych, otrzymaliśmy 136 odpowiedzi. 
Wśród nich 60 osób oświadczyło, że bierze w tym czynny udział,
54 natomiast, że nie maję na to żadnego wpływu, 14 z tej licz
by chciałoby w tym procesie uczestniczyć. lecz nie wie Jak to 
technicznie zrealizować. Tylko 12 osób przyznało się, że prob
lem ten ich nie interesuje. Na podstawia podanych liczb i wy
powiedzi można wysunęć wniosek, że istnieje na Uczelni zainte-
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reeowanie uaoskonaianiea istniejęcej Już w'ty« zakresie #epółpre«* 
cy Biblioteki z pracownikeni naukowyei. W Ich wyobrażeniach po
winna przybierać one różne formy. Najwięcej głosów opowiedziało 
eię ze forsę nejproetazę.« tj, zgłaszanie» przez pracownika po- . 
trzeb indywidualnych będż zespołowych poprzez proponowanie na
wet konkretnych tytułów, lub współudział w wytyczeniu nowych 
kierunków gromedzenie. których reelizecji Biblioteka winne się 
podjęć. Technicznie mięłoby się to także odbywać za pomocę wy
stawionych w widocznym miejscu skrzynek na wnioski. Stwierdzono 
konieczność prowadzenie przez Odidział Gromadzenie stałych kon
sultacji i sondaży wśród pracowników. Postulowano potrzebę bar
dziej precyzyjnego profilowania zbiorów pod kętem aktualnej te- 
metyki naukowo-badawczej Uczelfil. ' Proponowano także utworzenie 
zespołu doradczego,składajęcego się z przedstawicieli różnych 
dyscyplin, który miałby głos opiniodawczy i konsultacyjny w 
sprawach polityki gromadzenia zbiorów, albo też instytucji "łę- 
czników" między tymże Oddziałem a poszczególnymi inatytutami.

Podnoszono także, trudne w taj chwili do zrealizowania 
choć bardzo istotne, inne rozwięzania; przykładowo: decydować 
o zakupach powinni kierownicy zakładów w ramach przyznanych im 
limitów pieniężnych, wyjeżdżajęcy za granicę pracownicy powin
ni mieć możliwość zakupu księżek do zbiorów Biblioteki, wszys
cy pracownicy powinni zostać formalnie zobowięzani do infor
mowania Oddziału Gromadzenia /osobiście lub poprzez bibliotekę 
instytutowę/ o iatnienlu niezbędnej według nich pozycji. Zwró/* 
cono także uwagę, że kierunki gromadzenia powinny w większym 
stopniu uwzględnić potrzeby bibliotek Instytutowych,traktujęc 
Je Jako biblioteki fundamentalne z zakresu poszczególnych dys
cyplin.

Zaznaczyć należy, że przedstawione propozycje responden
tów w znacznym stopniu sę realizowane przez Oddział Gromadze
nia /np. dostosowywanie zakupów do tematyki plenów naukowo-ba
dawczych Uczelni, prowadzenie przez Oddział banku dezyderatów/. 
Wymienienie ich w formie wniosków, które należałoby wprowadzić 
dopiero w życie świadczy o zbyt słabej orientacji pracowników 
naukowych w pracy tego Oddziału i możliwościach ich wpływu na 
gromadzenie zbiorów bibliotecznych. Część propozycji Jest ze
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względów praktycznych niewykonalna np. umptliwienie dokonyvfania 
zakupów ze granicę - ze względu na limity dewizowe. Cennym by
łoby natomiast przywożenie stemtęd dokładnych opisów bibliogra
ficznych księżek, które ich zdaniem należałoby zakupić.

Zespół pytań 22 - 25 dotyczył funkcjonowania wypożyczalni 
międzybibliotecznej. Korzysta z niej, z różnę częstotltwościę, 
prawie 70,̂  ankietowanych. Stwierdzili cni w większości, że nie 
napotykaję trudności w korzystaniu z jej usług, co zdawały się 
sugerować wypowiedzi w fazie bedań sondażowych. Tylko 18 osób 
na 48 wyrażających opinię zwróciło uwagę na fakt, że nie wszy
stkie materiały można tę drogę sprowadzić do Poznania oraz. że 
proces ten w wielu przypadkach trwa za długo. Odpowiadajęc z 
kolei jak powinna funkcjonować wypożyczalnia międzybibliotecz
ne, najwięcej ivypowiedzi domagało się maksymalnego skrócenia 
czasu oczekiwanie na zamówione materiały. Zwrócono uwagę na 
korzyści płynęce ze zmiany zasad działania wypożyczalni poprzez 
zaprzestanie sprowadzania oryginałów na rzecz odbitek kserogra
ficznych, mikrofilmów lub ich wykonywania na miejscu dla użyt
kownika. Sugerowano konieczność wyposażenia tego Oddziału w pe
łen zestaw informatorów o nabytkach, szczególnie zagranicznych 
innych bibliotek, wprowadzenia przyjmowania zamówień drogę te- 
lefonicznę, s także umożliwienie odbierania przysłanych do Bi
blioteki Głównej materiałów w terminie 7 dni w bibliotece wy
działowej lub instytutowej. Część pracowników /6 osób/ nie wi
dzi konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian, gdyż według 
nich wypożyczalnia funkcjonuje poprawnie, 2 natomiast jest 
przeciwnego zdanie, twierdzęc, że należy zmienić personel i o- 
góine zasady funkcjonowania wypożyczalni.

System katalogów specjaiistycznych, tj. katalogi: staro- 
druKÓft, rękopisów, zbiorów masońskich, muzycznych, dokumentów 
życia społecznego itp,, istniejęcy w bibliotece, oceniono w 50% 
jako w pełni zedowalajęcy użytkowników i zaspokajejęcy ich po
trzeby, w 40/ natomiast, jako odpowiadajęcy im jedynie częścio
wo, Tylko dwóch respondentów uważało, że nie zaspokaja on ich 
potrzeb. Dodatkowo na te całkowicie lub częściowo ujemne oceny 
wpłynęły nie względy merytoryczne, lecz przede wszystkim pewne 
niedostatki natury organizacyjnej. Zarzucono, że system katalo-
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gów specjalistycznych dlatego nie щ pełni ich zadowala, gdyż sę 
one zbyt "zekumuflowane" w gmachu biblioteki, trudno do nich 
dotrzeć, brak wyraźnej informacji o ich umiejscowieniu.

Więcej zastrzeżeń wyrażano netomiast co do poprawności i 
przejrzystości wewnętrznego podziału katalogu systematycznego.
Na 130 odpowiadajęcych tylko 60 osób uznała go za zdecydowanie 
poprawny, 28 miało zdanie przeciwne, 42 natomiast nie mogły 
zdecydowanie wskazać na jednę z tych odpowiedzi zajmujęc pozy
cje środkowe. Przy czym rzecz znamienna, rozkład głosów “za i 
przeciw” wśród przedatawicieli jednej dyscypliny ne temat wew
nętrznego podziału szczególnie interesujących ich działów jest 
z reguły remisowy. Wyraźnie zadowoleni sę tylko matematycy 1 
historycy. Zarzutami, które najczęściej wysuwano było nienadę- 
żenie ze rozwojem neuki i pominięcie przez to wielu problemów; 
nieczytelność spowodowana zbyt małę ilościę haseł, a także błęd
na klasyfikacje w obrębie niektórych dyscyplin.

Zgodnie z życzeniami odpowiadajęcych na ankietę, którzy 
chętnie udzielaję lub chciallby udzielać porad 1 pomagać w u- 
lepszaniu katalogu systematycznego, należy wypracować techni- 
cznę formę umożliwienie realizacji tego postulatu. Formę, któ- 
rą proponuję jest zaznaczanie zauweżonych błędów w kataioju za 
pomocę przygotowywanych w tym celu i znajdujęcych się w wido
cznym miejscu kolorowych zakładek i odkładanie tych kapsułek 
z katalogu alfabetycznego lub skrzynek z katalogu systentat ycz- 
nego na stół dyżurnego,

Obowięzujęcy regulamin udostępniania /pytania 29-30/ na 
124 osoby 42 uznały jako słuszny, a jedynie 8 dalszych było 
zdania przeciwnego; 68 osób nie interesuje się regulaminem 
jako takim, ważne jest dla nich, aby Biblioteka po prostu do
brze działała w tym zakresie; 6 natomiast przyznaje się, że 
nie zna go absolutnie.

Na pytanie, które z proponowanych zmian uznaliby ze ko
nieczne do wprowadzenia w regulaminie udostępniania, otrzyma
liśmy w sumie 150 odpowiedzi. Zjb zwiększeniem ilości jednora
zowo wypożyczanych księżek opowiedziało się 52 pracowników.
Na zaostrzenie sankcji wobec tych, którzy terminowo nie zwra- 
ceję księżek zgodziło się 45 osób; 42 osoby uznały, że wydew-
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nictwa z egzemplarza obowiązkowego powinny być przeznaczone tyl
ko do korzystania na miejscu. Wśród zgłoszonych ponadto propo
zycji dominowały postulaty, aby szybciej informować kto ma po
szukiwany ksiyżkę i skuteczniej egzekwować jej zwrot. Domagano 
się długoterminowych wypożyczeń ksiyżek obcojęzycznych w przy
padku, gdy dostępne sę ich polskie tłumaczenia. Wielokrotnie 
powtarzały się, także w badaniach sondażowych, wnioski domagajy- 
ce się zwiększenia wymiaru świadczonych przez Bibliotekę usług 
kserograficznych.

Ostatnie trzy pytania /31-33/ dotyczyły funkcjonowania 
czytelń. Większość z ankietowanych /88^^/ korzysta z jej usług, 
w tym jednak 76 osób tylko kilka razy w miesięcu lub Jeszcze 
rzadziej. Codziennie lub kilka razy w tygodniu korzysta z nich 
16 osób. Za lepiej funkcjonujęce uważaję oni czytelnie biblio
tek wydziałoiwych czy instytutowych lub też innych bibliotek, 
działajęcych w Poznaniu. To co szczególnie chcieliby zmienić 
w pracy czytelń Biblioteki Głównej to skrócenie czasu oczeki
wania na księżkę z magazynu oraz wprowadzenie częstszych prze- 
ględów księgozbiorów podręcznych, a także sprawniejsze włęcza- 
nie w miejsce księżek zdezaktualizowanych nowych pozycji.

OCENA WYNIKÓW ANKIETY I WNIOSKI

Ankieta pozwoliła uzyskać odpowiedź na pytanie jak czy
telnicy widzę i oceniaję pracę Biblioteki Głównej, szczegól
nie w zakresie zespokajsnia ich potrzeb informacyjnych. Stano
wić to może punkt wyjścia dla wypracowanie zmian organizacyj
nych i merytorycznych, które«>wpłynęć powinny na poprawę funkcjo
nowania Biblioteki.

Ankieta pomogła także w zorientowaniu się. jakie grupy 
pracownicze i przedstawiciele jakich wydziałów, dyscyplin i 
kierunków sę zainteresowani poszczególnymi, poruszonymi w niej 
zagadnieniami. Wyniki badań stwarzaję szansę nie tylko lepsze
go ukierunkowania działania Biblioteki i bardziej efektywnego 
wypełniania podstawowych funkcji. Stanowić one mpgę także ma
teriał porównawczy dla innych, którzy pregnę ulepszać funkcjo
nowanie swych instytucji.
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wnioski szczegółowe płynęce zerówno z pierwszego Jsk l dru
giego etepu bedeń sę następujące:

1. Należy publikować większę ilość rozmaitych informatorów, 
traktujęcych o formach i zakresie świadczonych usług, posiada
nych źródłach informacji, wydawnictwach informacyjnych itp., 
przeznaczonych dla wszystkich pracowników /szeroko pojęta rekla
ma poszczególnych oddziałów Biblioteki/.

2. Celowe Jest wprowadzenie częstszych konsultacji z pra
cownikami nauki i przeprowadzanie sondaży, poprzez które mogli
by oni ocenić dotychczasowę działalność informacyjnę, podejmo
wane nowe inicjatywy oraz zgłaszać własne propozycje. Stanowi
łoby to bazę do doskonalenia pracy Biblioteki.

3. Należałoby podjęć szeroko zakrojonę współpracę z inny
mi bibliotekami naukowymi miasta Poznania w zakresie komplemen
tarnego gromadzenia księżek i czasopism zagranicznych, sporzę- 
dzania ich centralnych katalogów, czy kartotek /forma do uzgod
nienia/, wymiany wydawnictw informacyjnych o zbiorach własnych 
szczególnie nowych nabytkach i udostępniania ich w katalogach
i wypożyczalniach.

4. W zwięzk-u z powtarzaJęcymi się sygnałami, że głównym 
atrybutem wszelkich usług informacyjnych musi być szybkość i 
sprawność, biblioteki powinny wypracować takie fermy świadcze
nia usług, które gwarantowałyby realizację tych postulatów. 
Konieczne Jest cięgle podnoszenie ich Jakości oraz wprowadze
nie zasady sygnowania udzielanej informacji nazwiskiem opraco
wującego.

5. Nagminnie powtarza się trudny z przyczyn technicznych 
do zrealizowania postulat stosowania na szerokę skalę usług 
kserogreficznych, zarówno w pracy Oddziału Informacji Naukowej, 
Jak i w Oddziale Udostępniania, a także upowszechnienia mikro
filmowania, stanowięcego metodę uzupełnienia oraz ochrony zbio
rów.

6. Kolejny postulat dotyczy wprowadzenia do wypożyczania 
międzybibliotecznego w miejsce oryginałów odbitek kserogra
ficznych lub mikrofilmów, które po wykorzystaniu pozostałyby
w Bibliotece uzupełniajęc JeJ zbiory. Postulat ten Jest do rea
lizacji na forum ogólnopolskim. Wyposażyć należy tekże wypoży-
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czalnlę w pełen zestaw informatorów o zbiorach innych biblio
tek.

7. Celowe wydaje sxę objęcie szkoleniem z zakresu infor
macji naukowej młodej kadry dydaktycznej. Miałoby to na celu 
pogłębienie ich wiadomości z tego zakresu* wyrobienie nawyków 
i motywacji korzystania z usług informacyjnych.

e. Odnośnie Oddziału Katalogów proponuje się: wprowadze
nie szerokiej informacji o systemie katalogów Biblioteki Głów
nej /w formie planszy* tablicy informacyjnej itp,/* rozwalenie 
możliwości rozbudowy katalogu systematycznego poprzez wprowa
dzenie nowych haseł* co ułatwiłoby orientację i dotarcie do po- 

. szukiwanych materiałów, wypracowanie i praktyczne zastosowanie 
systemu oznaczenia błędów zauważonych w katalogach.

•Э. W oparciu o personel bibliotek zakładow^^ch orientuję- 
cv się w potrzebach informacyjnych pracowników naukowych po
szczególnych instytutów należy zastanowić się nad przeniesie
niem /w pewnych granicach/ do bibliotek zakładowych* części 
zbiorów traktowanych jako fundamentalne w określonych dziedzi
nach wiedzy.

10. Oddzieł Udostępniania i Oddział Informacji Naukowej 
powinny przeprowadzać konsultacje wśród pracowników i na tej 
podstawie na bieżęco, systematycznie uektuelniać księgozbiory 
podręczne czytelń,

11. Domagano się gromadzenia i szybkiego opracowywania 
wszelkich materiałów z sesji, konferencji, wygłoszonych refera
tów itp, , które stanowię dla pracowników źródła o największym 
stopniu aktualności,

12. W zakresie kształtowania kierunków gromadzenia zbio
rów należy zobligować bibliotekarzy bibliotek zakładowych do 
ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi macierzystych 
instytutów, zbierenie ich wniosków i postulatów a następnie 
przesyłanie ich do "banku dezyderatów" znajdującego się w Od
dziale Gromadzenia Biblioteki Głównej UAM,

13. Konieczne jest aby wychodzące w formie miesięcznych 
wykazów informecja sygnalna o nowych nabytkach w sposób fakty
czny docierała do zainteresowanych.



14. Należy dężyć do zwiększenia współudziału przedstawicie
li poszczególnych instytutów w organizacji wystaw tematycznych 
przygotowywanych przez Bibliotekę Głównę. e także rozpatrzyć 
projekt przenoszenia ekspozycji do innych gmachów Uniwersytetu.

15. Uwzględnić możliwość udostępnianie do wględu w Czytel
ni Pracowników Nauki nowości eksponowanych na wystawach.

16. Oężyć do maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na 
zamówione księżki - zarówno do czytelni jak i wypożyczalni.

17. Traktować większość z proponowanych zmian w regulami
nie udostępnianie jako pożędane przez użytkowników i wprowadzić 
odpowiednie poprawki do regulaminu dzisiaj obowięzujęcego.
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6. Wnioski te nie są czymś szczególnym, powtarzają się bowiem 
także jako wynik innych badań prowadzonych w Polsce /пр, A. 
Królikowska: Kształtowanie usług informacyjnych w naukowej 
bibliotece technicznej. "Zagadnienia Informacji Nauko
wej" 1981 nr 2/39/ s. 34-36/, Nsleży więc pomyśleć o ich 
zrealizowaniu.

ANKIETA BIBLIOTEKI GŁÓWNE3 
Uniwersytetu im. A, Mickiewicza w Poznaniu

Szanowna Pani, Szanowny Panie i

Zwracamy się z prośbę o wypełnienie ankiety, stanowięcej 
drugę część badań nad potrzebami użytkowników Biblioteki Głów
nej UAM. Moment badań ankietowych może wydać się nieodpowied
ni, chcemy jednak usprawnić i zreorganizować działalność Bi
blioteki przed udostępnieniem całego /chwilowo zamkniętego/ 
księgozbioru.

Metodę doboru celowo-losowego wybraliśmy właśnie Panią 
/Рапа/ jako naszego respondenta. Liczymy, że nie odmówi nam 
Pani /Pan/ odpowiedzi na zamieszczone pytania i przez to pomo
że lepiej poznać potrzeby pracowników UAM.

Z góry dziękujemy za spełnienie naszej prośby i wypełnie
nie ankiety, której wyniki umożliwię usprawnienie warsztatu ba> 
dawczego i dydaktycznego pracowników UAM.

Zespół pracowników naukowo-badawczych
Biblioteki Głównej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
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BADANIA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW INFORMACOI 
W BIBLIOTECE GŁÓWNEO UAM - 1902 Г.

1. Czy korzyetał/a/ Pan/i/ z usług Oddziału Informacji Naukowej 
/01N/’'/
a/ tak 
b/ nie

Deśll "tak", proszę przejść do punktu 2.
Dećli "nie", proszę zapoznać się z punktem 2 informujęcym 
o usługach świadczonych przaz OIN, i przejść do punktu 4.

2. Z Jakich form usług świadczonych przez OIN korzystał/a/ 
Pan/i/?
A. W zakresie usług bibliograficznych:

a/ sporzędzsnie tematycznych zestawieh bibliograficznych 
b/ kwerendy bibliograficzna
С/ instruktaż i pomoc w samodzielnym wyszukiwaniu mate'> 

riału
d/ rozwiązywanie skrótów tytułów, miejsca i instytucji 

wydawni-czych czasopism polskich i zagranicznych
B. W zakresie informacji o zbiorach:

a/ informacji o lokalizacji czasopism zagranicznych w 
Poleca

b/ informacji o lokalizacji książek zagranicznych w Pols
ce

С/ informacji sygnalnej
C. W zakresie informacji rzeczowej:

a/ przygotowywania danych liczbowych i materiałów do wy
kresów

b/ przygotowywanie informacji faktograficznej 
с/ przygotowywanie informacji dotyczącej spraw genealo- 

giczno-herałdycznych
D. W zakresie usług reprograficznych:

a/ wyszukiwanie materiału do precowni reprograficznej 
Ь/ przepisywanie tematycznych zastawień bibliograficznych

X/ •' właściwą odpowiedź prosimy podkreślić
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E. W zakresie informacji o informacji:
8/ informacji ustnej, telefonicznej, pisemnej w oparciu 

o inforroatoriura
b/ informacji o istniejących wydawnictwach abstraktowych

F. W zakresie kartotek pomocniczych:
8/ kartoteki kryptobibliografii /bibliogrsfii ukrytych/ 
b/ kartoteki wydawnictw informacyjnych o zbiorach 0G UAM 
c/*kartoteki sprawozdań z wyjazdów zagranicznych 
d/ Informatora Politycznego 
e/ dokumentacji ży^^® uczelni

3. Czy wg Pana/i/ świadczone przez OIN usługi były:
złe f ...t........!' ■ ' > " ! dobra

C% 25% 5056 7556 10056
/W odpowiednim miejscu skali wartości prosimy postawić krzy
żyk/

4. Oakie formy usług wg Pana/i/ powinien świadczyć OIN?

5. Z jakicn wydawnictw informacyjnych korzysta Pan/i/ najczęś
ciej? /пр.: słowniki, encyklopedie, bibliografie... /Proszę 
wymienić tytuły;

5. Proszę określić jak często korzysta Pan/i/ z wydawnictw in
formacyjnych w cięgu: 
a/ miesięca 
Ь/ kwartału 
с/ roku

7. Czy dobór informatorów z Pana/i/ dyscypliny w OIN jest 
Pana/i/ zdsniem;
a/ ¥»ystarczajęcy 
Ь/ nie w pełni wystarczajęcy 
С/ niewystariczajęcy 

d/ nie korzystam

8. Czy w zestawie tym brakuje jakiegoś istotnego wydawnictwa? 
Oeśli tak, proszę podać tytuł:

9. Czy widzi Pan/i/ potrzebę utworzenia w BG czytelni informa
torów? Proszę krótko uzasadnić.
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10. Oek Рапв/i/ zdaniem użytkownik mógłby wpływać na tworzenie 
i uzupełnianie informatorium?

11. Ile razy w ubiegłym okresie otrzymał/a/ Pan/i/ wydawany w 
13 seriach tematycznych wykaz nabytków zagranicznych:
a/ raz w miesiącu 
b/ raz na kwartał 
С/ 2 razy w roku 
d/ raz w roku 
e/ rzadziej 
f/ nigdy
g/ nie wiem, te istnieje

12. Oak Pan/i/ ocenie Jego przydatność:
a/ informuje o nowych nabytkach w sposób wyczerpujący 
b/ nie daje pełnej informacji o nebytkach 
с/ nie wnosi nic nowego 

□eśli b/ i С/ to:

13. 0 jakie nowe elementy należy wykaz uzupełnić;

14. Czy chciał/a/by Pan/i/ indywidualnie prenumerować wykaz, 
dotychczas rozprowadzany przez bibliotekę instytutowę, za
kładową?

15. Czy interesuję Pana/ię/ informacje o dorobku naukowyo pra
cowników UAM?
a/ tak 
0/ nie

□eśli tak, to:

15. W jakiej formie należy je gromadzić? /kartoteka, bibiiogra» 
fia, itp./. Proszę podać.

17. Ile razy korzystał/e/ Pan/i/ z informacji o wyjazdach za
granicznych pracowników (JAM, gromadzonych przez OIK'? 
a/ raz 
b/ kilka 
с/ więcej /ile/ 
d/ nigdy
e/ nie wiem, że istnieje



1 8 . Czy zdaniem Рапа/i/ wystawy tematyczne i wystawy nowości
w swej obecnej formie spełnieję swoje zedanie? Proszę krótko
uzasadnić.
a/ tak
b/ nie

1 9 . Czy wzięłby Pan/i/ udział w zorganizowaniu wspólnej wystawy 
tematycznej przygotowanej przez Pana/i/ macierzysty insty
tut i BG, służęc fachowę pomocę? Prosimy krótko uzasadnić,
e/ tak 
b/ nie

20. Daka jest Pana/i/ rola w kształtowaniu przez bibliotekę za- 
kiadowę /i w niej samej/ polityki gromadzenie zbiorów?
Э/ biorę w tym czynny udział 
b/ nie mam na to wpływu 
С /  nie interesuje mnie to
d/ chciałbY'm w tym uczestniczyć lecz nie wiem jak to tech

nicznie zrealizować 
e/ inne

21. Oesr Рзг./i/ kierownikiem Oddziału Gromadzenia Biblioteki 
Uniwersy teck :■ ej. Proszę krótko przedstawić swoję y/izję 
współpracy pracowników uczelni z tym oddziałem.

22. Czy korzysta Pan/i/ z wypożyczalni międzybibliotecznej? 
a/ tak
b/ nie

Oeśli tak, to:

23. Ile razy w ubiegłym okresie korzystał/a/ Pan/i/ z usług 
tej wypożyczalni? Proszę uzupełnić.

24. Czy me Pan/i/ problemy w korzystaniu z usług wypożyczalni 
międzybibliotecznej?
8/ t ak 
b/ nie

Oeśli tak, to:

25. Oak Pana/i/ zdaniem winna funkcjonować wypożyczalnia mię
dzybiblioteczna?
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26, w jakim stopniu system katalogów specjalistycznych /katalog 
masoników, rękopisów, starodruków itd,/ istniejący w biblio
tece zaspokaja Pana/i/ potrzeby. Proszę krótko uzasadnić,
8/ zaspokaja w pełni 
0/ zaspokaja częściowo 
ć/ nie zaspokaja

27, Czy Pana/i/ zdaniem wewnętrzny podział katalogu rzeczowego 
w interesujących Pana/ię/ działach jest poprawny i wystar
czająco jasny?
a/ tak 
b/ nie
с/ nie mam zdania

Oeeii "nie", proszę krótko uzasadnić.

28, Co pan/i/ czyni jeśli zauważy błąd w katalogu? 
a/ zgłaszam kompetentnej osobie
b/ przechodzę do porządku dziennego 
С/ inne

29, Czy Pana/i/ zdaniem obowiązujący regulamin udostępniania 
Jest Słuszny?
8/ tak 
b/ nie
С /  trudno powiedzieć 
d/ nie znam

30, Dakie zmieny widział/a/by Pan/i/ w nowym regulaminie udo
stępniania:
a/ wydawnictwa z egzemplarza obowiązkowego^ powinny być 

przeznaczone tylko do korzystania ne miejscu 
Ь/ zaostrzeniu winny ulec. sankcje wobec tych, którzy nie 

zwrącają terminowo książek
С/ zwiększyć należy ilość jednorazowo wypożyczanych ksią

żek
d/ inna

egzemplarz każdego nowego tytułu.przekazywany obowiązkowo 
przez wydawnictwo do bibliotek.
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31, Czy korzysta Pan/i/ z czytelni? 
a/ tak
b/ nie

Oeśli "tak", to:

32, Dek często odwiedza Pan/i/ czytelnie? 
a/ codziennie
b/ kilka razy w tygodniu 
С/ kilka razy w miesięcu 
d/ rzadziej.

33, Dakie zmieny według Pana/i/ winny następie w funkcjonowaniu 
czytelni?

Wydział Specjalność zawód. Stopień naukowy Staż pracy w 
UAM
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STUDY OP INFORMATION NEEDS OF RESEARCH №RKERS 
AT THE A. MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ

S u • N a r у

There are presented in the article results of the'two-stage 
Study in the field of Inforeetlon needs. Research workers of 
ttie A. Mickiewicz University in Poznań were the subject of this 
Study which wss performed using the survey method with some ele
ments of the interview. The aim was to obtain data about: types 
end forme of information sources the most frequently used by 
users in their eclantific work, about evaluation of informa
tion services provided by ths Main Library end about the useful
ness of disposed information tools: also the slm was to put 
through examination ths new proposed forms of work to be intro
duced.

Results of ths study made it possible to gat answers on the 
above questions and to propose on this basis some orgsnizationsl 
changes in the work of the Library, The most important propo
sals include: increasing the quantity of reference books, intro
ducing more frequent consultations with research workers concer
ning acquisition policy of the Library, making the Library files, 
available and also concerning the Library information aotlvity. 
tightening cooperation Of scientific libraries of separstes cen
ters. improvement of the quality and promptitude of the provided 
service, organizing training in scientific information for the 
young teaching staff, improvement of catalogues, collections of 
books in reading rooms, improvement of xerox services.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА им. А.,МИЦКЕВИЧА В ПОЗНАНИ

Р е з ю м е

В статье представлены результаты исследований в области 
информационных потребностей, предметом которых являлись научные 
работники Университета им. А. Мицкевича в Познани. Исследования 
проводились с помощью анкетного метода с элементами интервью. . 
Их целью было получение данных о: видах форм и источников инфор
мации чаще всего используемых потребителями в научной работе , 
оценке информационного обслуживания предоставляемого Главной би
блиотекой, а также данных о пригодности находящихся в ее распо
ряжении источноков и средств информации. Целью исследований бы
ла также оценка новых, предлагаемых форм работы.

Результаты исследований дали возможность получить ответы 
на поставленные вопросы и предложить на этом основании конкретные 
организационные изменения в работе библиотеки. К самым важным 
предложениям относятся: увеличение числа информационных изданий, 
введение более частых консультаций с научными работниками по во
просам накопления и доступности библиотечных фондов, а также ин
формационной деятельности Библиотеки, укрепление сотрудничества 
научных библиотек отдельных центров, повышение качества и увели
чение скорости предоставляемого информационного обслуживания, 
ведение информационной подготовки для молодых преподавательских 
кадров, совершенствование каталогов, фондов в читальных залах, 
повышение качества репрографического обслуживания.
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OAOtlKIGA SADOWSKA 
Biblioteka Narodowa

PRZEDMIOT I TEMAT W TEORII I PRAKTYCE 
KATALOGU PRZEDMIOTOWEGO

Przedmiot 1 temat dokumentu a temat katalo
gu przedmiotowego. Typy tematów. Interpre
tacja przedmiotu i tematu a budowa hasła 
przedmiotowego. Interpretacja przedmiotu i 
tematu w praktyce katalogu przedmiotowego. 
C2:ynniki związane z przyjętę metodyką opre- 
cowania przedmiotowego i tzw. warsztatem 
pracy: typ biblioteki, słownik tematów i o- 
kreślników. system odsyłeczy uzupełniają
cych, instrukcja opracowania przedmiotowego.

Przedmiot dokumentu i sposób Jego odzwierciedlenia w Języ
ku inforroacyjno-wyszukiwawczym /Jiw/ jest Jednym z podstawowych 
problemów w teorii kodowania i wyszukiwania informacji. Oego 
złożoność Jest szczególnie widoczna w Jiw. opertych na słownic
twie naturalnym. Oednym z takich Języków Jest Język haseł przed
miotowych /Jhp/. realizowany w katalogach przedmiotowych /кр/. 
w którym przedmiot wyrażany Jest odpowiednim tematem. Termin 
"temat” rozumiany Jest dwojako: 1/ temet dokumentu; 2/ temat ka
talogu przedmiotowego, czy szerzej temat Języka haseł przedmio
towych.

Istotne w wyjaśnianiu przejścia od tematu dokumentu do te
matu katalogu przedmiotowego Jeat pojęcie przedmiotu. Przedsta
wione terminy omówione zostaną w oparciu o prace Э. ćwiekowej 
/1/, A. Łysakowskiego /4/ 1 Э, Pelca /5/.

"Zagadnienia Informacji Naukowej” 1963 nr 2/43/
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PRZEDMIOT I TEMAT DOKUMENTU A TEMAT KATALOGU PRZEDMIOTOWEGO

Terminy "przedmiot" i "temat" dokumentu /dzieła/ nie sę u- 
żywane jednoznacznie. Oak wykazały badania 0. Pelca /5/ słowo 
"temat" bywa używane w dziesięciu znaczeniach. Pomijamy tu cha
rakterystykę poszczególnych znaczeń, ogranlczajęc się tylko do 
rozumienia "tematu" odpowiadajęcemu rozumieniu przyjętemu przez 
Łysakowskiego /także przez Ćwiekowę/. bo jest ono podstawę prak
tyki w wielu katalogach przedmiotowych. Łysakowski wprowadza 
termin "przedmiot główny", "przedmiot równorzędny", "przedmiot 
poboczny", "przedmiot przynależny". Najistotniejszy Jest "przed** 
miot główny". 3ak pisze autor - "przedmiot główny, centralny, 
znaczeniowo najważniejszy, tworzący to zagadnienie dla którego 
dzieło powstało" /4, s. 29/. Taki przedmiot stanowi temat dzie
ła. Podobnie temat dzieła rozumiany jest w pracy ćwiekowej: 
"Temat dzieła jest to przedmiot opracowania, w formie opisowej, 
w ujęciu naukowym lub artystycznym, odtwarzający jakiś fragment 
rzeczywistości w pewien sposób i w określone j. formie" /1, s. 35/, 
Odpowiada to "tematowi" w znaczeniu piątym w ujęciu Pelca, mia
nowicie: "temat" jako "to", co przedstawione w dziele. "To", co 
przedstawione w dziele może być przedmiotem wszelkiego rodzaju. 
Oak wynika z charakterystyki tematów przedstawionych przez Ły
sakowskiego i ćwiekowę mogą to być przedmioty realne i idealne, 
fizyczne i psychiczne, osoby i rzeczy, czynności i steny, zja
wiska itp. Wprowadzając termin "przedmiot główny" Łysakowski od' 
razu ograniczył ilość tematów w danym dziele. Teoretycznie jest 
bowiem możliwe przyjęcie, że tyle jest tematów w dziele, ile 
przedstawionych przedmiotów /zob, 5, s. 29-30/, Ola praktyki 
klasyfikacyjnej takie podejście do rozumienia "tematu" jest zu
pełnie nieprzydatne. Wprowadzając rozróżnienie między przedmio
tem głównym a innymi przedmiotami, które mogą wystąpić w dzie
le, Łysakowski ułatwił znacznie zadanie, nie sformułował jednak 
jednoznacznych kryteriów wyboru owego przedmiotu głównego. Łat
wo jest wskazać go w dziełach monograficznych, trudniej w dzie
łach, które nie tworzą tzw. całości przedmiotowych. Formalnie 
ilość tematów /a tym samym przedmiotów/ wyróżnionych w dziele 
ogranicza autor do dziesięciu, praktycznie ilość ta nie prze-
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kracza pięciu /1, 9 , 102/, Obok przedmiotu głównego temat otrzy
muje tak£e "przedmiot /lub przedmioty/ równorzędny”, z którym 
najczęściej memy do czynienia w dziełach zbiorowych, księgach Ju
bileuszowych, materiałach z konferencji /nie zawsze/ itp. Nieco 
więcej trudności sprawiaJę tzw, "przedmioty poboczne", o których 
pisze Łysakowski, ie sę to przedmioty "obwodowe, wzmiankowane o- ' 
bok tematu głównego dla postawienia i podbudowy myślowej zagad
nienia, przypomniane dla wprowadzenia w danę kwestię albo stano
wiące na drugim pienie tło rozważań" /4, s, 33/, Teoretycznie 
Jest to proste. Jednak w praktyce często mamy do czynienia z do
kumentami, przy których trudno rozstrzygnęć, co Jest przedmiotem 
głównym, a co pobocznym, dotyczy to zwłaszcza.opracowań z dużę 
częścię egzemplifikacyjnę, analityczną itp, Łysakowski pozosta
wia to do uznania klasyfikującego. Przedmioty poboczne otrzymują 
osobny temat "o ile są tego warte” /4, s, 33/. Oczywiście wymaga 
to odpowiedzi ne pytanie: dla kogo i ze względu na co są warte? 
y/prawdzie autor wyjaśnia bliżej, że chodzi o takie przedmioty 
poboczne, które "nie powtarzają tylko wiadomości znanych i gdzie 
indziej łatwo dostępnych, lecz wnoezą coś nowego w treści lub w 
sformułowaniu" /-4, s. 33-34/, ale konsekwencją praktyczną takie
go rozumienia Jest wprowadzenie lub opuszczenie takiego przed
miotu /tematu/ w zależności od wiedzy klasyfikującego, przewi
dywanej ilości materiału na ten temat,. przewidywanego zapotrze
bowania na tę informację, typu biblioteki itp. Wszystko‘to są 
Jednak czynniki względne, które mogą być zweryfikowane przez 
rzeczywistość. Brak Jest tutaj kryteriów obiektywnych, co po
woduje, że przedmioty poboczne nie zawsze znajdują odzwiercie
dlenie w katalogu przedmiotowym. Są Jeszcze tzw. "przedmioty 
przynależne", które zwykle charakteryzują bliżej przedmiot głów
ny, wyrażają Jakieś Jego szczegóły. Nie otrzymują one osobnych 
tematów, bo zawierają się w zakresie "przedmiotu głównego”.

Powyższe ustalenia "tematu” i “przedmiotu" dokumentu /dzie
ła/ pozwalają przejść do "tematu" katalogu przedmiotowego, któ- 
rym Jest nazwa "przedmiotu głównego", "przedmiotów pobocznych" 
i "przedmiotów równorzędnych", W dalszej części słowo "temat" 
używane będzie w znaczeniu "tematu" katalogu przedmiotowego.
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TYPY TEMATÓW

Ze względu na treść infortnacji zawartej w temacie dzieli 
się je następujęco:
1. Tematy przedmiotowe - nazwy przedmiotów, osób, zjawisk,sta

nów. . . np. KOT, WARSZAWA, WALKA 0 POKÓO
2. Tematy klasowe - nozwy dziedzin wiedzy lub działalności prak

tycznej. np. HISTORIA, RZEMIOSŁO. S0C30L0GIA
3. Tematy formalne - nazwy wydawniczej lub piśmienniczej doku

mentów, np. ENCYKLOPEDIA. POORęCZNIK 
Przedstawiona klasyfikacja ze punkt wyjścia przyjmuje dwa 

kryteria; informację o przedmiocie zawartę w dokumencie i in
formację o formie dokumentu. Efektem pierwszego jest podział na 
tematy przedmiotowe i klesowe. efektem drugiego - tematy formal
ne. Ze względu na postać nazwy tematy dzielone są następujęco;

według Łysakowskiego /А, s. 75-84/
1. Tematy ogólne - nazwy odnoszęce się do pojęć ogólnych, np.

ALGEBRA, PIES, MIASTO...
2. Tematy jednostkowe - nazwy własne przedmiotów niepowtarzal

nych, oznaczonych indywidualnie 
8/ osobowe - nazwy osób i rodów, np. A. MICKIEWICZ,

SOBIESCY...
Ь/ geograficzne i topograficzne - nazwy części świata, kra

jów. miast, rzek... np. : WISŁA, ARABSKIE KRASĘ.... 
с/ rzeczowe - nazwy wydarzeń historycznych, instytucji,

organizacji, dzieła anonimowe, np. : BIBLIA, POLSKA 
AKADEMIA NAUK. УЮОК'А 1939-1945...

według ćwiekowej /1, s. 52-53/
1. Tematy ogólne - nazwy pojęć ogólnych
2, Tematy indywidualne - nazvr/ nadawane poszczególnym przed

miotom indywidualnym i wyróżnione nazwami własnymi.
8/ osobowe - J.w,
b/ językowo-etniczne, np.: oęZYK POLSKI, LITERATURA ROSYDSKA 
с/ geograficzne - j.w.
d/ chronologiczne, np.: TRAKTAT 1919 WERSALSKI. SOBÓR 

1545-1553 TRYDENCKI...
9/ rzeczowe, np.; UNESCO. BIBLIA. POLSKA AKADEMIA NAUK...
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Эак widać klasyfikacje te rólnię sif stopniem szczegółowoś
ci i nieco innym rozufflleniem tematów jednostkowych /indywidual
nych/, Podział'główny tworzę:

tematy ogólne - tematy jednostkowe /Łysakowski/ 
tematy ogólne - tematy indywidualne /Ćwiekowa/.
W logice odpowiada to podziałowi nazw na ogólne i indywi

dualne, 8 w językoznawstwie - na imiona pospolite 1 własne.
Wyjaśnienia wymagaję tematy jednostkowe /indywidualne/. 

Wprawdzie autorzy zgodnie stwierdzają, że sę to nazwy własne 
przedmiotów /1, a. 54; 4, s. 76/, to jednak nie zawsze można 
się z tym zgodzić. Nazwy /imiona/ własne przysługuję istotom 
żywym, postaciom mitologicznym lub obiektom geograficznym. 
Wtórnie przenoszone sę na obiekty innego rodzaju, mianowicie 
teatry, hotele, statki itp, /zob, 2/. Zatem grupa tematów je
dnostkowych /indywidualnych/ nie spełnia warunku bycia wyraża
nymi przez nazvity własne, choć spełnia warunek bycia jednostko
wymi, indywidualnymi, W tej sytuacji budzę wątpliwości podgru
py: tematy rzeczowe /wg Łysakowskiego/, tematy językowo-etnicz- 
ne, tematy chronologiczne, tematy rzeczowe /wg ćwiekowej/. Nie 
powinny one znalozć się w grupie jednostkowych lub należy przy
jęć, że tematy jednostkowe nie muszą być wyrażane przez nazwy 
własne.

Wyjaśnienia wymaga też grupa tematów językowo-etnicznych 
w kontekście określników językowo-etnicznych. Tematy jężykowo- 
-etniczne to nazwy poszczególnych języków, zjawisk językowych, 
pojęć językoznawczych i innych związanych z przynależnością et
niczną, np,; GRAFIKA POLSKA, DRAMAT ROSYOSKI, FILM NIEMIECKI 
itp, Określniki językowo-etniczne określają cechy językowe i 
etniczne danego tematu /1, s. 51/. Oeśli temat typu LITERATURA 
POLSKA potraktujemy jako indywidualny, to nie ma tu miejsca na 
określnik językowo-etnlczny, jeśli natomiast uznamy tego typu 
temat za ogólny /LITERATURA/ z określnikiem językowo-etnicznym 
/polska/ to nie powinien on być traktowany jako temat indywi
dualny językowo-etniczny.

Klasyfikacja tematów nie me w zasadzie większego znacze
nia dla możliwości informacyjnych tradycyjnego katalogu przed
miotowego - wszystkie tematy znajdują się w jednym ciągu alfa-
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betycznym, Ш8 natomiast znaczenie dla metodyki katalogu przedmio* 
towego. pozwalajfc ns formułowanie Jednoznacznych instrukcji bez 
zbędnego wnikanie w szczegóły.

INTERPRETACJA PRZEDMIOTU I TEMATU A BUDOWA HASŁA PRZEDMIOTOWEGO

Określenia "przedmiotu" i "tematu" w ujęciu Łysakowskiego 
sę podstawę pewnej wieloznaczności interpretacyjnej w odniesie
niu do hasła przedmiotowego /które w formie prostej równa się . 
tematowi lub tematowi z dopowiedzeniem, a w formie złożonej te
matowi z określnikiem lub określnikami/. Jak Już powiedzieliśmy, 
temat stanowi nazwę przedmiotu. Przedmiot może mieć pewne włas
ności, może być w sposób szczególny opracowany, ujęty, co. wyraża
ne Jest odpowiednim określnikiem. Pierwszeństwo przedmiotu - te
matu, na które zwraca uwagę Łysakowski /4. s, 29-42/ dawałoby 
podstaw'/ do znacznej rozbudowy systemu określników, .Jako elemen
tów drugoplanowych w stosunku do elementu pierwszoplanowego, tj. 
tematu. Z drugiej strony ta sama zasada pierwszeństwa daje pod
stawy do szczegółowej rozbudowy słownika tematów* bowiem - Jak 
pisze <-ysakowski - "osobnym tematem powinien być obrany każdy 
przedmiot, który /,,,/ okaże się przedmiotem głównym /,,,/ przy
najmniej jednej, osobnej Jednostki katalogowej" /4, a.60/ i da
lej "...drugi warunek wykładni; posiadanie osobnej prawidłowej 
nazwy polskiej" /4, s. 63/, Dochodzimy w ten sposób do sytuacji, 
'Л' której ten sam przedmiot może być wyrażony dwojako - w posta
ci samego tematu lub tematu z określnikiem, np.; PRACA - prawo 
lub PRAWC PRACY, N;iE3ZKA,r;TA - spółdzielczość lub SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
M IESZKANIOWA. PATRIOTYZM - wychowar^e^ lub WYCHOWANIE PATRIOTY
CZNE. FILOZOFIA - ma_rk_s^m lub FILOZOFIA MARKSISTOWSKA itd.

Poprzez maksymalnę "przedmiotowość" tematową doprowadzi
libyśmy do utworzenia słownika uniwersalnego zbudowanego meto
dę "oddolną", drugi sposób doprowadziłby do utworzenia pewnego 
rodzaju klasyfikecli działowej. Ani Jedno, ani drugie nie mogło
by być uznane za Język haseł przedmiotowych czy też katalog 
przedmiotowy. Zatem, aby zachować istotę tego Języka i katalogu 
należałoby wybrać drogę pośrednią, prowadzęcę do pewnej rozbudo-
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wy Słownika tenatów i ograniczania słownika okrsślników« zacho- ' 
wujęc daleko idęcę analogię w fornułowanlu haseł przedmiotowych. 
Rozwięzanle tej kwestii moZna byłoby więc osięgnęć przez ograni
czenie ilości określników'treściowych, nie mających charakteru 
klasowych. Chodzi tu 6 tzvy, "inne rzeczowe" według terminologii 
Łysakowskiego, a które można byłoby nazwać przedmiotowymi. Te
maty z tymi określnikami mogą być zastąpione samodzielnymi tema
tami wielowyrazowymi, zgodnie z obowiązującymi zwyczajami języka 
naturalnego, a więc np. /przykłady z Przewodnika Bibliograflcz- 
nego/z
TEATR STUDENCKI zamiast STUDENCI - teatr
s p ó ł d z i e l c z o ś ć m i es z k a n i o w a zamiast MIESZKANIA - sp^łd^elczość 
PRAWO ADMINISTRACYONE zamiast ADMINISTRACOA - QLr_awq̂
POSTęPOWANIE ADM1NISTRACY3NE zamiast ADMINISTRACOA - Eos^ęgowanie 
SZTUKA DZIECKA zamiast DZIECKO - eztuka

Takie podejście uzasadnione jest łatwiejszą kontrolą słow
nictwa katalogu przedmiotowego, możliwością bezpośredniego włą
czania tematów do sieci odsyłaczy, co ma istotne znaczenie przy 
tematach o obszernym piśmiennictwie. Ma to również znaczenie 
dla efektywności wyszukiwania, które w hasłach tego rodzaju na
stępuje za pośrednictwem określnike, co z kolei wpływa na zmniej
szenie możliwości informacyjnych określników dalszego rzędu. Re
alizacją tej tendencji jest wprowadzanie tzw. tematów językowo- 
-etnicznych, w których następuje zastąpienie tematu z określni- 
kiem geograficznym samodzielnym tematem wielowyrazowym, np.FILM 
POLSKI zamiast FILM - Polska. Dest to oczywiście możliwe tylko 
tam, gdzie określnik geograficzny występuje w roli przydawki, 
a nie okolicznika miejsca. Takie tematy wprowadza się na dużą 
skalę w katalogu przedmiotowym Biblioteki UW, w mniejszym stop
niu w katalogu przedmiotowym Biblioteki Narodowej.

Nie chodzi tu oczywiście o przekształcenie każdego tematu 
z określnikiem na samodzielny temat, lecz tylko o takie prze
kształcenia, dla których można znaleźć uzasadnienie w słowni
kach ogólnych i fachowych oraz w analogicznym słownictwie /te
matach/ jhp. 8 także w czynnikach zewnętrznych, jakimi są 
m.in. ilość dokumentów ns dany temat i zapotrzebowanie na nie, 
profil zbiorów, itp. Na tej podstawie uznajemy za możliwe
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przekształcenie zapisu STUDENCI - teat_r w zapis TEATR STUDENCKI, 
a nie uznajemy przekształcenia zapisu STUDENCI - socjologia w 
SOCJOLOGIA STUDENTÓW. Trudno powiedzieć, co jest bardziej ko
rzystne. z punktu widzenia użytkownika, badania takie nie były 
nigdy prowadzone, czy przedmiot - temat rozpatrywany we wszyst-^ 
kich możliwych aspektach /a więc z dużę ilościę określnlkdw/, 
czy poszczególne aspekty tematu rozpatrywane odrębnie i wyrażo
ne w postaci samodzielnych tematów /oczywiście jeżeli dadzę się 
v/yrazić/. W/daje się jednak, że dla użytkownika bardziej istot
ne niż przyjęta taka czy inna reguła, jest stosowanie sformuło
wań prostych i szeroko pojętej analogii w nazywaniu przedmiotów 
tego samego rodzaju, a więc jeżeli np.: TEATR MŁODZIEŻOWY, to 
także TEATR STUDENCKI, a nie STUDENCI - lea^r, jeżeli WYCHOWA- 
NIE KOMUNISTYCZNE I SOCJALISTYCZNE, to także WYCHOWANIE PATRIO
TYCZNE a nie PATRIOTYZM - wychowanie, jeżeli SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
PRACY, to także SPÓŁDZIELCZOŚĆ INWALIDÓW, a nie INWALIDZI - 
£pćWzi_e^^ść_ itd.

Przyjęcie określonej interpretacji przedmiotu i tematu 
prowadzi w praktyce do powstania katalogu przedmiotowego uogól
niaj ęcego, wyszczególniajęcego lub mieszanego. Warto jednak za
stanowić się nad czynnikami, które wpływeję na przyjęcie ta
kiej lut innej interpretacji przedmiotu dokumentu i tematu ka
talogu przedmiotowego oraz jakie są możliwości informacyjne 
każdego z wymienionych typów katalogów.

INTERPRETACJA PRZEDMIOTU I TEMATU W PRAKTYCE 
KATALOGU PRZEDMIOTOWEGO

Nó praktykę interpretacji przedmiotu i tematu w katalogu 
przedmiotowym składa się kilka czynników /o niektórych z nich 
mówiliśmy w części poczętkowej/, które można podzielić na dwie 
grupy: obiektywne i subiektywne.

Czynniki obiektywne zwięzane są z przyjętę metodykę opra- 
co.vania przedraiotowego i tzw. warsztatem pracy. Chodzi tu o na- 
stfpujęce sprawy:
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•/ typ biblioteki /ogólna, speclaliatyczna/ i ulytkowników, 
b/ przyjęty słormik tematów i określników,
С/ przyjęty system odsyłaczy^ uzupełniajęcyćh, 
d/ przyjęte instrukcje opracowenia przedmiotowego.
Czynniki subiektywne sę nie mniej ważne, choć z pewnośćię 

trudniejsze do uchvjycenle i kontrolowania. Zegednlenia te dedzę 
się sprowadzić do następujęcych spraw, dotyczęcych wiedzy, , in
tuicji i osobowości klasyfikujęcego:

a/ znajomość dziedziny, której dotyczy dokument, ' 
b/ znajomość języka /w wypadku dokumentów obcojęzycznych/, 
С/ tendencja do ujęcia syntetycznego lub anelitycznego, 
d/ doświadczenie klasyfikującego,
e/ przewidywane zapotrzebowanie na dokumenty i ocena no

watorstwa tematycznego /trafność oceny/,
f/ aktualna dyspozycja psycho-fizyczna klasyfikującego. 
Zagadnienia tej grupy sę mało znane lub znane tylko intui

cyjnie, 0 niektórych cechach pracownika dziełu opracowania rze
czowego pisze ćwiekowa /1, s. 124-5/. Ze względu jednak na brak 
danych sprawdzonych, czynnikami tymi nie będziemy się zajmować, 
chociaż wiadomo,-że rzutuję one na ostateczny kształt katalogu 
przedmiotowego. Dokładniej zajmiemy się tzw. czynnikami obiek
tywnymi, które sę sprawdzalne, czasem skodyfikowane, zwięzane- 
głównie z metodykę opracowania przedmiotowego. Zostanę one o- 
mówione kolejno.

Typ biblioteki

Na różnice w budowie katalogu przedmiotowego w zależności 
od typu biblioteki, wielkości zbiorów 1 potrzeb użytkowników 
zwraca uwagę S. Konopka /3/, piszęc o konieczności wprowadza
nia szczegółowych tematów i określnlków /nawet setek określni- 
ków/, aby katalog przedmiotowy biblioteki lekarskiej odpowiadał 
swemu celowi i był przydatny dla czytelnika.

O tym. że. katalog przedmiotowy biblioteki specjalnej musi 
być traktowany odmiennie niż katalog przedmiotowy biblioteki 
ogólnej świadczę także uwagi Łysakowskiego /4, s. 11, 19/.
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РгоЫеп sprowadza się do tego. że biblioteka specjalna.gro- 
laadzęc piśmiennictwo z określonej dziedziny /często także arty-’ 
kuły z czasopism/ i znajęc potrzeby użytkownika może wprowadzać 
tematy bardzo szczegółowe, uwzględniajęce specyfikę terminologi- 
cznę tej dziedziny /np. nazwy łacińskie w katalogu przedmiotowym 
biblioteki lekarskiej/, I tak np. temat MÓZG w katalogu przed
miotowym Głównej Biblioteki Lekarskiej ma 819 określników /1, 
s. 174. przypis 146/, co byłoby rzeczę zupełnie zbędnę w katalo
gu przedmiotowym biblioteki ogólnej, który narażony byłby przy 
tym na zarzut nierównomiernej rozbudowy tematów i określników 
w poszczególnych dziedzinach y^iedzy /pomijamy tutaj, konieczność 
zatrudniania specjalistów/. Biblioteka typu ogólnego w zasa
dzie m e  zna potrzeb swego użytkownika, choć z dużym prav/dopo- 
dobieństwem można je określić w zależności od tzw. otoczenia 
/wyższe uczelnie i inne ośrodki naukowe, sęsiedztwo innych bi
bliotek, a nay/et dzielnica, w której biblioteka jest usytuowa
na/. Wszystko to sprawia, że katalog przedmiotowy biblioteki 
ogólnej musi przyjmować inne nieco rozwięzanie niż«katalog 
przedmiotowy biblioteki specjalnej.

Słownik tematów i określników

Słownik tematów i określników w katalogu przedmiotowym 
jest'tworzony metodę "oddolnę**, tzn. musi pojawić się dokument, 
którego przedmiot zośtsje wyrażony przez odpowiedni temat,wpro
wadzony do słownika. Taka sytuacje Jest idealna. W praktyce jed
nak temat często nie od razu zostaje yvprovvadzony, lecz dopiero 
v/tedy, gdy pojawię się następne dokumenty. Wynika to stęd - o 
czym y/spomniano wcześniej - że każdy przedmiot może być wyrażo
ny adekwatnym, samodzielnym tematem lub tematem uogólnionym z 
określnikiem. Na przykład dokument o glebogryzarce może być wy
rażony przez temat GLEBOGRYZARKA lub ROLNICTWO - narzędzia i ma
szyny, dokument o tzw, inżynierii genetycznej może być wyrażony 
przez temat INŻYNIERIA GENETYCZNA lufa GENETYKA - zagednienia. 
Przykładów takich można byłoby podać dużo. Zv;ykle Jednak zjawi
sko przedstawione wyżej ma charakter przejściowy i po pewnym 
czasie przedmioty wyrażone przez tematy szersze zakręsowp o-
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trzymejf samodzielne tematy. Dest to v#ięc jakby celowe powstrzy
mywanie rozbudowy słownika tematów. Często ma to zwlęzek ze sto
pniem opracowania terminologii w poszczególnych dziedzinach.
I tak możne stwierdzić, że tematy z dziedziny nauk technicznych 
s§ znacznie bardziej szczegółowe niż w naukach humanistycznych, 
co odpowiada uporzędkowaniu terminologicznemu w tych dziedzi
nach.

Istnienie słownika tematów i określników sprawia, że jed
nakowe przedmioty sę w sposób jednakowy wyrażane, tzn. otrzymu
ję jednakowe tematy w katalogu przedmiotowym. Wprowadzenie do 
słownika określonego tematu gwarantuje /w pewnym sensie/, ź.6 
dokumenty o Zych samych przedmiotach nie zostanę rozproszone. 
Na przykład dokumenty, których przedmiotem były tzw. biorytmy 
Otrzymywały do niedawna w katalogu przedmiotowym Biblioteki Na
rodowej /takie w klasyfikacji Przewodnika Bibliograficznego/ 
tematy BIOLOGIA - zagadnienia lub FIZDOLOGIA - zagadnienia. Po 
wprowadzeniu tematu RYTM BIOLOGICZNY opisy tych dokumentów zna
lazły się w jednym miejscu.

Otwarty pozostaje problem, czy każdy katalog przedmiotowy 
ma tworzyć własny słownik tematów i określników, czy też ma 
to być jeden ogólnopolski słownik dla poszczególnych typów bi
bliotek.

System odsyłaczy uzupełniajęcych

Zagadnienie to więżę się z tzw. uogólnianiem tematów lub 
"odwracaniem* tematów. Uogólnianie w katalogu przedmiotowym 
jest rozumiane dwojako; w odniesieniu do tematu i charekterys- 

 ̂tyki treściowej dokumentu. Przy pierwszym rodzaju uogólniania 
przedmiot dokumentu otrzymuje temat szerszy zakresowe niż wy
nika to z treści dokumentu /por. przykłady wcześniej podane: 
GLEBOGRYZARKA, RYTM BIOLOGICZNY/, Tworzy się w ten sposób ka- 
tslog typu uogólniajęcego.

Przy drugim rodzaju uogólniania tworzy się katalog uogól- 
niejęco-wyszczególniajęcy /mieszany/. Chodzi tu o tzw. odwraca
nie tematów, tj. dodawanie do tematu szczegółowego dodatkowego 
tentetu ogólnego. Dotyczy to np, tematów osobowych i topogrsfi-
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cznych, które zwykle otrzymuję "przydział" wyrażejęcy dziedzinę 
działalności, wskazujący większę Jednostkę geogreficzn? lub po 
prostu uogólniajęce nazwę własnę do nazwy pospolitej, rtp.:

1. PRZYBOŚ OULIAN
2. POEZDA POLSKA - historia - XX w.
1. ZŁOTY POTOK - rezerwat
2. REZERWATY - Polska

Przydzielenie każdemu przedmiotowi /tematowi/ szczegółowe- 
mu tematu ogólnego sprawia, że katalog taki może odpowiedzieć 
zarówno na zapytanie szczegółowe. Jak i ogólne. Sprawia też, że 
w tym samym oiejscu znajdę się materiały o niejednakowym stop
niu ważności. Taki sposób traktowania przedmiotu /szczegółowy 
1 ogólny zarazem/ w^ m̂aga konsekwencji przydziałów, co nie zaw
sze w praktyce można osięgnęć. Sprawę tę rozwięzać mogę w dużym 
stopniu wprowadzone odsyłacze uzupełniające /stosuje się Je w 
praktyce tylko od pcjęć szerszych do węższych/. Pełnę kontrolę, 
przydziałów możne prowadzić tylko w oparciu o kartotekę pomoc- 
niczę tematów, uwzględniajęcę zależności zarówno od pojęć szot—  
szych do węższych, jsk i odwrotnie. /Kartoteke taka powsteje 
w Zakładzie Katalogów Rzeczowych Biblioteki r4arcdoweJ/, Wprowa
dzenie stałych zależności między tematem szerszym i węższym za
kresowe /lub tematycznie/ znacznie usprawnię funkcjonowanie ka
talogu przedmiotowego, nie powodujęc jego nadmiernej rozbudowy 
i w'^mieszanie materiałów niejednakowej wagi.

Odrębnym zagadnieniem Jest stopień uogólnienia tematu, nie 
należy to Jednak bezpośrednio do kręgu przedstawionych spraw.

Instrukcja opracowania przedmiotowego

Mówięc o instrukcji opracowanie przedmiotowego rrie mamy na 
myśli Instrukcji pełnej i konkretnej, bo takiej w Polsce nie ma 
żaden katalog przedmiotowy. Chodzi natomiast o wszelkiego rodza
ju wskazówki, uściślenia, decyzje, które prowadzę poszczególne 
katalogi przedmiotowe na własny użytek. Instrukcje te dotyczę 
stosowania np. określników, odsyłaczy, opisów wielokrotnych, 
ilości tematów w charakterystyce treściowej, szeregowania, itp.
Te wewnętrzne instrukcje dotyczyć nogę tekże wyrażanie przedmio
tu. Chodzi tu zszwyczej o stronę formalnę tematów. Przykładem
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aogę być decyzje podjęte w katalogu przedmiotowya Bibllóteki Ma^ 
rodowej dotyczęce tematów z dziedziny szeroko rozumianej sztuki. 
Są one obecnie wyrażane za pomocę tzw, tematów Językowo-etnicz- 
nych, np. TEATR POLSKI /dawniej TEATR - Polska/.

Nie chcemy tu wnikać w szczegóły, ponieważ ogólnopolska 
instrukcja opracowania przedmiotowego nie istnieje, a "kartote
ki instrukcyjne" poszczególnych bibliotek z pewnościę się różnię. 
Za pewnego rodzaju instrukcję uniwersalna dla bibliotek ogólnych 
może być uznany podręcznik Łysakowskiego /4/, chociaż - Jak wy
rażał nadzieję autor - miał on być tylko podstawę dyskusji, któ
ra kiedyś w przyszłości doprowadzić miała do ustalenia ogólno
polskich zasad katalogowania przedmiotowego. Tak się Jednak nie 
stało.

Na zakończenie warto też zwrócić uwagę na księgozbiór po
mocniczy zakładu opracowania przedmiotowego /czy w ogóle rzeczo
wego/. Słowniki Językowe, terminologiczne, encyklopedie - to 
pozycje, które sę potrzebne w pracy klasyfikujęcego na równi ze 
słownikiem tematów i określników, instrukcję opracowanie przed
miotowego i kartotekami pomocniczymi.

Podsumowujęc rozważania o przedmiocie i temacie w teorii 
i praktyce katalogu przedmiotowego należy stwierdzić, że teoria 
ta, stosunkowo prosta i jasna, w praktyce spotyka się z wielora- 
kę interpretację, wynikajęcę z konkretnych potrzeb /typ biblio
teki, użytkownicy/ lecz także czasem spowodowanę brakami w za
kresie metodyki opracowania przedmiotowego, brakiem słownika te
matów 1 określników. có w efekcie prowadzi do pewnej dowolności 
w nazywaniu tych samych lub podobnych przedmiotów i formułowaniu 
charakterystyk treściowych dokumentów w Języku haseł przedmioto
wych.
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Subject n̂o susoect heading in the theory and practice
OF A SUBCtCT catalogue

\
S u m m a r y

The subject of a document has been expressed, in the theory 
and practice of the subject catalogue, by means of words of na
tural language, called subject headings.

Depending on the assumed Interpretation of the subject and 
of principles of the subject analysis, subject headings can ta
ke shape of simple expressions or syntactic constructions. Fac
tors which influence or the way of expressing subject are of 
subjective and objective nature. Subjective factors are little 
known and difficult to investigate as being related to the in
dexer's personality. Objective factors are connected with the 
methods of subject indexing and depend on the type of library, 
type of users, on existing list of subject headings and direc
tions for subject indexing.

66



ПРЕДМЕТ И ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ПРЕДМЕТНОГО КАТАЛОГА

Р е з ю м е

В теории и практике предметного каталога предмет доку
мента выражается с помощью слов естественного языка называемых 
предметными рубриками (или предметными,заголовками).

В зависимости от принятой интерпретации предмета и принци
пов предметизации предметные заголовки могут иметь вид простых 
выражений или синтаксических конструкций.

Природа факторов, влияющих на способ выражения предмета, 
является субъективной и объективной. Субъективные факторы мало 
известны и являются трудными для исследования, связанны они с 
личностью индексатора. Объективные же факторы связанны с методи
кой предметизации и зависят от типа библиотеки и категории по
требителей, существующего списка предметных рубрик, а также от 
инструкции по предметизации.
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REGIMA MLlCŻiEWSKA
Instytut Technologii Elekthonówej 
w Werszewie

DOKUMENTOWANIE ZBIORÓW IKONOGRAFICZNYCH 
W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH W POLSCE 

Wyniki badań ankiatowych

Badanie krajowych zasobów ikonograficznych 
metodę ankietyzacji. Literatura krajowe i 
zagraniczna. Analiza materiału ankietowego. 
Udostępnianie i rozpowszechnianie informa
cji o dokumentach ikonograficznych • takich 
jak fotografie, przezrocza, filmy, rysunki 
i literatura firmowa. Postulowanie ewiden
cji materiałów niekonwencjonalnych przez 
bibliografię nerodowę.

Rozwój środków masowego przekazu przyczynia się do wzrostu 
liczby dokumentów ikonograficznych, w tym różnych materiałów 
niekon»*encjonelnych, których przedmiotem jest obraz. Dokumenty 
te sę powszechnie wykorzystywane w komunikacji międzyludzkiej 
jako element informacji wiernej i równocześnie szybkiej. Nie
odzowne jest gromadzsnie obok dokumentów tradycyjnych, również 
nowych typów materiałowych, zawierajęcych przedstawienia gra
ficzne i wizerunki obiektów. Ogółem dokumenty ikonograficzne, 
z którymi Styks się obecnie pracownik informacji naukowej moż
na podzielić według właściwości fizycznych na dwie zasadnicze 
grupy;

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1983 nr 2/43/
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1/ obrezy na podłożu niaprzazroczyatya, jak ryciny, repro
dukcje, fotografie, ilustracje, widokówki, plakaty, karty stereô , 
rysunki techniczne, plansze ścienne;

2/ obrezy na podłożu przezroczystym: filmy, przezrocze, 
transparenty, wideodane /20/. Wymagaję one zindywidualizowanych 
metod oprecowanie celem pozyskania zawartości treściowej obrazu.

Zagadnienie zbiorów ikonograficznych w zakresie nauk tech
nicznych nie zoetało dotychczas w Polsce opracowane. Nie ma w 
tej dziedzinie żadnych norm ani przepisów ogólnie obowiązujących. 
Inne rodzaje specjalnych dokumentów naukowo-technicznych, Jak np. 
patenty, normatywy, niepublikowane sprawozdania, a nawet nagrania 
dźwiękowe doczekały się Już omówienie i pierwszych instrukcji.

Literatura krajowa dotyczęca ikonografii naukowo-technicznej 
Jest nader skępa. Oceniajęc poszczególne pozycje chronologicznie 
należałoby wspomnieć c zaleceniach i wskazówkach. Jakie podali 
w swych pracach ri. Wilder i 0, Grycz /15, 45/. Ich zasługę było 
przedstawienie sposobu opracowania rzeczowego i autorskiego do
kumentów ikonograficznych. Materiał egzemplifikacyJny dotyczył 
dzieł eztuki. Niemniej zaznaczono, że dzieła nieartystyczne o 
walorach ikonograficznych powinny być również dokumentowane, 
głównie pod względem zawartości treściowej obrazu.

0 potrzebie rejestracji źródeł ikonograficznych wszelkiego 
rodzaju: rysunków, grafiki, malarstwa, fotografii, nieodzownych 
w pracy nad rekonstrukcję obiektów architektonicznych, pisał 
Z. Bieniecki /1/. Autor podkreślił konieczność rozszerzenia zain
teresowań ikonograficznych na znaczny zakres materiałów kartogra
ficznych, a ffiiancwicie tych wszystkich, które oprócz wymiarów po
ziomych. posługuję się aksonometrię lub perspektywę /nazywanych 
ogólnie planami perspektywicznymi/.

Metodykę ewidencyjnę ikonografii w zakresie architektury i 
urbanistyki zainicjował î. Des Loges /7/. Była to pierwsza pró
ba znormalizowanie przepisów w tym zakresie. Sposób ewidencji i 
erchiwizowanie projektów inżynieryjnych podali 3. Sarnowicz i 
R. Kapko /33/. W opisie rysunków uwzględniono obok zewartości 
rzeczowej również elementy formalne /numery temetów/ die po
trzeb informecjl lokalnej w biurach projektów.
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к. Siemina pisała о du2;ym wzroście zbiorów specjalnych w bi
bliotekach wyZszych uczelni technicznych, zuznaczajątc w tym stałe 
zwiększenie przyrostu literatury firmowa^ oraz dokumentów wizual
nych /36/. Zdaniem autorki materiały te, spełniające doniosłę 
rolę infornacyjnę i dydaktyczny, sy nieodzowne w bibliotekach u- 
czelnl technicznych.

Zagadnienie filmów Jako przedmiotu bibliografii przedstawił 
H. Sawonisk /34/. Inicjatywy indywidualne podejmowane w instytu
cjach nad opracowaniem przepisów dokumentacyjnych miały na wzglę
dzie potrzeby lokalne. Zasady dokumentowania materiałów ikonogra
ficznych, przyjęte przez Bibliotekę Narodową opisała M. Grońska 
/14/. Autorka zwróciła uwagę na prowadzenie oddzielnych inwenta
rzy i katalogów dla poszczególnych rodzajów dokumentów - grafiki, 
rysunków, fotografii, ekslibrisów 1 albumów.

Wskazówki dotyczące opracowania grupowego fotografii, wycin
ków prasowych, katalogów firmowych przedstawione zostały przez 
W. Sokołoweką /Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
PAN/ i T, Smclarczykcwę /Biblioteka Dsgiellońska/ /36, 39/.

Sposób grupowego opracowania ikonografii ulotnej /plakatów, 
pocztówek, prospektów/ był przedmiotem dyskusji w Stowarzyszeniu 
Bibliotekarzy Polskich, w następstwie której powstał projekt o- 
pracowania tych materiałów /31/.

Pewne próby nad cprscowsnien przepisów dokumentowanie lite
ratury firmowej, fotografii, przezroczy i filmów prowadzone były 
przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej 1 Ekonomicznej /8, 
28, 41/. Nie dęły one Jednak oczekiwanych rezultatów. W Instytu
cie Kształtowanie środowiska /Warszawa/ opracowano do użytku 
branżowego projekt instrukcji dotyczący organizacji i zakresu 
dzlełania pracowni dokumentacji ikonograficznej i archiwów zakła
dowych w wojewódzkich biurach planowania przestrzennego /30/.

Istnieje duża dysproporcja między stanem opracowań materia
łów ikonograficznych, a tym co znajduje się Już w zbiorach, co 
można by udostępnić. Dotkliwie odczuwa się brak informatorów 
dziedzinowych, w ramach resortów 1 gałęzi branżowych. Przewodni
ki biblioteczne nie ujmują zazwyczaj ikonografii technicznej. 
Vadenecum o bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej w Pols
ce, wydane przez Bibliotekę Narodową 1 Centrum Informacji Nauko»
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«v«j. Technicznej 1 EkononlczneJ wyszczególnia zaledwie ikóhogre» 
fię Zakładu Archeologii śródziemnonorskiej PAN /2Ъ/. Nie łatwo 
więc dotrzeć do różnych tematycznie materiałów znajdujęcych się 
w zasobach instytucji. Powszechnie zauważa się brak rozeznania, 
czy istnieję w Polsce placówki zajmujęce się dokumentację mate* 
riałów ikonograficznych.

Literatura zagraniczna dotyczęca ikonografii naukowo-techni
cznej Jest również uboga, w tym o wiele więcej prac poświęconych 
problematyce zbiorów ikonograficznych występuje w literaturze za
chodniej. Ciekawy punkt widzenia ma dokumentowanie w ogóle, jakie
mu powinny podlegać materiały techniczne i przemysłowe można od
notować w literaturze niemieckiej /25/, Zaznaczono kilka etapów 
ich opracowania: 1/ zbieranie informacji, 2/ porzędkowanie /kla
syfikowanie/ według gałęzi wiedzy i zespołów problemowych, 3/ 
przetwarzanie i streszczenie informacji. Etapem końcowym byłoby 
przekazywanie wyników do wykorzystanie.

Materiały niekonwencjonalne powinny być traktowane na równi 
z dokumentami tradycyjnymi. W 1975 r. Kremena Zotova z Bibliote
ki Narodowej im. Cyryla i Metodego w Sofii postulowała, ażeby w 
doborze materiału do bibliografii breno pod uwagę filmy, przezro
cza, wideodane oraz specjalne rodzaje literatury technicznej. Jak 
katalogi przemysłowe /47/. W Niemieckiej Republice Demokratycznej 
na podstawie zarzędzenia ośrodki zostały zobowięzane do gromadze
nia i udostępniania taśm filmowych oraz reprodukcji obrazów doty- 
częcycn różnych zagadnień nauki i techniki stosownie do zapotrze
bowania społecznego /44/, W 1965 r, w Bibliotece Miejskiej w Ber
linie utworzono dział udostępniania diapozytywów /Dia Diathek/ 
/11/.

W Zwięzku Radzieckim techniczne zbiory specjalne były przed
miotem normatywu regulujęcego przepisy opracowanie tych materia
łów. Przyjęto generalnę zasadę ewidencjonowania, np. literatury 
firmowej, zewierajęcej z reguły przedstawienia graficzne pod as
pektem zagadnień rzeczowych. W 1969 r. opracowano do drugiego 
wydania Jednolitych przepisów katalogowania bibliotecznego nowy 
rozdział dotyczęcy rysunków inżynieryjnych /Proekty i ćerteźi/. 
Uwzględniono po raz pierwszy w przepisach katalogi imrzemyslowe 
/9/. W 1973 r, opublikowano instrukcję dotyczęcę opraco«»anla al-
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biHBów technicśiych^ zawierających plany, ryeunkl„ <Siagraay, acha* 
aaty Itp. /27/.

Dula zainteraaowenla zbiorami apacjalnyml w ogóle, w tym 
dokumentami ikonograficznymi moina zaobeemromrać w Wielkiej eryta** 
nil. Zagadnieniom dokumentacji naukowej oraz .bibliotekaratwa аре» 
cjalnego poświęcone aę tam dwa wy<^vimictwa ciągłe; Aalib Procee
dings! Oourńal of pocumentation. W krótkim stosunkowo odstę
pie czasu ukazało się' kilka wydsA poradników w zakresie materia
łów specjalnych pod redakcję W, Aahwortha i prec indywidualnych 
R. Colliaona /3-5, 16/. Podano w.nich wskazówki dotyczące opraco
wania fotografii, przezroczy, filmów, literatury firmowej, rysun
ków technicznych. W'1963 r. w Londynie wyszła pierwsza instruk
cja katalogowania filmów. W latach siedemdziesiątych opracowano 
system komputerowej ewidencji materiałów niekonwencjonalnych 
LERMISTOR /Learning Materials Inforiuition Store/ przeznaczony 
do rejestrowanie dokumentów wytwarzanych przez uczelnie wyższe 
/ 12/ .

W stanach Zjednoczonych wiele prac' na temat zbiorów ikono
graficznych ukazało się na łamach "Library Trends" 1 "Special 
Libraries", 111 1971 r. opublikowany został spis ikonograficznych 
pomocy naukowych, dotyczących m.in. zagadnieA naukowo-technicz
nych, jak np. katalog eksponatów przemysłowych, zawierający trzy
sta stron rycin z wystswy londyńskiej z 1851 r. /10/.

W związku z narestsjęcą liczbą dokumentów ikonograficznych 
zaistniała konieczność kształcenia dokumentalistów odpowiedzial
nych za oprecowanie tych materiałów. R. Shaw pisała o uraiejętnoś- 
ciech. Jakie powinny'cechować epecjalistę zatrudnionego w ikono
grafii, które polegałyby na zespoleniu doświadczeń zawodowych 
kustosza muzealnego, archiwisty, fotografika i dokumentalisty 
obeznanego z historią sztuki /35/. Domagano aię rewizji anglo- 
-emerykanakich przepisów katalogowania /Anglo-Amsrlcan Catalo
ging Rules/ /б, 43/. Wskazówki dotychczasowe okazały się nie- 
edekwetne do wykorzystenis przy opracowaniu materiałów niekon
wencjonalnych. Przepisy dokumentacyjne o cherekterze zelecejącym 
zostały opublikowane dopiero w 1977 r. przez Międzynarodową Fe
derację Bibliotekarską /Internationel Federation óf Llbrery As
sociation - IFLA/ /20/. Przedmiotem tego normatywu są оЬЫс płyt
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/którm nie bfdf nee interneowały/ rótne przakazy obrazów od naj* 
prostszych tradycyjnych. Jak fotografie do zarejestrowanych za 
powoca «współczesnych technik elektronowych. Ogółem chodziło o 
przedstawienie sposobu ewidencjonowania materiałów niekslęZko- 
wych «wykorzystywanych w dydaktyce w szkołach wyższych. Dzięki 
««prowadzeniu Jednolitego opisu dokumentacyjnego otworzyły się 
nożli«woóci automatycznego przetwarzania informacji zawartej na 
dokumentach niekonwencjonalnych.

CEL 1 PRZEDMIOT PRACY

Celem pracy było zbadanie zasobów ikonograficznych w ośrod
kach informacji naukowej w Polsce. Chodziło o stwierdzenie auten
tycznego stanu posiadania przez instytucje krajowe tej grupy do
kumentów specjalnycn, które maję istotne znaczenie w pracy pro
jektodawczej. Badanie miało cela poznawcze i pragmatyczne. Przed
miot sracy stanowi dokumentacja zbiorów ikonograficznych poświę** 
conycn najkom technicznym. W celu zebrania informacji o wymienio
nych zbiorech zastosowano metodę ankietyzacji. W niektórych przy
padkach dokonano lustracji bezpośrednich /dotyczyło to zwłaszcza 
środowiska warszawskiego/.

Nazwę d o k u m e n t s c j s  przyjęto dla określenia 
syetemu polegajęcego na opracowaniu dokumentów, obejmujęcegO 
czynności gromadzenia, przechowywania 1 udostępnianie. Tworzenie 
dokumentacji czyli dokirmentowanie w wyniku, którego powstaje usy
stematyzowany zbiór materiałów dla określonych celów i potrzeb 
/np. technicznych, naukowych, administracyjnych/ może mieć cha
rakter indywidualny dostosowany do zadaó placówki.

Zakres pojęcioiry neziry ośrodki Informacji naukowej rozsze- 
szono poza zesięg komórek de nomine informacyjnych celem dotar
cie do różnych jednostek pełnięcych określone funkcje w stosunku 
do eaterlełów ikonograficznych. Badaniami objęto obok placówek 
sensu stricto informacyjnych również biblioteki, archiwa, muzee, 
filmoteki, oficyny wydaivnicze i fotogreficzne orez ośrodki postę
pu technicznego.
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w rozuBlenlu nlnlejezaj pracy d o k u a a n t a a  i k o -  
n o g r a  f l e z n y a  ao±a być zarówno katalog przoayalowy 
zawiaraj^cy ryaunkl l wizerunki przadalotów, jak również plan
sza. graficzna, album, rycina, czy też fotografia, film i prze
zrocze

ANALIZA MATERIAŁU ANKIETOWEGO

Ankietę pod auspicjami Instytutu Historii Nauki, Oświaty i 
Techniki PAN rozpisano do placówek resortów: Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, Kultury i Sztuki, Polskiej Akademii Nauk 
oraz poszczególnych ministerstw w pionie gospodarczym: przemysłu 
ciężkiego, maszynowego, lekkiego, chemicznego, łęcznoćci, komuni
kacji, leśnictwa, górnictwa i energetyki oraz budownictwa. Zwró
cono się z ankietę do pewnej liczby ośrodków humanistycznych o- 
raz Innych celem uzyskania materiału egzemplifikacyjnego dotyczę- 
cego różnych form dokumentowania zagadnień zbieżnych, jak np. do
kumentów życia społecznego w większych bibliotekach i literatury 
firmowej w ośrodkach inte, czy też rycin obiektów architektonicz
nych w oddziałach ikonograficznych bibliotek univ/ersyteckich. Nie 
wszystkie placówki spośród ankietowanych wzięły udział w badaniu 
zaznaczajęc niekiedy brak dokumentów ikonograficznych w ogóle.
W tych przypadkach okazało się, że materiały nie były przedmio
tem ewidencji; przeznaczano je do bezpośredniego użytku, np. w 
dydaktyce. Zadaniom sondażu było uzyskanie informacji szczegó
łowych o dokumentach ikonograficznych. Mianowicie, czy są one 
przedmiotem gromadzenia, ewidencji i udostępnienia? 3akie ro
dzaje i typy dokumentów ikonograficznych znajduję się w placów
ce oraz, jaki jest ich zasięg rzeczowy, chronologiczny i geogra
ficzny? Oakie stosuje się systemy opracowanie i przechowywania

*'^Odbitki rysunków, wykonane metodami graficznymi szlachetnymi, 
a zatem na podstawie grav/iury drzeworytniczej, czy miedzo- 
rytniczej itp, nazywaję się rycinami; obrazy powielane foto
graficznie będź fotochemigraficznie - ilustracjami.
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tych fflateriałóff? Czy służę one dydaktyce i eę wykorzystywane w 
badaniach naukowych? Dek przedstawia się służba infonaacyjno-bi" 
blloteczna i, czy istnieje w gestii ośrodków aparatura do powie
lania dokumentów? Oskiego typu użytkownicy w szczególności ko-

*' ■ s'
rzysteję z wymienionych materiałów w praktyce?

Ogółem rozesłano w końcu 1977 r, ^60 egzemplarzy kwestio
nariusza, w tym 84 do ośrodków resortu gospodarczego, 52 do szkół 
wyższych, 37 do placówek Polskiej Akademii Nauk, 52 do muzeów,
17 do wojewódzkich bibliotek publicznych oraz do Biblioteki Na
rodowej i Biblioteki Ślęskiej, 18 do innych ośrodków: Archiwum 
Dokumentacji Mechanicznej, Archiwum Głównego Akt Dawnych w War
szawie, Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy, Filmo
teki Polskiej, Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Fil
mów w Warszawie, Wytwórni Filmów Dokumentalnych, Centralnego 
Ośrodka Filmów Dydaktycznych, Ośrodka Postępu Technicznego w Ka
towicach, Państwowego Wydawnictwa Naukowego oraz Wydawnictwa Na
ukowo-Technicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Ośrodka Postępu Technicznego NOT w Warszawie oraz Biblioteki Za- 
rzędu Głównego Zwięzku Nauczycielstwa Polskiego, Do czołowych 
instytucji wydawniczych zwrócono się z ankietę celem sprawdzenia, 
czy dokumenty ikonograficzne po wykorzystaniu przez odpowiednie 
redakcje mogę być dostępne dla użytkownika z zewnętrz. IVyznaczo- 
no do badań również takie placó:vki, które zdawałoby się, że ex 
officio sę predestynowane do interesowania się materiałami Iko
nograficznymi, Tymczasem Ośrodek INTE Polskiej Izby Handlu Zagra
nicznego w Warszawie nie gromadził żadnych materiałów ikonografi
cznych, ani katalogów firmowych swojego resortu, ani firm innych. 
Wyeliminowano z badań Jednostki organizacyjne, która nie groma
dziły żadnych dokumentów specjalnych. pionie Polskiej Akademii 
Nauk po zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi z działal
ności dokumentacyjno-informacyjnej ograniczono badanie do tych 
placówek, które wykazały jakieś zbiory specjalne /40/. Analogi
cznie w wyniku selekcji ankietowano większe jednostki nadzoruję- 
ce działalność informocyjnę w resortach i branżach /46/.

Zestawienie liczbowe jednostek objętych sondażem ankietowym 
usystematyzowane w ramach struktur orgenizecyjnych ilustruje za- 
łęczona tabela. Pomimo nieprzychylnego nastewlenia respondentów
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Zestawienie liczbowe instytucji 
objętych badaniem ankietowym

Tabela

Lp. Instytucje
Liczba
»rysła-
nych
ankiet

Liczba
otrzyma
nych
ankiet

1
Odpowiedzi
pozytywne

1. Biblioteka Narodowa 
Biblioteka Ślęska 
większe biblioteki 
publiczne

17 13 n n j 10 /77%/

2. Biblioteki PAN 
i instytutów PAN 37 23 /5^V 19 /83>V

3. Szkoły wyższe: 
politechniczne i WSI 19 13 10
uniwersyteckie 10 8  ̂ 1
artystyczne 9 5 • 5 i
pedagogiczne 10 7 6 j

rolnicze 2 2  ̂ 1
inne 1
/SGPiS, AWF/ 2 2  ̂ i
Szkoły wyższe ogółem 52 37 /7 i:v 31 / 8 4 V  1

4. Instytuty resortowe 84 60 /715У 43 /72-ГУ \
5.\ Muzea 52 37 36 /97-y 1
6. Inne ośrodki

/archiwa, filmoteki, 
wydawnictwa, towa
rzystwa naukowe, 
organizacje związ
kowe/

18 18 /lOOry 16 /39"У

Ogółem 260 lee /72? 155 /82,:/
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do ankiety, wyniki końcowe można uznać za zadowalające. W bada
niach wzięło udział 188 placówek, w tym od 155 otrzymano odpowie
dzi pozytywne.

Przedmiotem omówienia są poszczególne grupy dokumentów ikono
graficznych, gromadzonych przez placówki. Jak fotografie, przezro
cza, filmy, rysunki oraz literatura firmowa. Nacisk szczególny po
łożono ns zagadnienie udostępnienia i rozpowszechniania informacji 
w zakresie wymienionych materiałów. Statystykę dokumentów ikono
graficznych gromadzonych przez instytucje przedstawia załęczony 
rysunek.

fotografie, przezrocza

Do preferowanych źródeł ikonograficznych gromadzonych przez 
ośrodki naukowo-badawcze należę fotografie. Spośród 155 placówek 
8 2 116, tj. 7S% posiada ten rodzaj materiałów. Biblioteki duże 
typu ogólnego gromadzę fotografie bez wyjętku. Drugim z kolei plo
nem organizacyjnym posiadajęcym pokaźne zasoby tych materiałów sę 
muzea /94.;̂ /s stosunkowo wiele plecówek PAN /ogółem 19, tj. 89;';̂,'’. 
Następne miejsca zajmuję: Ośrodek Postępu Technicznego w Ketowi- 
cach, redakcje wydawnicze, towarzystwa naukowe itp. - rezem 10, 
tj. 59̂ j. instytuty resortowe - 60^. szkoły wyższe- 587̂ . Nsjwięk- 
szę instytucję w kraju zajmujęcę się produkcję i gromadzeniem fo
tografii oraz przezroczy jest Centralna Agencje Fotograficzna w 
Warszawie. Archiwum CAF obejmuje 21 działów tematycznych oraz 
około 146 poddziałów. Zagadnienia naukowo-techniczne w','stępuję 
w ramach tematów: przemysł, Zycie gospodarcze, wystawy i targi, 
instytuty przemysłowe, nowe metody pracy, eutometyzacja, postęp 
techniczny, zakłady produkcyjne. Sten zasobu negatywów CAF wy
nosił w badanym okresie ok. 5 min klatek, średni przyrost rocz
ny ok. 150 tys. zdjęć rocznie. Informacje o zasobach fotograficz
nych i diapozytywowych udzielane sę na podstawie kartotek działo^ 
wych. 'Zdjęcie wykonane na określony temat mogę fizycznie mieścić 
się w jednym filmie lub jego części albo na kilku taśmach. W ce
lu ułatwienie poszukiwań prowadzona jest dokumentacja tematu za- 
wierajęca szczegółowe informacje o zrealizowanym zagadnieniu.
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Rye. Stetyetyk* oieteriałów ikonograficznych 
gromadzonych przez instytucje
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Centralna Agencja Fotograficzna przystępuje do Wprowadzenia 
skonputeryzowanego eyeteoiu wyszukiwawczego. W tye celu wykorzys- 
tano projekt autowatycznego wyszukiwania informacji przygotowany 
przez Wrocławski Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i 
Redakcję Informacji Fotograficznej CAF /17/. Technika komputero
wa -umożliwi sporządzenie różnego rodzaju drukowanych katalogów i 
zestawień tematycznych, których brak dotkliwie odczuweno. Zain
stalowanie w CAF-ie urzędzeó konwersacyjnych,składajęcych się z 
dalekopisów i monitorów ekranowych pozwoli na połęczenie poprzez 
łęcza telefoniczne z ‘automatycznym archiwum” umieszczonym w pa
mięci komputera we Wrocławiu.

Zdjęcie o wartości historycznej przechowuje oraz udostępnia 
Oddział Fotografii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warsza
wie. Sę to kolekcje przejmowane od instytucji, osób prywatnych i 
od redakcji magazynów ilustrowanych. Zasób archiwalny fotografii 
wynosi około 70 tys. jednostek inwenterzowych. Informator Archi
wum Dokumentacji Mechanicznej wydany w roku 1972 zawiera w ukła
dzie rzeczowym wykaz fotografii z lat 1939-1945,pochodzęcych ze 
zbiorów Archiwum Fotograficznego Wydawnictwa Prasowego Kraków- 
-Wa rszawa.

Podobizny uczonych polskich z XIX i XX w., gromadzone sę w 
Archiwum PAN w Warszawie. Sę to zdjęcia portretów członków Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, profesorów Szkoły Głównej 
Warszawskiej, członków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Towa
rzystwa Naukowego Warszawskiego. Akademii Umiejętności, Polskiej 
Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, profesorów obec- 
n y c n  szkół wyższych, nadto fotografie z I i II Kongresu Nauki 
^olskiej, gmachów i urzędzeń nPukowych szkół wyższych. Sporady
cznie, zgodnie z przejmowanymi spuściznami, występuję tam rów
nież fotografie niektórych obiektów technicznych, urzędzeó elek
tryfikacyjnych /np. kolejki linowej na Kesprowy Wierch/, zakła
dów przemysłow'/ch /np. hut ślęskich i zabytków architektonicz
nych/ często juZ nie istniejęcych lub przebudowanych /np. mły
nów, kuźnic, tartaków na Podhalu/. W 1978 r. wyszedł z druku 
Przewodnik po zasobach Archiwum PAN, wyposażony w indeks rzeczo
wy zawlerajęcy m.in. informacje również o fotografiach/32/.

Udostępnianie fotografii istnieje w oddzisłsch dokumentów 
życie społecznego większych bibliotsk. Potencjalns możllwoAcl 
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korzystanie z «sterlelów fotograficznych ag w redakcjach iluatro* 
wanych puUikacJl albuaowych Jednostek wydawniczych. Zasoby foto
graficzne, w azczagóinoóci diapozytywowe znajduję się w instytu
tach naukowo-badawczych, np. w Instytucie Keztsłtowania środowi
ska w Iffarszawle /ok, 24 tys,/. Pozs tym istnieję w Polsce ośrodki 
zajmujęce eię produkcję diapozytywów dla potrzeb szkolnych. Jak 
np. Wydawniczo-Oświetowa Spółdzielnie Inwalidów "Wspólna Sprawa" 
w Warszawie. Przezrocze dotyczęce różnej tenstyki, w szczególnoś
ci zajęć praktyczno-technicznych, obróbki eetali skrawanleiB. sil
ników spalinowych, nechanlzacjl rolnictwa sygnalizowane sę zazwy
czaj w celach konercyjnych. W tya zakresie wychodzi również z 
druku Potokronika - serwis zdjęć Wojskowej Agencji Fotograficznej 
w Warszawie, dotyczęcy aktualnych zagadnień naukowych i technicz
nych oraz wydarzeń gospodarczych, rozprowadzany przez Centralny 
Kolportaż Wojskowy.

Preferowana formę udostępniania fotografii oraz przezroczy 
jest organizowanie wystaw. Nie liczęc muzeów, 33 jednostki, tj. 
28% posiada stałe ekspozycje. Rozpowszechnione sę obecnie muzea 
llustrujęce dzieje macierzystych organizacji oraz tradycje posz
czególnych zawodów, np. Muzeum Historii Politechniki Warszaws
kiej; Muzeum Kolejnictwa w Warszawie: Centralne Muzeum Włókien
nictwa w Łodzi itp.

Filmy naukowo-techniczne

Kinematografia naukowa Jest wykorzystywana nie tylko do roz
powszechniania wiedzy, ale również do pracy podstawowej w zapi
sie zjawisk przyrodniczych i fizycznych, często niedostępnych 
dla postrzeganie wzrokiem. Niepomiernie ważnę rolę pełni również 
w kontroli procesów technologicznych oraz w szkoleniu. ZgoJnie 
z definicję zawartę w statucie Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Filmu Naukowego /Association Inrernationale du Cinema Sclenti- 
fique - AICS/, do naukowej kategorii filmów zalicza się "każdy 
film. który: 1/ ułatwia zdobycie nowych wiadomości z różnych 
dziedzin nauki 1 techniki, 2/ tłumaczy teorię naukowę, 3/ inter
pretuje wiedzę naukowę 1 technicznę oraz JeJ znaczenie społecz
ne" /21/. Ne podstewie kryterium przeznaczenia można rozróżnić .
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filny naukowo-badawcze, dydaktyczne, popularnonaukowe, określane 
rownzeż Mianem filmów oświatowych. Filmy poświęcone protlemstyce 
technicznej nazywa się powszechnie filmem! naukowo-technicznymi.

Filmy należę do najmniejszej ilcściowo grupy raateriałów 
ikonograficznych Gromadzonych przez placówki. Spośród 155 ośrod
ków tylko 44, tj. 28;t gromadziło ten rodzaj materiału /patrz 
rysupeU/'.

Produkcję filmów neukowo-technicznych w Pclsca zajmuję sie 
uczelnie w'/zsze, instytuty naukowo-ca da wc ze , ośrodki postępu 
tecrmicznago i wyspecjalizowane wytwórnie filrower Wytwórnie 
Filmów Oświatowych w Łodzi, Centralny Ośrodek Filmów Dydaktycz
nych i ;\Ytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Wiodęcę ro
lą w zakresie udostępniania i rozpowszechniania filmów naukowo- 
-technicznych i przemysłowych w Polsce pełni Ośrodek Postępu 
■^ccnr,icznego w Katowicach, Produkcja filmowa Ośrodka nastawiona 
jest głównie na potrzeby r/y±szych uczelni, instytutów naukowo- 
.badawczych działajęcych w przemyśle maszynowym, chemicznym. 
bcrr.iczyfT, budownictwa i transportu samochodoviego. Od roku 1974 
Kładzie się nacisk na zaspokojenie potrzeb w zakresie magncto- 
.vioc.vego zapisu wykładów. Oest to nowy rodzaj działalności po- 
zwaiajęcy na wykorzystanie techniki telewizyjnej jako środka na
uczania. Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach prowadzi cen
tralny rejestr ♦iłmow, dotyczęcych nauk technicznych 1 przemysłu, 
znajdujęcyck się w Polsce. Ne podstawie rejestru redagowane sę 
.yksz” tytułowe w Informatorze Filmu Dydaktycznego i Naukowo-Tt- 
cnnicznego /R.1:1968/. .Vydawnictwo to zamieszcza ror;nie± infor
macje o filmach będęcych v. posiadaniu różnych instytucji zogra- 
mcznycn, m8jęc'/cK swe przedstawicielstwa w Polsce. Na przykłaa 
irxtisr Council, Salle de Lecture *^raręalse. Dom Kultury ffadziec 
Kiej, Ośrodek Kultury Czechosłowackiej, Ośrodek Kultury Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej. Węgierski Instytut Kulturalny o~ 
raz niektórych ambasad /np. amerykartskiej, kanadyjskiej, duńs
kiej. holenderskiej/. Wymienione ośrodki prcwsdzę udostępnianie 

zarcv^nc na miejscu, jak i na zet^nętrz. Puulikuję też ka- 
taios*. posiadanych materiałów w kolekcji własnej /2, 22/, Ośro
dek Postępu Tecnnicznegc w Katowicach rozpowszechnia dorobek kl- 
neirstogrefli naukowej, organizujęc coroczne festiwale i konkursy.
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Publikuje katalogi fllaowe dotyczgce organizowanych w kraju la- 
prez z pokazami filmowymi /26/.

Niewielki zasób filmów naukowo«technlcznych o wartości hle> 
torycznej zgromadzony zoatał przez Archiwum PAN w Warszawie. Są 
to 22-filmy Instruktażowe nt^ metod pracy stosowanych przy budo
wle Pałacu Kultury 1 Nauki przy prefabrykacjl betonów, zapraw, 
zbrojenia, robót kamlenlersklch, tynkowania 1 montażu. Filmy te 
zostały wykonane przez Stację Naukowo-Badawcza PAN na terenie 
budowy Pałacu Kultury 1 Nauki w Warszawie w latach 1952-1956.

Tytuły filmów popularnonaukowych, szkolnych, instruktażo
wych, podawane sę w Biuletynie Informacyjnym Polskiego Stowarzy
szenia Filmu Naukowego. Sę to wykazy tytułowe produkcji Wytwórni 
Filmów Oświatowych w Łodzi oraz filmów nagrodzonych i wyróżnio
nych na festiwalach. Wykazy te sę niepełne, przy tym ułożone w 
porzędku alfabetycznym tytułów niezawsze odrwlerciedlajęcych te
matykę /np. Pejzaż z mledzię, Uwega! Wibracja Itp./.

Filmy popularnonaukowe dla potrzeb szkolnictwa zawodowego 
udostępniają centralne i rejonowe agendy podległe Okręgowemu 
Przedsiębiorstwu Rozpowszechniania Filmów w Warszawie. Sten gro
madzenia filmów w rym ośrodku wynosił 11 160 kopii, w tym filmów 
popularnonaukowych 5531, szkolnych 5122, instruktażowych 507.

Filmy dydaktyczne poświęcone różnym cyklom tematycznym dla 
potrzeb szkolnictwa realizowane i gromadzone sę przez Centralny 
Ośrodek Filmów Dydaktycznych /COFO/ w Warszawie. Dotychczas o- 
pracowano zagadnienia dotyczęce technicznych środków nauczanie, 
zajęć praktycznych szczególnie w zakresie metaloznawstwa i maszy
noznawstwa, majęcych na celu inspirowanie do samodzielnego pro
jektowania. Filmy dydaktyczne sę zazwyczaj zaopatrzone w zestaw 
przezroczy, zaivieraJęcych rysunki, wykresy 1 normy techniczne.

Filmy dokumentalne dotyczęce różnych zagadnień naukowo-te
chnicznych sę wytwarzane przez Wytwórnie Filmów Dokumentalnych 
w Warszawie. Wielostronnym narzędziem informacji w WFD sę kerto- 
teki alfabetyczne i rzeczowe oraz indeksy chronologiczne. Szcze
gólnie żywym zainteresowaniem cieszy się katalog osobowy, doty- 
częcy sławnych osobistości, uczonych, działaczy, wynslazcćw. 
Katalog rzeczowy zbudowany Jest działowo według własnego syste
mu. W Wytwórni istnieje możliwość przeględanie filmów na miejscu.
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w «г/niku prowadzonej wyejLeny groeadzony Jest w WFD pewien zasób 
filmów dokumentalnych z zagranicy. Ogółem chętniej wykorzystywa
ne sę taśmy zagraniczne filmu naukowego /np. amerykańskie, angiel* 
skie. czy radzieckie/. W dużej mierze Jest to wynikiem lepszej 
techniki filmowej i odpowiednich materiałów, a także ma wpływ i 
to, że u nas stosunkowo niewiele przeznacza się środków na rea
lizację filmu naukowego.

i'ryicazy filmów w Polsce sę publikowane w Kwartalniku Filmo- 
wyro /pierwszy za 1952 r./, a od 1965 r. w Małym Roczniku Filmo
wym. Nie obejmują one Jednak całej produkcji filmowej w zakresió 
nauk technicznych, rejestrując przede wszystkim filmy fabularne, 
dokumentalne, oświatowe i animowane. Przykładami filmografii do
tyczącej określonej dziedziny wiedzy są: Katalog filmów budowla
nych /tVarszawa 1963/, obejmujący filmy polskie z lat 1949-1962, 
opracowany przez Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej 
w Budownictwie, Przegląd filmów o tematyce kolejowej /Kraków 
1958/, Katalog filmów energetycznych, opracowany przez Oerzego 
Zsgainskiego /Poznań 1959/.

iV Bibliografii bibliografii polskiej Wiktora Hahna /Wrocław 
1955 poz, 5331/ występuje Jedna filmografla naukowe: Katalog fil
mów naukowych i kulturalno-oświatowych na taśmie niepalnej. War
szawa /1930/. 26 s. Do bieżącej Bibliografii Bibliografii i Nau
ki o Książce wprowadzono wykazy filmów od roku 1957. Fłlmogrs- 
fie są obecnie przedmiotem rozpowszechniania w ramach Międzyna- 
rodov/ego Systemu Informacji o Filmach Naukowo-Technicznych MCINT 
/Międzynarodowego Centrum^Informacji Naukowej i Technicznej w 
Moskwie/.

Pysunki, ryciny, ilustracje

Pysunki są przedmiotem gromadzenia w zakładach ikonografi
cznych lub gabinetach rycin większych bibliotek oraz muzeów. 
Spośród 155 placówek 78, tj. 57% zaznaczyło w ankietach, że gro
madzi rysunki, w tym 67, tJ. 43% ryciny /rys./. Najwięcej ry
sunków posiadają muzea /35, tj. 92%/, następnie biblioteki cen
tralne 1 publiczne - 70%, instytucje PAN - 53%, szkoły wyższe - 
45%, ośrodki Inne - 38%, instytuty resortowe - 18%. Przedmiotem
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meterlełówr. rysunkowych jest nsjczęieiej Д»«§ет
urbanistyka, architektura ogrodowa. W
niań istnieją agendy udostępniania zardaaię m  śl̂ L!blio%aAc»dh !Ш1амеГ'>
sytacklch. jak i politechnicznych, w aawodeiUiSaixĵ dh
PAN ore z w większych bibliotekach ogdlnye^ t «w
cjach resortowych. Na przykład Bibliotmlsa i:!ns«ty%tł%v ićsziiê oowcê łs
środowiska w ffarszaw/le posiada kartotcHki. feltoiaieigrafî zne
cji dotyczęcych obiektów budowlanych., wrysibępŵ ętcydh w ozaseypa»**
mach 1 dziełach zwartych wydanych w lataNdb

W Instytucie Podstaw Rozwoju Arcbitekttsry :Po'la?t̂ achnika Hsr- 
szawrsklej zgromadzono cenne zbiory pomiardw iiimmsnitaryzaoyjit̂ ydh. 
Zawlersję one bogaty materiał | pemiętkowy « vwsr.to^^ ̂ a
względu na zniszczenia wielu obiektów w l»tmeS» Zna
czne zasoby źródeł ikonograficznych. zne^d«r|# si.$ w ̂ b^^enadh-BFi- 
blloteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Gai&&e»et ‘Rycin Ш1*ДГ .posiada 
oprócz projektów urbanistycznych i erchitckLiwmi^znych dotyczę- 
cych obiektów 1 planów budowlanych z czamim laomawania Zyjgmunza 
Augusta, również późniejsze o typie Inwwnezaiŝ ziWĉ fĵ reSiHB dla miast 
całego kraju. Pewne ilości szkiców i rysM«!f3c/ów z marszav/s-
kich widoków znajduję się w Gabinecie Ry<c.im ̂ hłuzeum ’Narodowego ?•* 
Warszawie. Bogate zaaoby posiada Biblie>ite9ca :Merodow8. która 
przejęła uratowane resztki zbiorów BlbJLioteicL ‘KrasióekiCh i . 
zbiory wilanowskie.

Ikonografia ulotna znajduje się w  ̂ iełacfi Ddkajwentów ^ycia 
Społecznego większych bibliotek. OeżeM dhedzi o ,po.cz.tóv?kii,. .w 
szczególności z wizerunkami przedmlot^^, tWk ‘bardzo ;patrzebr^ch 
projektantom wzornictwa przemysłowego., .’nal^eżałol^ :za|biegeć co mie 
w muzeach. W bibliotekach popularne jiest iirdBiscĉ tpni8na.e iiOiusttma- 
cji wydawniczo niesamolstnych, mieszcz:ięcydh sśę w a-lbuoadh. ika- 
talogach wystaw, atlasach itp. Biuro ̂ ŝ pcû cóiw №>rasowyćh'**Clob’*’ 
/RSW Prasa-Księżka-Ruch/ zajmujący się rozpowszechnianiem do
kumentacji prasowej nie przyjmuje zae.śa»Ł«ń ns ikonografię. >та- 
mach prenumeraty wycinków prasowych woźine .sporadycznie otrzymać 
ilustracje towarzyszęce abonowanemu t«B^t(swl.

Rozpowszechnianie informacji o zeeobaosh rysunłtjsmydb w Pols
ce jest sporadyczne i niepełne. Pierwsza ikonogra-
f Iczna.opracowana przez Ludwika GrsjemsiŁieige eotpu^likowana była
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we Lwowie w 1933 r. /Bibliografia ilustracji do sztuki zabytków 
i pamiętek artystów polskich z ilustrowanych polskich czasopism. 
T. 1 - r. 1924 wł./. Drugie wydanie zostało wznowione w 1972 r. 
przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie /13/. Bibllogra*' 
fia Grajewskiego jest cennym źródłem ikonografii dotyczącej o- 
biektów architektonicznych, usystematyzowanym według nazw niejs* 
cowości, Deden z działów bibliografii poświęcony jest rcźnym gru- 
pojn rzemiosła artystycznego i ludowego, jak np. kowalstwu, ślu
sarstwu, meblarstwu, porcelanie, tkactwu, uzbrojeniu oraz archi
tekturze wnętrz muzealnych i pałacowych oraz wystawom. Powszech
nie odczuwany jest brak bibliografii dziedzinowych, jak i ogól
nych dotyczących rysunków. Sporadycznie publikowane są wykazy re
trospektywne żasobów archiwalnych. Ostatnio wyszły z druku kata
logi rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Krakowie oraz Archiwum Akt Dawnych w Warszawie*^'^. Nieliczne 
zasoby planów architektonicznych i rysunków współcześnie wzno
szonych budowli występuję w Archiwum PAN w Warszawie, np. budyn
ków Instytutu* Fizyki PAN, Zakładu Mechaniki i Górotworu PAN, Pa
łacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz innych, np. związanych z 
projektami Stefana Bryły /32/.

Literatura firmowe

Katalogi przemysłowe zarcwno handlowe, jak i wystawowe, 
prospekty, instrukcje obsługi, rozliczne publikacje wytwórców 
nezywane są powszechnie literaturę flrmowę. W naukach technicz-

^Katalog planów miast w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie. Oprać. 0. Kazimierski, O. Warecka. Warszawa 
1952; Plany Warszawy XVII i XVIII w. w zbiorach polskich. 
Katalog. Oprać. 0. Kosacka. warszawa 1970; Katalog rysunków 
architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Aarszawie. 
Oprec. A. Rcttermund. Warszewc 1970; Katalog rysunków archi
tekt oniczn/ch ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakoviie. Oprec. 
Z, KuclelsKa, Z. Tobiaszows. Warszawa 1978; Katalog rysunków 
architektonicznych z akt Komisji Rzędowej Spraw Wewnętrznych 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Oprać. M. Łodyńs- 
ka-Kosinska. i‘«rszawa 1974; Katalog rysunków architektonicz
nych Henryka i t_eandra Marconich w Archiwum Głównym Akt Daw
nych w Warszswis. Oprec. T.S. Daroszewski. A. Rottsrmund, 
Warszawa 1977,



nyęh jest one typowym rodzajem meteriału ikonograficznego, луко— ’ 
rzystywany* w. pracy projektowej. Literature firmowa zawiera z 
reguŁy wizerunki przedmiotów, poszczególnych elementów, całych 
urz$ozen oraz aktualne ich pareraetry. Służy jako podstawa do u?- 
dzielanis informacji, która wyprzedza znacznie w czasie opracjoa- 
w-snia syntetyczne oraz monografie.

Spośród 155 ankietowanych placówek - 65, tl. groaat̂ dzi 
literaturę firmowę. w tym 43, tj, 77ŷ  przypada na plon re^ariów 
gospodarczych, Crćmadzenie literatury firmowej stwarza aa-eLe 
trudności. Liczbę publikowanych katalogów w Polsce, wszelkich 
wzmianek techniczno-handlowych jest bardzo duża i ootychczes 
nie zewitdencjcrowana. Przyjmuje się, że rocznie ukazuje się 
z druiiu 'ók. iO>lS tya. tytułów różnych wydaoriictw flraKHvych w 
skali całego łcreju /28/.

Obowięzek gromadzenia, udostępnianis i rozpowszechnianis 
literatury firmowej maję ośrodki branżow* oraz dziełowe sieci 
inte. lldziałeii! jednostek branżo*»ych jest aoracowv'ivsne rożnego 
rodzaju przeglfdOw dokumentacyjnych. Sę uo zazwyczaj ean&to/.-ons 
.vykazy nabytkćł*’ publikacji firmowych par:̂ iSkenych i wł-jrrrnycr <*z 
zbiorów. Takim ar/diiwnictwem jeet np. Mifersoeiektroniks, ńeria 
terstury kirmowaj J*rzeględu Dokument асу jtr5>.ego Tele-"»dic /r‘.=>rszs~' 
wa 1981/, opreccjT/wana przez branżowy osircdek in.te Prze»nvsło‘.v6ęo 
Instytutu Elleitraniki w Warszawie. W ni-ektórycr. resortach istnie
ję ponadto cśrc&i wiodęce w obrębie okrłslonej tematyka. i\'e 
p-zykład Centrainy ośrodek Informacji ScaSownictwa v> V;-rszs.vie 
dostęp*nia 1 rorpraszechnis literaturę firaowę dotyczącą zsohć- 
m e n  budówl&nych. ^-onszrukcji, sprzętu, reszyn, meteriełów. Pu
blikowany przezeń tiiiietyn pt. informacja =irmows zamieszczs o- 
bok not opisowych roŵ Lież minia turonie a'Scitki 'for ogre fi cine o- 
biektow. Ir-orittBcje red'eg.oatame sę w koiuff.r.coh dwuszpcltowycb 
fcriaetu Ać w sposób moili'ft'sf do «łycictsme, k>róry pmcżliwie spo- 
rzędz&nie rozmoiiych kartotek ikonoserefzczmycm stosownis do po
trze t i cC yw 1 c ue ir yct..

i?ołę UŁOsęc? » z-SKresie udosti-;art.2 r.ia i rozpowsrecnnenis 
literatury firmowej n sLaii krejcwŁii ,pełni Osrode-k hjpstęou Te
chnicznego w Katowicacm zgodnie z гФг-с^^еатшат .nr >4 .Kmistre 
Nauki Szkolnictwp U‘yższeęo i "^echraLi r dr, cS 'Vll i9sr r. ,'19'.
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Rozpowszechnianie inforaacji o literaturze firmowej w skali mię
dzynarodowej naleZy do zadań Międzynarodowego Centrum Informacji 
Naukowej,i Technicznej w Moskwie. Informacje o nowych nabytkach 
podawane sę w biuletynie Novye Promyslennye Katalogi« redagowa
nym w Państwowej Publicznej Bibliotece Naukowo Technicznej ZSRR 
w Moskwie /29/. Od roku 1974 literatura firmowa podlega krajo
wemu systemowi informacji specjalistycznej SINTO /24/,

Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach prowadzi agendy 
udostępniania literatury firmowej polskiej i obcej, organizuje 
corocznie wystawy oraz sympozja uczestników, przedstawicieli . 
służb informacyjnych, producentów wyrobów. Oziełelność ta ma na 
celu zapoznanie specjalistów z najnowszymi technologiami firm 
światowych oraz zwiększenie dopływu materiałów do krajowej sieci 
inte. Przeznaczone jest dla uczestników z biur projektowych, 
placówek naukowo-technicznych, uczelni wyższych, zakładów prze
mysłowych i central handlu 2:agrenicznego.

Informacje o literaturze techniczno-handlowej były publiko
wana od 1957 r. do 1980 przez Ośrodek Informacji Firmowej CINTE 
/18/. Od 1 września 1980 r. agendy CINTE w tym zakresie przejęł 
Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach, który opracowuje dwa 
wydawnictwa cięgłe: Informator Polskiej Literatury Techniczno- 
Handlowej /kwartalnik/ oraz Informator o Zagranicznej Literatu
rze Techniczno-Handlowej /półrocznik/. Informacje w celach ko
mercyjnych o ukazujęcyoh się z druku publikacjach firmowych poda
wane sę przez indywidualnych wytwórców będż specjalne jednostki 
wydawnicze, jak np. Wydawnictwo Katalogów i Cenników, czy też 
Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego WEMA w Warszawie.'

Odczuwa się powszechnie brak przewodników po zasobach lite
ratury techniczno-handlowej w Polsce, w tym również informatorów 
dziedzinowych i pełnych retrospektywnych bibliografii. Dla przy
kładu możne wymienić bibliografię katalogów amerykeńskich zebra
nych od XVIII do XX wieku: A Guide to American Trade Catalogs 
1744-1900 /New York 1960/ opracowanę przez L.H. Roumeine, /42/.
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TODSUMdWANIE

Stan'gronadzenia i organizacji zbiorów ikonograficznych w 
Folacó budzi szereg zaśtfzeżeó i wątpliwości. Niektóre ośrodki 
niąiinajg wyodrębnionych zbiorów specjalnych w ogóle, w tym rów
nież ikonograficznych /Ъ5% spośród 155 ankietówenych placówek/^ 
Róiny punkt widzenia ha niektóre rodzaje zbiorów jest przyczynę 
zbyt pochopnego i przedwczesnego usuwania ich z księgozbioru.
Na przykład materiały o przemijajęcej wertośći, wykorzystywane 
bie^co do szkolenia, wycofuje się z chwilę dezaktualizacji /np. 
przezrocza, filmy/, W.przypadku mniejszych zbiorów fotografii 
zdarza się,, ża sę ono włęczane do dokumentacji technicznej w 
działach koordynacji i planowania badaii naukowych. W niektórych 
ośrodkach penuje opinia, że tylko przez kilka lat należy przecho
wywać literaturę firmowę. Nie ma więc pełnego zbioru tych dokumen
tów nawet w Bibliotece Narodowej, która pomimo przywileju otrzymy
wania egzemplarze obowięzkowego nie jest w stanie go egzekwować. 
Wartość informacyjna poszczególnych rodzajów literatury firmowej 
jest bezsprzecznie różna. Reklamowa funkcja niektórych implikuje 
konieczność krytycznego ustosunkowania. Niezbędna jest ocena tej 
literatury przed opracowaniem, ażeby wskazać, które dokumenty 
przedstawiaję istotnę wartość, a które sę mniej ważne.

Nakładane przez politykę gospoderczę zadania dotyczęce mo
dernizacji i uruchomienia produkcji nowych wyrobów i całych urzą
dzeń o parametrach dorównujęcych poziomowi światowemu wymagaję 
od. służby informacyjnej dostarczenia specjalistom materiałów po
równawczych ilustrujących dorobek zagranicznych producentów. Od
nosi się to zarówno do uruchomienia własnych, jak i wprowadze
nia nowych technologii i zakupu urzędzeń inwestycyjnych z zagra
nicy. W tym.wypadku bieżęce dokumenty firmowe sę potrzebne bez
względnie, Nie można jednak wycofywać wszystkich materiałów z 
lat ubiegłych. Wartość historyczną jest nieprzemijejęca. Rysunki 
i fotografie zawarte w literaturze firmowej dostarczaję cennego 
twors^wa ludziom różnych zawodów, w szczególności pracownikom 
wzornictwa przemysłowego, ^

Metodyka bppeępwanialkonograftćznych zasobów technicznych 
jest różnorodna i "poŻostewŁa dużę dowolność, wykorzyetywanę lo*̂ ,



kslnie pocz9«rezy od etridencjl wstępnej, в skoczywszy ns'inwentęw 
ryzowaniu, katalogowemu 1 klasyfikacji. Przyj wuj ęc dowolna roz* 
więżenia woZna pominęć podstawowe wywogi naleZne rćZnyn grupow 
wateriałów. Na przykład w sytuacji optymalnej, tj. organizacyj
nie wyodrębnionych zbiorOw, praktycznie nie aa do nich łatwego 
dostępu, gdyż z reguły nie opracowuje sxę indeksów rzeczowych. 
Znaczenie obrazu, a ściślej wówięc jego zawartości treściowej 
przesędza o konieczności opracowania wateriałów pod względaw 
rzeczowym. Potencjalny użytkownik zainteresowany jest przede . 
wszystkie tematykę pozycji Ikonograficznej. Hasło korporatywne. 
/nazwa instytucji/ np. w elektronice reprezentowanej przez ty-, 
sięce firm na świacie, wydaje się aało praktyczne, chyba że jako 
element pomocniczy.

Magazynowanie i konserwacja ikonograficznych materiałów 
technicznych w Polsce napotyka na trudności. Powszechnie odczu
wany jest brak sprzętu i odpowiedniego wryposażania do przechoiry- 
wania zbiorów, jak np. pudeł kartonowych, folderów, szafek z szu
fladami, obwrolut introligatorskich, nalepek Itp. Wielokrotnie 
jest też obserwowany brak środków finansowych i lokalowych.

Nie ma w Polsce sprecyzowanych i ogólnie obowięzujęcych 
przepisów konserwacji materiałów fotograficznych, przezroczy i 
filmów. Przyczynę tej sytuacji jest brak ustslonych kryteriów 
zaakceptowanych przez jednostki nadzorujęce tryb postępowania z 
nimi, w szczególności przez instytucje wytwarzajęcs lub gromadzę- 
ce tego rodzaju zbiory, jak np. Centralna Agencje Fotograficzne, 
czy Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Należałoby postulować u- 
tworzenie odrębnych komórek, które przejmowałyby fotografie i 
przezrocza do trwałego przechowywania. Instytut Sztuki PAN orga
nizuje. co dwa lata konferencje poświęcone wymianie doświadczeń 
w zakresie konserwacji fotografii. Dotychczas jednak nie opubli
kowano żadnych materiałów. Projekty dotyczęca ochrony i zabez
pieczenia materiałów podejmowane lokalnie przez instytucje /np. 
Instytut Kształtowania środowiska/ pozostaję w stadium dyskusji 
i stanowię problem otwarty.

Zagadnienie udostępniania materiałów Ikonograficznych wyma
ga odrębnego podejścia do czytelnika indywidualnego i zbiorowe
go. Udostępnianie na miel ecu łęczy się ze zdobyciem odpowiednie-
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go oprzyrzedowenie, eparetuiry. зако laizji? przyazłoicl neletakoby 
postulować odrębne agendy dla każdego rodzaju zbioru z kilkuoso* 
bowę obsadę. Specyfika niektórych materiałów /ńp. przezroczy, 
filmów/ będzie wymagała raczej scentralizowanego udostępnianie, 
zwięzanego z salę projekcyjne i innymi pomocami technicznymi.
Ola celów udoetępnianie lokalnego i międzybibliotecznego wskaza
ne byłoby utworzenie centralnej kartoteki ogólnokrajowej dotyczę- 
caj zbiorów trudno dostępnych /np. rysunków o znaczeniu unikato
wym/, rozproszonych w licznych zbiorach publicznych, co stwarza 
konieczność wydobycia ich na potrzeby społeczne. Z wnioskiem tym 
więżę aię konieczność utworzenia ośrodka wiodącego, np. na Poli
technice Warszawskiej(który mógłby udzielać informacji w skali 
całego kraju na podstawie aparatu pomocniczego wyposażonego w 
katalogi, kartoteki i komputery. Deko dalszy wniosek nasuwa się 
konieczność sporzędzenia reprodukcji fotograficznych materiałów 
unikatowych zwięzanych treścią ikonograficzną z obszarem placów
ki macierzystej. Centralizacja pewnego zasobu reprodukcji dla 
źródeł szczególnie ważnych jest niezbędna, stanowi podstawę je
dyną i wyczerpującą do udzielanie informacji nie dającej się za
stąpić żadnym materiałem opisowym.

Rozpowszechnianie informacji o materiałach ikonograficznych 
w zakresie nauk technicznych jest w Poises niezadowalające.Prze
wodnik Bibliograficzny nie zamieszcza informacji eni o literatu
rze filmowej, ani też o filmach, fotografiach czy przezroczach. 
Nasuwa się Wniosek o konieczności poszerzenia zakresu ewidencji 
materiałów przez bibliogrs fię narodową o dokumenty niekonwencjo
nalne.

W związku z rozwojem światowej kinematografii naukowej wzra
stają kłopoty związane z gromadzeniem, opracowaniem i przechowy
waniem taśm filmowych, które przecież obok doraźnego odbioru ma
ją swoje cele poznawcze w życiu gospodarczym, naukowym, jak i o- 
śwlatowym. Dednak do chwili Obecnej zarówno światowe organizacja 
filmu, jak i centralne instytucje zajmujące się filmem naukowym 
w poszczególnych państwach, nie opracowały wskazówek, które u- 
sprawniałyby adekwatne wykorzystanie materiałów. Dast to prob
lem wciąż otwarty dla bibliotekarzy i dokumentalistów. W wyniku 
przeprowadzonej wizji lokalnej polskich ośrodków filmowych w wier
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lu г nich nie ma odpowiedniej ewidencji., indeksów rzeczowych. Nie 
ma katalogów filmowych,rejestrujących globalnie produkcję filmów 
naukowych w Polsce z emisjami telewizyjnymi włęczńie. Źródła pu
blikowane sporadycznie sę niepełne, nie zawierśję wszystkich fil
mów naukowo-technicznych, kładęc nacisk szczególny na filmy popu
larnonaukowe. oświatowe i animowane dla potrzeb szkolnictwa.

Odczuwany jest brak informacji bieZęcej o nowo ukazujęcych 
się filmach i programach telewizyjnych w zakresie problematyki 
naukowo-technicznej i przemysłowej. Utworzenia narodowych ośrod
ków ewidencji i katalogowania filmów, które byłyby równocześnie 
organami jednostek międzynarodowych, poprawiłoby sytuację. IV ewi
dencji powszechnej nacisk szczególny powinien być położony na te
matykę, klasyfikację i poziom każdej emisji filmowej i telewizyj
nej w zakresie zagadnień naukowo-technicznych.
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formacji Naukowej* Technicznej i Ekonomicznej. Warszavia, R.l:
1975.

19. INFORMATOR 0 Polskiej Literaturze Techniczno-Handlowej 1982
■nr. 1 .8. 2-,

20. INTERNATIONAL standard bibliographic description for non- 
-book materiale, London 1977 s. 51, 58.
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21. JASKÓLSKA A. Krótki zarys historii filmu naukowego. Warsza
wa 1970 s, 17. _

22. KATALOG filmów krótkomatrażowych 16 mm. Warszawa 1977 Amba
sada Amerykańska 112 s.

23. KLIM0WIC20WA I., ZAŁUSKA H. Informator o placówkach infor
macji w Polsce /biblioteki! ośrodki ints/. Warszawa 1978.
615 s. /indeks rzeczowy/.

24. KULIKOWSKI J.L. System infortaacjl naukowej, technicznej i 
organizacyjnej - SINTO. "Prz. bibliot." 1975 z. 1 a. 3-28.

25. LEXIK0N der Wirtschaft. Arbeit. Berlin 1969 s. 220-221.

25. MięoZYNAROOOWY Festiwal Filmów Naukowo-Technicznych i Dydak
tycznych. Informacje o filmach. Katowice 15-19. 11. 1977. Ka
towice 1977 , 433 s.

27. OPISANIE slbomov. Inatruktivno-ffletodiceakie rakomendacii 
pc opisaniju proizvedenij pecati. wyd. 2. Moskwa 1973
s. 30-41.

28. PODMORSKI K. Problemy rozwoju krajowego systemu informacji 
o literaturze firmowej. W: Dzień Informacji Naukowej, Tech
nicznej i Ekonomicznej 24 września 1974, Program i tezy re
feratów Warszawa* CINTE 1974 s. 2-6.

29. POSIEDZENIE grup roboczych Międzynarodowego Specjalistyczne
go Systemu Informacji o Katalogach Przemysłowych. "Aktual. 
Probl. Infor. Dok.” 1976 nr 3, s. 36-37.

30. PROJEKT instrukcji dotyczęcej organizacji i zakresu działa
nia Pracowni Dokumentacji Ikonograficznej i archiwów zakła- 
dov/ych dokumentów audiowizualnych w wojewódzkich Biurach 
Planowania Przestrzennego. Instytut Kształtoivania środowis
ka. Warszawa 1977, maszynopis.

31. PROJEKT opracowania grupowego dokumentów życia społecznego. 
Warszawa 1970. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich^ maszyn, 
powiel.

32. PRZEWODNIK po zespołach i zbiorach Archiwum PAN, Stan na 
dzień 1 stycznia 1977. Wrocław 1978, 357 s., 24 il. cz-b.
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33. SARNOWICZ KAPKO R. Gospodarka ryauńkosre w p rze a y^le . 
Werazewe 1957.

34. SAWONIAK H. Dokumenty audiowizualne w bibliografii. Prace 
Inat. Bibliogr. 1970 nr 16 e. 369-393.

35. SHAW R.V. Picture professionalism;. Part 1-2. ’̂ Special 
Libraries” 1974 nr 11 S. 421-429; nr 12 s. 505-511.

36. SIEMINA M. Zbiory specjalne w bibliotekach wyższych uczel
ni technicznych. Zesz. Nauk. Politechniki Szczecińskiej 1965 
nr 52. Prace Monograficzne nr 24 s. 61,

37. SIKORSKI L., Rola i znaczenie informacji firmowej. Warszawa; 
CINTE 1971,

38. SMOLARCZYKOWA T. Opracowania dokumentów iycie społecznego 
w Bibliotece Osgiellońsklej. “Biuletyn BD" 1976 s. 109-127.

39. SOKOŁOWSKA W. Z doświadczeń pracy Działów Dokumentóv^ Życia 
Społecznego w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
PAN we Wrocławiu. Ze Skarbca Kultury l969 z. 20 s. 275-299.

40. SPRAVi/OZDANIA placówek PAN z działalności dokument асу jno-in- 
formacyjnej 1977. Warszews: OIN PAN.luźne maszynopisy.

41. TATARKIEWICZ 0. Informacja techniczno-handlowa. Werszawa: 
CINTE 1976 Meteriały szkoleniowe nr 3.

42. TRAVIS I.L..Trade literature at the National Museum of 
History and Technology. "Special Libraries” 1979 nr 7 
s. 280.

43. TREBBLE A. The control of non-book materials in the Unxted 
Kingdom, "Dournal of Documentation" 1972 nr 2 s. 151-159.

44. VERORONUNG Ober die Aufgsben des Bibliothekssysterns vom
31 Mai 1968. "Oer Bibliothekar” 1968 z. 9 s. 865-693. '

45. WILDER H, Grafika, drzeworyt, miedzioryt, litografia. .Vska- 
zówki dla bibliotekarzy i«miłośników sztuki. Lwów 1927.

4S. WYKAZ jednostek nadzorujących rozwój i działalność informa
cyjną w resortach oraz branżach, działowych i wojewódzkich 
ośrodków inte - stan na 01,07.1976. Warszawa; INTE 1976.
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47. ZOTOVA К. Modelująca funkcja bibliografii naгodOwвj;^ Wr Ty
pologia dokumentów. Referaty 2  II Międzynarodowego Spotkania 
Ekspertów Krajów Socjalistycznych ds. Sieięcej Bibliografii 
Narodowej. Warszawa 21-Z6 kwietnia 1975. 'Warszawa 1976 
s. 13-38.

SYSTEMATIZATION OF ICONOGRAPHIC FILES IN THE FIELD 
OF TECHNICAL SCIENCES 
Results of the Survey

S u a Ш a r у

The study of iconographic files was performed in the field 
of technical sciences within 155 nationel institutions using 
the method of survey. At the beginning there is presented the 
national and foreign literature concerning scientific and tech
nical iconography. The analysie of the surveyed material was pre
ceded by terminological remarks. There are described separate 
groups of iconographic documents stored by institutions such as 
photos^ slides, films, designs, figures, illustrations and fol
ders containing pictures of subject. Problems of making such ma
terials available and of the distribution of information are 
discussed. It xs suggested that research centers classify non- 
-conventional iconographic materials in common with traditional 
ones, that organize sections for making these materials evaila- 
ble and for extending the scope of the national bibliography 
including non-conventional Iconographic materials.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОБРАБОТ1СА ЛКОНОГРАФйЧЕСКИХ МАССИВОВ 
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В ПОЛЬШЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ AHKETHLIX ИССЛЕДОВАНИЙ

Р е з ю м е

Проводились исследования иконографических массивов в облас- | 
ти технических наук в рамках учреждений в стране, используя ме- | 
тод опроса. В начале обсуждается национальная и инностранная 
литература, касающаяся научно-технической иконографии. Анализу 
анкетного материала предшествуют терминологические примечания. 
Обсуждены отдельные группы иконографических документов накапли
ваемых учреждениями, таких как: фотографии, диапозитивы, фильмы, 
рисунки, гравюры, иллюстрации, а также фирменная литература, со
держащая изображения предметов. Рассматривались вопросы доступ-*- 
Еости и разпределения информации в области названных материалов. 
Предлагается обработка научно-исследовательскими центрами иконо- 
графических неконвечциональных материалов наравне с традиционны
ми, организация агенств по их доступности и расширение обьёма 
jnieTa в национальной библиографии названных материалов.





M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

BARBARA SOSINSKA
Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Infornacji Naukowej UW

MięDZYNARODOWE CENTRUM KOORDYNACYONE SIECI SYSTEMÓW 
INF0RMAC3I BIBLI0TEC2NE3 - NOWA FUNKCOA OCLC

Cel i zadania OCLC. Zasięg działania OCLC
i. status członka Korporacji.. Serwisy OCLC: 
Centralny Katalog Online, Podsystem Katalo
gowania,. Podsystem Gromadzenia, Podsystem 
Kontroli Czasopism, Podsystem Wypożyczeń 
Międzybibliotecznych, Podsystem Kontroli 0- 
biegu Dokumentów. Wyposaż:enie OCLC i czas 
pracy serwisów dialogowych. Prace badawcze 
OCLC oraz usługi konsultacyjno-projektowe.

Automatyzacja prac bibliotecznych i zakładanie nowych 
skomputeryzowanych systemów informacji w wielu krajach jest 
już zjawiskiem powszechnym. Podobnie, założenie specjalistycz
nej bazy danych bibliograficznych czy banku danych faktografi
cznych traktowane jest obecnie jako tylko kolejny konsekwentny 
krok na dawno wytyczonej drodze tworzenia sieci systemów wyczer- 
pujęcej informacji o dorobku naukowym l technicznym naszej cywl* 
llzacji. Nie jest przesadę stwierdzenie. Iż od co najmniej dzie
sięciu lat obserwujemy pewnę rutynizację działalności informa-
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;:, jnej ne Prowadzone w tyir. zakresie orece badawcze zmiiê
rzeję przeoe wszystkim ku doskonaleniu wcześniej wypracowanych 
technologu informacyjnych, praktyka zaś d?ży ku unifikacji sie
ci systemów informacyjnych oraz podniesieniu efektywności ich 
pracy zarowno w sensie technicznym jak i ekonomicznym. Na tyra 
r.le szczególnie warto zwrócic uwagę na działalność Online Compu
ter Library Center /CCLC, dawniej Ohio College Library Center/, 
które w świecie informacji naukowej i bibliotekarstwa zdobywa 
coraz większe uznanie i opinię niebagatelnego sukcesu '.

CEL I ZADANIA OCLC

OCLC powstało w 1967 r. Jako niekomercjalna korporacja bi
bliotek stanu Ohio, której zadaniem była porooc w koordynacji 
pracy i przede wszystkim w automatyzacji tych bibliotek. Praca 
Ohio College Library Center polegała początkowo przede wszyst
kim na przetW8rzaniu informacji w trybie offline dla 54 biblio
tek. IV 1 9 7 7  r. Centrum rozszerzyło zasięg swej działalności o- 
bejmujęc nię 1800 różnego typu bibliotek,znajdujęcych się na 
terenie całych Stenów Zjednoczonych, Centrum zmieniło wówczas 
nazwę ne Korporację OCLC /OCLC Inc./. Kolejna zmiana nazwy to
warzyszyła przekształceniu Centrum w korporację o zasięgu mię
dzynarodowym , co nas tępiło w latach osiemdziesiętych po dołęcze- 
niu doń bibliotek kanadyjskich, meksykańskich, australijskich o- 
raz europejskich /por. Zasięg działanie OCLC i status członka 
Korporacji/. Obecnie Centrum posługuje się nazwę ONLINE COMPU
TER LIBRARY CENTER Inc,, zaś podstawowym jego żądaniem jest 
działalność konsultacyjne i koordynacyjna w zakresie implemen
tacji komputerowych systemów bibliotecznych: realizację tego za
dania umożliwia utrzymywanie własnego zespołu badawczego OCLC, 
trudnięcego się przede wszystkim projektowsniem mikrokomputero
wych serwisów bibliotecznych, OCLC kontynuuje ponadto usługowę 
działalność informacyjnę w oparciu o własny system konwersacyjny.

X /'Informacje o działalności Ohio'College Library Center znej- 
dzie czytelnik m.in. w artykule I. Klempnera: Biblioteki i 
służby informacyjne w USA. Sten sktualny oraz perspektywy roz
woju, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 1980 nr 2 /37/ 8.61-84.
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JeV głosi Statut OCLC. celem nadrzędnym Korporacji Jest 
wspomaganie bibliotek «* procesie ich automatyzacji i atopniowe 
tworzenie, utrzymywanie i wykorzystanie w akell międzynarodowej 
skomputeryzowanej sieci systemów bibliotecznych. OCLC aspiruje 
do miana promotora rozwoju współczesnych usług bibliotecznych, 
bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa /w sensie popieranie roz
woju teorii tej dyscypliny/ oraz do miana centralnego ośrodka 
badawczego w zakresie automatyzacji bibliotek /3. s. 14/.

ZASięC DZIAŁANIA OCLC I STATUS CZŁONKA KORPORAC3I

OCLC powstało Jako organizacja przede wszystkim amerykahs- 
kich bibliotek akademickich /poczętkowo tylko bibliotek uczel
ni stanu Ohio/, z czasem Jednak przeistoczyło się w korporację 
bibliotek wszelkiego typu. Oysponujęc własnę siecię telekomuni- 
kacyjnę współpracuje z 22 sieciami lokalnymi na terenie Stanów 
Zjednoczonych oraz z narodowymi sieciami Kanady. Meksyku i 
Australii, a ostatnio także z sieciami europejskimi. W listopa
dzie 1981 r. została zainstalowana transatlantycka linia tele- 
komunikacyj^ne łęczęca amerykańskie centrum komputerowe OCLC 
/zlokalizowane od grudnia 1981 w Dublin. Ohio/ z Biurem OCLC 
Europe w Birmingham w Anglii, co umożliwiło szerokie wykorzys
tanie serwisów Centrum przez biblioteki brytyjskie. Poza Wiel- 
kę Brytanię europejskimi członkami OCLC sę biblioteka NIHE 
College w Dublinie /Rep. Irlandii/, biblioteka Lars w Paryżu, 
Fińskie Centrum Badań Technicznych oraz Duńska Centrala Biblio
teczna /Danish Loan Centre/ /dane z lipce 1983/.

Liczba członków OCLC stale v^zrasta. Obecnie korporacja 
zrzesza ponad 6000 różnego typu instytucji informacyjnych i bi
bliotek. przy czym warto zaznaczyć, iż członkami Centrum są ta
kie instytucje Jak Library of Congress, współpracuję z nim tak
że: sieć bibliotek amerykańskiej Research Libraries Group. Asso
ciation of Research Libraries. British Library Lending Division, 
i Danish Loan Centre. Chociaż w dalszym clęgu biblioteki akade-' 
mickle stanowię największą grupę wśród członków OCLC. obecnie 
praktycznie reprezentowane sę w Centrum wszystkie rodzaje bi
bliotek. Orugę co do wielkości po bibliotekach akademickich /53. 
grupę członków tworzę biblioteki publiczne /15%/ /por. rys. 1/.
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Rys, 1 Procentowy udział poszczególnych typów bibliotek w Kor-̂  
poracji OCLC /dane na rok 1982/

Oo 1982 roku biblioteka otrzymywała status członka OCLC 
l̂ od warunkiem pełnego wykorzystywania systemu centralnego kata** 
logowania bieZęcego w trybie Online 1 zarazem uczestniczenia we 
współtv<^orzeniu centralnego katalogu OCLC /Online Union Cats» 
log/^^, Obecnie OCLC znacznie rozszerzyło>możliwości korzysta- 
nia z Jego serwisów oferując zróżnicowane rodzaje członkostwa. 
Ogólnie kaZds biblioteka« centrum informacji naukowej czy ośro
dek badawczy moZe zgłosić akces do OCLC albo Jako członek peł
ny /tzw. Participant/, czyli współtwórca katalogu centralnegoi 
uprawniony do korzystania ze wszystkich serwisów OCLC, lub Ja
ko członek częściowy /tzw, Non-Participant/, korzystajęcy z do
wolnego nie-katalogowego podsystemu OCLC, tzw. “produktów
OCLC” w postaci kartotek tematycznych, drukowanych kart katalo
gowych oraz katalogu centralnego.

Wszystkie serwisy OCLC zostanę szczegółowo omówione w dalszej 
części artykułu.
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Nowa oferta przewiduje trzy rodzaje członkostwa pełnego: 
Online Participant, Tapeloading Participant i Nonlibrary Parti* 
cxpant. Także członkostwo niepełne przyznawane jest w trzech 
kategoriach, w zależności od rodzaju usług, z których chce ko
rzystać zgłaszająca akcea instytucja: Special User, Partia! 
User i Processing Center Client. .

SERWISY OCLC

1. Centralny Katalog Online /Online Union Catalog - OUC/

Według danych z kwietnia 1963 roku Centralny Katalog On
line OCLC zawiera ponad 9 min rekordów bibliograficznych,repre
zentujących wszelkie typy materiałów bibliotecznych; w tym wy
dawnictwa monograficzne stanowią 85,03:0, wydawnictwa seryjne 
6,38%, materiały audiowizualne 2,39,0, mapy 1,19'/̂ , rękopisy 
0,36,b> nagrania dźwiękowe 2,617ś 1 inne materiały drukowane 
2,02i^. Tygodniowy przyrost bazy wynosi około 25 000 rekordów 
/рог. tab. 1.1/.

OUC Jest produktem współpracy bibliotek o statusie pełne
go członka OCLC i powetaje jako efekt bieżącego katalogowania 
online własnych zbiorów tych bibliotek, w ten sposób informa
cja o kolekcjach ponad 3000 bibliotek stanowi około 75.o rekor
dów OUC, pozostałe natomiast 25% pochodzi z różnych amerykańs
kich źródeł narodowych /głównie ze współpracujących z OCLC a- 
merykańskich specjalistycznych baz danych/. OUC jest uniwersal- 
nę oazę bibliograficzny, w której pod względem tematyki dominu
ję publikacje medyczne i legislacyjne, zaś pod względem języko
wym największy część stanowię prace angielskie, następnie nie
mieckie, francuskie, hiszpańskie, włoskie, rosyjskie, portugal
skie i holenderskie /рог.-tab. 1.3/.

Każdy z pełnych członków OCLC, poza opracowywaniem w try
bie online nabytków, zobowięzany Jest do zgłoszenia wszystkich 
pozycji znajdujęcych się w jego zbiorach. Umowa ta umożliwiła 
włęczenie do OUC cennej informacji o drukach starych i zorien
towanych tematycznie i geograficznie kolekcjach specjalnych 
/por. tab. 1.2/.
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Tabela i

)9пе E tc гуЕтуслпе o Cant'•o inyni Kstolcgu Online CCLC 
■'kwiecień 15P5 r..

T -jr n-G t er *8 lów -iczca reKsrdów 'J dzieł 
procentowy

,. у 0 ji.  n i  C r ZIV." r r ć 
/ -..of'oor 5 f le

7 702 60 6 8 5 , 0 3

..N dc'.'/nictvii c i v i l e 57 8 212 6 , 3 6

; a t e r i a ł y  audiow' izuaine 216 65C 2 , 3 9

; зсу lu ż 935 l , l v

^.aпuskгypty 33 9 7 4 0 , 3 6

i . 'agranie dćwiykowe 255 i^73 2 , 6 1

r^ut у 162 315 2 , 0 2

Łą c zn i e 9 05 6 902

Z, -.ydawnictwa zwarte według dęty wydania

lOwc. - loUO 
15L1 - ITO'O 
1701 - 1800 
1600 - 1900 
190C -

Liczbę rekordów

11 541 
28 321 
91 99S 

779 497 
6 791 249

3. Wydawnictwa zwarte według języka

Angielskie
Niemieckie
Francuskie
Hiszpańskie
Włoskie
Rosyj skie
Portugalskie
Holenderskie
Łacińskie

Liczba rekordów

5 583 777 
534 816 
427 404 
359 873 
138 347 
122 304 
81 531 
46 672 
45 265

104



Poltkie 42 614

Szwedzki* 30 143

Czeskie 21 872

^ DuiSskle 21 520

Węgierskie 20 336

W Innych Językach reprezentowane przez pon§d 10 000 
/fiński. Indonezyjski, Japoński, norweski, 
rumińskl/

4. Liczbę zarejestrowanych syeboll identyfikujących 
lokalizację dokumentów w określonych zbiorach 
bibliotecznych —  131 303 284

OUC wykorzystuje format MARC /Machine Readable Cataloging/, 
zarówno wariant LC MARC Jak i UK MARC, umożliwiajęc dostęp do 
rekordów według symboli Klasyfikacji Biblioteki Kongresu, ISBN 
i ISSN oraz słów kluczowych wyprowadzonych z tytułów lub nazw 
instytucji sprawczych. Możliwe Jest także wyszukiwanie według 
nazw autorskich.- Wymienione klucze wyszukiwawcze mogę być uzu
pełniane także za pomocę określenie daty publikacji 1 rodzaju 
materiału. Szczególnie wartościowym elementem rekordów OUC sę 
sigla. czyli symbole identyfikacyjne bibliotek,posiadaJęcych da
ną pozycję w swoich zbiorach. Symbole te wprowadzane sę automaty
cznie po stwierdzeniu, iż dana instytucja korzystała z określone
go rekordu w procesie katelogowanla lub zgłosiła nowy rekord do 
OUC. Pod koniec 1982 roku zarejestrowano ponad 120 min. symboli 
lokalizacyjnych. '

Według obliczeń statystycznych, każda inatytucja członkows
ka typu uniwersalnego, zarówno biblioteki akademickie ,Jak i pub
liczne odnajduję obecnie w OUC 65 - 95^ rekordów odpowladśję- 
cych pozycjom znajdujęcym eię w ich zbiormch.

2. Podsystem Katalogowania /Cataloguing Subsyatem/

Podayetem tan umożliwia bibliotekom współpracę w zakresie 
katalogowania zbiorów w trybie online,polegajęcę na zgłaszaniu
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foreiscje bieżęca о obiegu poszczególnych dokunentów. Inforeacja 
ta dostępna jest w trybie online dla każdego użytkomtnika, co w 
znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia proces wypożyczanie.

6, Podsystem Kontroli Obiegu Ookunentów /Circulation Control 
Subsystem/

Podsystem Kontroli Obiegu Dokumentów jest jedynym jeszcze 
w pełni nie uruchoBionym serwisem OCLC. Zgodnie z założeniami 
projektowymi,podsystem ren na stanowić niezależny serwis automa
tycznej kontroli aktywności zbiorów poszczególnych bibliotek, o- 
De;mujęc rejestrację i kontrolę wypożyczeń, organizację prolon
gs: 1 rezerwacji, rejestrację zwrotów orez generowanie raportów 
okresowych c stanie zbiorów i zestawień statystycznych. Podsys
tem Kontroli Obiegu Dokunentów wykorzystywany łęcznie z Podsys- 
renrini ts logowania, Wypożyczeń Międzybibliotecznych i Gromadze- 
■ 3̂ Г',73 rant UJ s 2u tona tyzac J ę na jważniej szych i najbardziej cza- 
D ucarnycn operccji bibliotecznych. Podobnie jak pozostałe ser- 
■visy Oentrun, Podsystem Kontroli Obiegu Dokumentów jest połęczo- 
•y ze wspólną siecią telekomunikacyjną OCLC,

■''^uSAZPN'IE OCLC I CZ,-i,S P,-?ACY SERWISÓW OIALOGOWTCH

vyposazenie OCLC stanowi konfiguracja różnego rodzaju koo- 
P-terów połączonych liniami komunikacyjnymi w ten sposób, iż 
tv7orzy ona wielofunkcyjny system o stosunkowo niskim koszcie 
pracy 1 wysokiej efektywności /1/, Oest on zeinstslowany w cen
trum konputerowyro OCLC w Dublinie, stan Ohio. W skład owego kom
pleksu maszyn wchodzi szesnaście minikomputerów 0-116 /Digital 
Computer Controls/, obeługujęcych ponad 130 linii telekomunika- 
cyjnych, dwa ninikomputery typu Tandem,obsługujęc8 system lokel- 
'У oraz połączenie z Atlantą w stanie Georgia, dwanaście proce- 
soró.s Tandem, twór zących tzw. system nadzorczy /Network Supervi
sor/, współpracujący obecnie z dwoma komputerami Xerox 'sigma 9 
/vv przyszłości ten element systemu aa być rozbudowany do 7 ma
szyn,'. romputery te połączone są z szesnasto-procesorowya sys
temem Tandem, funkcjonującym jeko procesor bezy danych /Data 
Base Processor/, uaożliwiający dostęp w trybie konwersacyjnyei

106



do ponad 9 alllonów rekordów bibliograficznych^ przechowywanych 
na dyskach magnetycznych ó łącznej pojemności 74 300 megabajtów.

OCLC utrzymuje ponadto dwa systemy administracyjno'produk- 
cyjne obsługujące serwisy offline. Komputer IBM 4331 i siedem 
drukarek wierszowych przygotowuje karty katalogowe rozsyłane 
członkom Korporócji. Centrum dysponuje także drukarkę laserowe 
typu Xerox 9700,wykorzystywane do produkcji różnych materiałów 
informacyjnych dis członków OCLC oraz do przygotowania danych 
wejściowych dla systemu.

a chwili obecnej OCLC obsługuje około 5000 terminali zaln- 
stalowanych w bibliotekach i innych instytucjach, które zgłosi
ły akces do korzystania z serwisów online. Serwisy te pracuje 
87 godzin tygodniowo; od godziny 7.00 do 22.00 czasu wschodnio- 
amerykańskiego od poniedziałku do piętku oraz od godziny B.Q0 
do 20.00 w soboty. Według danych statystycznych Centrum, w go
dzinach szczytu /między 9,00 a 17.00/ system OCLC przyjmuje i 
wysyła średnio 47 informacji Jednostkowych /rekordów, lub żąda
nych przez użytkownika ich części/ na sekundę. Dane te świadczę 
nie tylko o wysokiej operatywności systemu, ale także o Jego po
pularności i stopniu wykorzystania.

PRACE BADAWCZE OCLC ORAZ USŁUGI KONSULTACYONO-PROOEKTOWE

OCLC jest nie tylko instytucję usługową, ale także ośrod
kiem badawczym dysponującym własnym personelem naukowym. Prowa
dzone przezeń prace zorientowane sę na podnoszenie efektytvnosci 
wszelkich serwisów informacyjnych zarówno w sensie technicznym 
i ekonomicznym, jak również szerszym - społecznym. Szczególnie 
interesujące badania OCLC więżę się z tzw. marketingiem infor
macyjnym, s więc^z szeroko zskrojonę eksplorscję środowiska na
ukowego i Jsgo potrzeb. Orugę znaczęcę grupę tematów badawczych 
stanowię prace zwięzane z rozwojem środków technicznych oraz 
pakietów programów, wykorzystywanych przez biblioteki, systemy 
bibliograficzne i faktograficzne. Zespół naukowy OCLC bada wi 
różne aspekty interakcji człowiek - maszyne, zjawiska społeczne 
i psychologiczne ograniczające stopień wykorzystania technik 
komputerowych w pracach naukowych, в także w ży'ciu publicznym.
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Centrum poświęca też wiele uwagi rozwijaniu i implementacji» no
wych technik komunikacyjnych,takich jak elektroniczne metody, 
przesyłania informacji pomiędzy wydawcami, bibliotekami 1 czytel
nikami, czy wykorzystanie mikrokomputerów w organizacji wewnętrz
nej pracy bibliotek oraz ich współpracy z obsługiwanym przez nie 
otoczeniem.

Korzystając ze znacznej pomocy ze strony Council on Library 
Resources /CLR/, OCLC uczestniczy w badaniach systemów dialogo
wych o dostępie powszechnym, zainstalowanycn w siedmiu amerykań
skich bibliotekach. Dane uzyskane od użytkowników tych systemów 
maję służyć podnoszeniu dostępności serwisów konwersacyjnych,pro
jektowanych przez OCLC, 8 także ułatwieniu innym bibliotekom o- 
kreślenia optymalnych zasad przechodzenie z tradycyjnych katalo
gów kartkowych na katalogi online. OCLC pracuje także nad przy
gotowaniem różnych wersji katalogów online, do których dostęp 
będzie dostosowany do potrzeb i umiejętności posługiwania się 
katalogami na nośnikacn maszynowych przez różnego rodzaju użyt
kowników, od uczniów szkół powszechnych do studentów 1 doktoran
tów oraz pracowników naukowych.

OCLC LLS

Serwisy obsługi 
czyt elników

- Kontrola obiegu 
dokumentów

- Ud z i e l a n e  
intormacji

- »r/pożyczeni8 mię* 
dzybibliot eczne

- Katalog online

oerwisy
techniczne

- Gromadzenia
- Katalogowanie
- Kontrola 

czasopism

Serwisy
administ racyjne

- Administracja
- Kontrola finansów
- Operacje finanso

we i zarządzanie 
pracę biblioteki

System informowania kiarownictwfa

Rys. a. Zakres usług zautomatyzowanego Lokalnego Systemu
Eibliotecznego OCLC /Lccal Lib^^ary System OCLC - CClC 
LLS/

110



Ważnę część usług OCLC stanowię ściśle związane z kierunka
mi badan prowadzonych przez Centrum konsultacje oraz projektowa
nie zautoraatyzotf/onych systemów bibliotecznych die poszczególnych 
klientów. Ogólnie, OCLC oferuje dwe podstawowe rodzaje systemów; 
system centralny bszujęcy ne usługach Katelogu Centralnego Onli
ne oraz system lokalny umożliwiający modelov/anie rekordów kata
logowych oraz operacji wykonywanych przez pozostałe serwisy dia
logowe OCLC, zgodnie z potrzebami i konwencjami przyjętymi przez 
poszczególne biblioteki lub sieci bibliotek /rys. 2/.

Od początku lat sześćdziesiątych, kiedy pojawiły się pierw
sze zautomatyzowane systemy informacyjne, obserwujemy bardzo dy
namiczny rozwój serwisów bibliograficznych i znacznie wolniejszy 
wzrost liczby specjalistycznych systemóyj informacji faktograficz
nej. Serwisy faktograficzne są niewątpliwie najdogodniejszą for
mą usług informacyjnych z punktu widzenia zaspokajania realnych 
potrzeb użytkowników, dostarczają one bovjiem dane bezpośrednie, 
nie wymegając© dalszych poszukiwań. Klient serwisóv,- faktografi
cznych otrzymuje więc tzw. informację docelową, którą może cez- 
pośrednio wykorzystać w swoich działaniach twórczych, jest to 
jednak bardzo droga forma usług informacyjnych, wymagająca skom
plikowanych operacji przygotowawczych. '.V konsekwencji większość 
istniejących systemów faktograficznych informacji naukowej i s- 
knnoeicznej obsługuje nieznaczny prccent potrzeb inforroacyjoych 
środowiska naukowego.

•V przeciwieństwie do serwisów faktograficznych systemy in
formacyjne operujące metainformacją, czyli informacją bibliogra
ficzną są nie tylko relatywnie tanie, lecz mają także znacznie 
szerszy zasięg. >V praktyce istniejące obecnie bazy danych obsłu
gują niemal wszysticie dziedziny wiedzy, choć oczywiście niektóre 
dyscypliny, takie jak chemie czy medycyna dysponują juz wyczer
pującymi skomputeryzowanymi rejestrami literatury, inne ciąg^-e 
jeszcze Obsługiwane są fragmentarycznie /zwłaszcza dyscypAiny 
humanistyczne/. Chociaż utworzenie ogromnej sieci rozmoitvcn 
baz danych stanowi duże osiągnięcie w dziedzinie ułatwiania dc
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stępu do informacji azerokio rzeszom użytkowników, to Jednak wSf^ 
to zwrócić uwagę także na pewne menkamenty tego typu usług infor~ 
nacyjnych. Przede wszystkim bazy danych zakładane eę dla poszcze
gólnych dyscyplin naukowych lub grup dyscyplin, co niesłychanie 
utrudnia i czyni bardzo kosztownym wyszukiwanie informacji o cha
rakterze interdyscyplinarnym. Przeciętny"użytkownik, nie żnajęcy 
dokładnie zakresu tematycznego określonych bez danych, aa poważ
ny kłopot z wryboren odpowiedniej bazy i najczęściej musi prze
szukiwać nie Jednę, lecz intuicyjnie wybranych kilka, a nawet 
kilkanaście. Z drugiej strony, cechę immanentnę serwisów bibli- 
graficznych Jest wskazywanie dokumentów, w których użytkownik mo
że znaleźć odpowiednię informację a ściślej - informowanie o 
istnieniu lub nieistnieniu takiego dokumentu. Serwisy te w spo
sób dokładny zastępuję więc poszukiwania bibliograficzne i tyl
ko bibliograficzne, jednakże najczęściej Jest to zaledwie wstęp
ny etap zbierania informacji przez użytkowników. Л' istocie cho
dzi im przecież o dotarcie do informacji zawartej w samym doku
mencie, a więc nie wystarczy wiedzieć, że dokument istnieje, na
leży jeszcze go zlokalizować i bezpośrednio dotrzeć do Jego treś
ci, Tutaj Jednak większość baz danych tworzonych w oparciu o 
najrozmaitsze bibliografie i listy wydawców, jest bezradna.

Л ostatnich latach coraz większę wagę prz>'vvięzuje się do 
organizacji informacji bibliotecznej, do skojarzenia klasycznej 
bazy danych bibliograficznych z katalogiem odzv/ierciedlajęcym 
konkretne i ściśle zlokalizowane zbiory. Działanie Centralnego 
t'.atalogu OCLC Jest efektem realizacji tej idei; skomputeryzowa
ny 1 dostępny w trybie online katalog rejestrujęcy zbiory wiel
kich uniwersalnych i specjalistycznych bibliotek z różnych kra
jów stanowi zintegrowanę bazę danych, v/ której nie tylko nie 
istnieje probiera ścisłego określenia przynależności dyscypliner- 
nej zagadnień naukowych, o których literaturę zamierzamy znaleźć, 
ale ponsdto zawiera one bezcennę dla użytkownika informację o 
miej 8CU, W którym możemy bezpośrednio dotrzeć do odpowiedniego 
dokumentu. OCLC zrzesza około 50CO bibliotek, co oznacza, iż 
średnio każdy rekord bibliograficzny zaopatrzony Jest w 6-10 
symboli identyfikacyjnych instytucji przechowujęcych i udoatęp- 
niajęcych bezpośrednio poszukiwany przez użytkownika dokument.
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Centralny Katalog Online jaat najważniejszym i najwyżej ce
nionym eerwiaem OCLC, należy jednak podkreślić, iż nie mniej war
tościowe aę także pozoatałe uaługi Centrum, a przede wszystkim 
te, które umożliwiają bibliotekom zakładanie własnych systemów 
komputerowych pod kierunkiem ekspertów OCLC, a następnie łącze
nie ich w zintegrowaną sieć biblioteczną. Obecnie większość du
żych bibliotek naukowych w USA i krajach Europy Zechodniej dys
ponuje sprzętem komputerowym i automatyzuje wybrana operacje bi
blioteczne. Najczęściej indywidualne systemy biblioteczne wyko
rzystywane są w kontroli zbiorów i administracji oraz w katalo
gowaniu formalnym, natomiast bardzo rzadko możliwe jest wyszuki
wania informacji według haseł przedmiotowych w bibliotecznych 
katalogach online. Na tę charakterystyczną cechę skomputeryzo
wanych systemów bibliotecznych akłada się wiele czynników, z 
których najistotniejszym wydaje się koszt i stopień trudności 
konstruowania indywidualnych sery^isów o wyszukiwaniu rzeczowym,
W tej sytuacji szczególnie warto zwrócić uwagę na usługi OCLC i 
rolę tej instytucji w rozwoju współczesnego bibliotekarstwa na 
świecie. 3ak wspomniano wcześniej, OCLC powstało jako instytu
cja usługowa wspomagająca działalność bibliotek amerykańskich 
i zmierzająca do utworzenia ich zintegrowanej sieci. W Stanach 
Zjednoczonych jest to najstarszy i nejwiększy system dostarcza
jący w trybie konwersacyjnym dane bibliograficzne wyposażone w 
sigla. Pcd koniec lat siedemdziesiątych popularność Korporacji 
zaczęła się stopniov/o zmniejszać, ze względu na opóźnienia we 
wdrożeniu podsystemów, nieragularność udzielania odpowiedzi 
przez system w trybie wsadowym oraz brak specjalistycznej kon
troli nad danymi wejściowymi, w 1978 r. powstała konkurencyjna 
dla OCLC Sieć Informacyjna Bibliotek Naukowych /Research Libra
ries Information Network - RLIN/, grupująca największa amerykań
skie biblioteki akademickie, Naw York Public Library oraz szereg 
dużych bibliotek specjalistycznych, takich jak biblioteka Metro- 
politan Museum of Art, Chicago Art Institute, Shell Oil Company, 
Xerox Corporation ' . Aktywność RLIN i pewien marazm, który ogar
nął OCLC pod koniec lat siedemdziesiątych, spowodowały przenie-

*^I. Klempner op.cit. s,71
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Sienie się części dawnych członków Centrum do nowej sieci biblio
tek naukowych. Wkraczajęc w nowę dekadę OCLC musiało więc poddać 
rewizji dotychczasowy program i udoskonalić jego realizację. 
Spektakularnym krokiem w tym kierunku było utworzenie wielkiego 
nowoczesnego centrum komputerowego w Dublinie, a następnie zało
żenie Biura Europejskiego w Birmingham. W ten sposób OCLC odzys
kało pozycję lidera stając się pierwszym skomputeryzowanym cent
rum informacji bibliotecznej o zasięgu międzynarodowym. 'Wiele 
krajów korzysta bezpośrednio z usług konsultacyjnych i projekto
wych, lub też traktuje OCLC jako wzorzec dla tworzenia własnych 
narodowych sieci bibliotecznych, czego przykładem jest ostatnio 
(\epublika Federalna r^iemiac /5/. Niekomercyjny charakter usług 
informacyjnych OCLC, dodatkowe ich wartość uzyskana dzięki wpro
wadzeniu danych lokalizujących poszczególne dokumenty orez nieo
graniczony zakres tematyczny /jakkolwiek w stosunku do komercjal
nych baz specjalistycznych znacznie mniejsza rzeczywista repre
zentatywność zbiorów informacyjnych dla piśmiennictwa naukowego/
1 rozszerzający się zasięg terytorialny działalności Centrum 
czyni zen atrakcyjnego partnera i możnego sponsora zarówno dla 
narodowych /czy.stanowych w USA/ zautomatyzowanych sieci biblio
tecznych, jak 1 dla poszczególnych bibliotek.
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ELŻBIETA ARTOIWICZ
Ośrodek Infornscjl Naukowej PAN

PERSPEKTYWY DZIAŁANIA SIECI BIBLI0TECZN0-INF0RMACY3NYCH

Przegląd problemów związanych z obecnym kry
zysem w funkcjonowaniu bibliotek oraz z wi
zję ich ewolucji w przyszłości» oparty na 
dwu pracach o podstawowym znaczeniu metodo- 
logicznya: A. Kente: Library Resource Sha
ring orez D. Thompsona: The End of Libra
ries.
Koncepcja wspólnego wykorzystania zasobów 
bibliotecznych w remach zintegrowanych sie
ci jako Jeden ze sposobów zapobiegania zja
wisku "nie używanych bibliotek". Możliwości 
zastosowania najnowszych technologii elek
tronicznych w procesach integracji i ewolu
cji systemów informacji bibliotecznej.

Wśród różnorodnych problemów podejmowanych w literaturze 
anglosaskiej w ostatnich kilku latach w zwięzku z perspektywami 
funkcjonowania służb informacyjnych pojawia się pojęcie "nie wy
korzystywanej biblioteki" /unusable library/. Termin ten Jest 
ponoć bliższy użytkownikom niż samym bibliotekarzom i oznacza 
zwykle bibliotekę zbyt dużę, w której trudno znaleźć potrzebnę 
księżkę. oferuj ęcę uży-tkownikowi głównie bezużyteczne katalogi, 
nie stanowlęce żadnej pomocy w przeszukiwaniu bezzasadnie o- 
gromnych mas materiałów. Upowszechnienie się zjawiska nieużywa
nej biblioteki w części można tłumaczyć znanym i często opisywa
nym problemem eksplozji informacji. Na przykład w połowie lat 
siedemdziesiątych 32 tys. bibliotek publicznych, akademickich i 
specjalnych w USA oraz 75 tys. bibliotek szkolnych posiadało 
1300 min. yolufflinów, natomiast biblioteki brytyjskie dysponowa
ły w tym czasie zbiorami około 250 min yoluminów.

Równocześnie z bedaó przeprowadzonych w połowią lat siedem
dziesiątych na Uniwersytecie w Pittsburghu w USA pod kierunkiem
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A. Kenta^'^ ««ynika, t9 50% kaletek zakupionych przez bibliotaki 
nigdy nie było wykorzyatanych, 10% kai^żek nie wykorzyatyvfano 
ponad 7 lat i Jedynie bardzo niewielka część zbiorów ałuty czy- 
talnikoe bardzo efektywnie, będęc nieuatannie w obiegu. Charak- 
teryatyczne Jest również to, ża zaledwie 50% corocznych nowych 
nabytków Jeat wypożyczanych przez użytkowników. Zjawisko to «a 
aiejace w warunkach inpasu akonoeicznego /wzroatu can księżak, 
wzrostu kosztów ich publikacji oraz wzrostu kosztów utrzyasnia 
bibliotek/, który zausza nawet duże bibliotaki do poszukiwa
nia rozwięzeó alternatywnych wobac dotychczasowego aodalu saao- 
wystarczslnej i autonomicznej biblioteki - "biblioteki aleksan
dryjskiej", groaadzęcej wszystko o wszystkie, to znaczy uaiłu- 
JęceJ pełnić funkcję "skarbnicy wiedzy*.

Z innych istotnych czynników, powodujfcych faktyczne obu
mieranie tradycyjnych bibliotek i stanowięcych bariery w ich 
,funkcjonowaniu wyaienia się:
- fizyczne rozeiary księżek,
- przestarzałe zasady 1 środki syeteaetyzacJi zbiorów /na przy

kład Klasyfikacje Dziesiętna Oewey'a, systea Biblioteki Kon
gresu USA, katalogi systeaatyczne/,

- przestarzałe, a niekiedy wręcz niedorzeczne koncepcje i pro
gramy szkolenie użytkowników, powodujęce ich ucieczkę z biblio
tek 1 poleganie ne źródłach gromadzonych we własnym zakrasie,

- brak wzrostu aktywności w międzynarodowej dystrybucji czaso- 
pisa i księżek.

Wymienione ograniczenie w funkcjonowaniu bibliotek maję 
miejece w sytuacji ekspansji innych fora usług informacyjnych^ 
opartych na skomputeryzowanych bezach danych bibliograficznych 
i fektogrsficznych, udostępnionych użytkownikom także poza bi- 
bliotakami dzięki cięgla rozwijanym nowym technikom komunikacji.
W sumie powoduje to - zdaniem specjalistów - że biblioteki mu
szę się zmienić, ponieważ to, co sobę reprezentuję Jest zbyt 
ważne dla społeczeństwa; sę bowiem pamięcię, mózgiem ludzkiej 
wspólnoty. Dednę z podstawowych niezbędnych zmień w funkcjono
waniu bibliotek Jest konieczność skoncantrowenia uwagi na uży
tkowniku i Jego potrzebech zeaiaet tylko ne zbiorach, co po-
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tocznie określa eię jako zaatypienla duay bibliotekarzy za zbió> 
rów duB« z użytkownika.

Poazukiwaniu nowych rozwiązań dla funkcjonowania bibliotek 
poświęcono liczne prograay badawcze oraz spacjaliatyczna konfa- 
rancja a.in. w USA* Wielkiej Brytanii i Francji. W ich wyniku 
powatały raporty oraz zbiory referatów zawierająca propozycje 
nowego ujęcia funkcji bibliotek obecnie i w przyazłości. Można 
tu wyalanić a.In. Raport Komitetu Oświaty, Nauki i Sztuki Izby 
Gain z 1980 roku, raport Rady ds. Badań i Rozwoju Biura Gabine
tu w Wielkiej Brytanii, Raport S. Nora i A. Minca dla prezyden
ta Francji, aateriały konferencji nt. wspólnego wykorzystania 
zasobów bibliotecznych, zorganizowanej na Uniwersytecie w Pitts- 
burghu w 1976 roku oraz aateriały konferencji w Białya Ooau w 
1979 roku na teaat bibliotek 1 służb Inforaacyjnych^^.

Wnioski dotycząca możliwości obecnego i przyszłego funkcjo
nowania bibliotek w powiązaniu z przeaysłem informacyjnym spro
wadzają się do następujących sformułowań:

1. Funkcjonowania bibliotek nie można rozpatrywać w oderwa
niu od sieci informacyjnych; T. Galvin posłużył się porównaniem 
samodzielnej i aamowystarczalnej biblioteki do zamku z piasku, 
który może zmyć kolejna fala poszerzającej się wiedzy.

2. Długofalowe ujęcie działalności bibliotek jeko składni
ków sieci inforeacyjno-bibliotacznej musi uwzględniać następują
ca aspekty jej funkcjonowania:
- koncepcyjne,
- operacyjne /organlzacyjno-ekonoalczne/.
- społeczne i psychologiczne,
- badawczo-rozwojowe.

3. Rozwiązanie problemu aiejsce, roli i kształtu bibliote
ki przyszłości może stanowić zastosowanie w powszechnej skali 
nowych technologii informacyjnych, na które składają się: '
- nowe sposoby gromadzenia informacji /mikroforay, nośniki mag

netyczne, wideodyski, pamięć holograficzna/,
- nowe środki operowania gromadzoną informacją Ao"PUtery, mini

komputery, mikroprocesory 1 inna tego typu urządzenia/,
- nowe środki szybkiego 1 taniego przekazu informacji na duże 

odległości /syeteay i sieci telekomunikacyjne/.
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4. Mlnęł wiek druku. Przez ponad 500 lat wiedza ludzka była 
gromadzona w formie drukowanej, w bibliotekach stanowlęcych '“pa~ 
mięć ludzkości". Następny etap rozwoju będzie stanowić pamięć e- 
lektroniczna. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym mię
dzy dwoma epokami: druku i elektroniki.

5. Bazę społeczno-ekonomiczna obecnej sytuacji można przed
stawić w kategoriach trzech rewolucji:
- w wyniku pierwszej rewolucji maszyny zastęplły pracę mięśni 

ludzkich,
- w wyniku drugiej rewolucji maszyny zastępiły system nerwowy . 

człowieka - radio. film. telewizja, telefon.
- w wyniku trzeciej rewolucji maszyny /komputery/ zastępuję 

mózg ludzki; powstaje społeczeństwo postindustrialne,
6. Uniknięcie przez biblioteki w przyszłości statusu bez

użytecznego reliktu przeszłości, czego Już obecnie przejawem 
Jest ich paraliż zawodowy, wymaga ewolucji bibliotek i zawodu 
bibliotekarza.

KOŃCEPC3A WSPÓLNEGO W>'KORZYSTANIA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

VfS poroń lane wyżej zjawiska i problemy charakteryzuj ęce dzla- 
łaln ość biblioteczno-informacyjnę spowodowały sformułowanie i 
upowszechnienie koncepcji współdziałania bibliotek w ramach sie
ci /tzw. networking approach/ oraz Jako Jej pochodnej koncepcji 
wspólnego wykorzystania zasobów bibliotecznych /tzw. library 
resource sharing/. Idea koordynacji współpracy bibliotek w ra
mach sieci nie Jest nowa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 
była resli zowana pod przewodnictwem Biblioteki Kongresu od 1899 
roku, a w Wielkiej Brytanii również sięga początków XX wieku^^.

Próby analizy i zdefiniowania różnorodnych aspektów obecne
go współdziałania bibliotek w ramach zintegrowanych sieci podej
mowano *.in, na krajowej konferencji nt. wspólnego wykorzystania 
zasobów bibliotecznych w USA, zorgenizowaneJ w 1976 r. pod eus- 
picjani Studium Bibliotekoznawstwa 1 Informacji Naukowej Uniwer- 
eytetu w Pittsburghu /Graduate School of Library and Informa
tion Science/, wśród kilku programowych referatów przygotowa
nych przez uczestników konferencji, reprezentujęcych nejwlększe
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ośrodki koordynacyjne sieci bibliotecznych l duże biblioteki, ta
kie jak Ohio College Library Centre, Library of Congress. Stan
ford University 1 In. przedstawiony został referat A. Kenta,pro
fesora bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej na uniwersytecie 
w Plttsburghu zatytułowany *The Long Range Goals" /Długofalowe 
cele wspólnego wykorzystania zasobów bibliotecznych/ traktowany 
od kilku lat w środowisku naukowo-zawodowye pracowników Informa
cji jako "klasyczne", podatawowe opracowanie metodologiczne, za- 
wlerajęce równleZ definicje 1 określenia podstawowych pojęć i 
terminów w omawianym zakresie.

Wspólne wykorzystania zasobów bibliotecznych /library re
source sharing/ określono jako sposób działania bibliotek,pole- 
gajęcy na partnerskie podziale wykonywanych funkcji 1 oparty na 
wkładzie zasobów poszczególnych bibliotek 1 chęci współdziała
nia. Celem współdziałania bibliotek w remach sieci jest;
- dla użytkownika: makeymallzacja dostępności materiałów 1 usług 

informacyjnych,
- dla bibliotek; dostarczanie w ramach tego samego budżetu więk

szej Ilości usług niż przy działaniu Indywidualnym.
W omawianym klasycznym opracowaniu A. Kent wymienia kilka 

warunków, która muszę być bezwzględnie przestrzegane jeśli two
rzona sieć me oalęgnęć zakładane cale: Sę to:

1/ dokładne zrozumienie Istoty obecnych celów służb blbllo- 
teczno-lnformacyjnych oraz Istnienie przychylnego klimatu dla 
podejmowanych działań zarówno wśród bibliotekarzy jak 1 użytkow
ników,

2/ dysponowanie aparatem bibliograficznym umożliwiajęcym 
dostęp do zbiorów,

3/ dysponowanie efektywnym systemem dostarczania dokumen
tów źródłowych,

4/ zapewnienie mechanizmów zapewniajęcych uczestnikom' ale- 
cl wpływ na politykę gromadzenia zbiorów oraz na funkcje admi
nistracyjne warunkujęce konsekwentnę obsługę,

5/ zaakceptowanie przez uczestników zasady partnerstwa w 
działaniu oraz wielostronnego podejmowania decyzji,

6/ zabezpieczenie autonomii bibliotek Inctywidiialnych i Ich 
znaczęcego udziału w kierowaniu aieclę.
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Zakres wspólnego wykorzystanie zasobów bibliotecznych note 
być różny i obejmować: wypożyczenia międzybiblioteczne, wspólne 
katalogowanie, skoordynowane gromadzenie zbiorów, kontrolę o- 
biegu dokumentów itp.

Realizacja powszechnie odczuwanej potrzeby wspólnego wyko
rzystania zasobów bibliotecznych, wynlkajęcej z przesłanek eko
nomicznych i społeczno-kulturowych Jest zwięzana z rozwlęzaniem 
szeregu problemów praivno-edministracyjnych, ekonomicznych i ba
dawczo-pr oj ektowych. Tworzone dla celów współdziałania sieci 
informacyjno-biblioteczne stanowię struktury kooperacyjne wykra- 
czejęce poza granice instytucjonalne, e także polityczne, łęczę- 
ce w swoich ramach kilka rodzajów bibliotek - na przykład bi
blioteki akademickie, szkolne, specjalistyczne i publiczne.

'.V opracowaniach specjalistów reprezentujęcych instytucje in
formacyjne dysponujęce pewnym doświadczeniem w realizacji idei 
wspólnego wykorzystania zasobów oibliotecznych nader często pod
kreśla się. że wspólne korzystanie ze zbiorów nie wynika automa
tycznie z faktu formalnego utworzenia sieci. Zwiększony, połę- 
czony potencjał technologiczny i kooperacyjny uczestników sieci 
wymaga zasadniczej rewizji i reorientacji tradycyjnych celów 
bibliotek oraz strategii świadczonych przez nis usług. Chodzi 
zatem o zmianę filozofii działania bibllotek,wyrażaJęcę się w 
zrozumieniu faktu, że w obecnym kontekście technologicznym 1 e- 
konomicznym najważniejsze Jest zapewnienie użytkownikom dostępu 
/bibliografici.nego i fizycznego/ do samych zbiorów bibliotecz
nych, nie zaś powiększanie objętości tych zbiorów. Na tym tle 
projektanci i menadżerowie sieci Informacyjno-blbliotecznych 
muszę odpowiedzieć na nsstępujęcs pytania:

1/ co. /tj. Jakie zbiory/ może, a bardziej co nis może być 
przedmiotem wspólnego wykorzystania w ramach sieci? Wiadomo, że 
m e  można deklarować Jako wkładu fizycznego do sieci tej części 
zbiorów, która jest najczęściej wypożyczana lokalnie,

2/ Jakie ewentualne negatywne skutki /ograniczenia/ mogę 
wynikać dla lokalnych użytkowników bibliotek z faktu włęczenla 
się do sieci?

3/ Jaki Jest optymalny model organizacyjny tworzonej sie
ci, a także JeJ wielkość, liczebność klienteli oraz rodzaje

120



świadczonych usług InforaacyjnycK.
4/ jakie, w eiarę obiektywne kryteria naleiy etoaować przy 

ocenie funkcjonowenle aieci bibliotecznej?
Większość nożliwych odpowiedzi na te i inna azczagółowe 

pytania zawarta jest we wapoenianym referacie A. Kenta z zastrze- 
Zeniae przez autore konieczności i celowości rozwaZania rozwię- 
zań alternatywnych, wynikajęcych z ayeulacjl pracy sieci przed 
podjęcien ostatecznych decyzji. Z przedstawionych przaz niago 
propozycji celowe wydaja się przytoczenie niektórych poględów 
dotyczących woZliwego zakresu współdzisłanis bibliotek w re> 
■ech sieci oraz optynalnych rozwiązań przy wyborze aodelu sie> 
cl. Oo funkcji wapólnie reelizowanych przez biblioteki w ra
sach sieci naleZę:
- groaadzenie źródeł,
- przetwarzanie inforaacjl blbllogreficznej,
- przechowywania źródeł,
- inforaowanla o zeaobach bibliotecznych,
- dostarczanie dokumentów oryginalnych /lub ich kopii/. 
Wypełnianiu tych zadań służę odpowiednie podsystemy funkcjo
nalne aieci, takia jak:
- podsystem gromadzenia,
- podaystea katalogowanie,
- podsystem kontroli czasopism,
- podsystem wypożyczeń międzybibliotacznych,
- podsystem kontroli obiegu dokumentów,
- podsystem zbiorczego katalogu online.
- podsystem edmlnlstracyjno-ekonomlczny.
Dednakża - aredług opinii A. Kenta - żaden z istniejęcych obec
nie zintegrowanych systemów Informacyjno-blbllotecznych nia wy
pełnia i nie jeat w stenie wypełniać wszystkich funkcji jedno
cześnie. Najbliższy ucieleśnieniu koncepcji wspólnego wykorzys
tania zasobów bibliotecznych w ramach zintmgrowanej aieci in
fer macy J no- bibliotecznej jeat obacnie już międzynarodtwuy ayatem 
OCLC /Online Computer Library Centra/ koordynowany przaz Ohio 
College Library Centre od 1967 roku^^. Podobne funkcja realizu
ję brytyjakie aieci informacji bibliotecznej z systemem BLAISE 
jako ayatemem patronackim, analogicznie do OCLC^
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Przy niezbędnym ogrenlezenlu liczby funkcji wspólnie reali
zowanych. przy zrójsnicowanym charakterze udoetępnianych zbiorów 
oraz zróżnicowanych potrzebach użytkowników, nie Jest możliwe 
Jednoznaczne wskazanie optymalnego modelu organizacji sieci.
A. Kent zaproponował następujące układy funkćJonaIno-organize- 
cyj na:

1. Sieć rozproszona /distributed network/ - wszyscy uczest
nicy gromadzę różne pod względem wielkości i charakteru zbiory 
wzajemnie udostępniane.

2. Sieć gwiaździsta /star network/ - Jeden z uczestników 
sieci posiada w zasadzie wszystkie źródła, pełnlęc funkcja patro- 
nackis w stosunku do pozostałych.

3. Sieć gwiaździats ze zbiorami częściowo dublującymi się.
4. Sieć hierarchiczna /hierarchical network/ - zorganizowa

na według wielkości potencjału uczestników. Potrzeby nie zaspo
kojone przez daną bibliotekę są przekazywane do kolejnego więk
szego ośrodka informacji bibliotecznej.

5. Sieć mieszana /mixed network/ - etanowi kombinację po
przednich typów organizacyjno-funkcjonalnych.

Obecnie brak Jest podstaw empirycznych do stwierdzenia 
większej lub mnlejezej doskonałości wymienionych modeli sieci.

Omawiane propozycje zawierają również wykaz kryteriów, 
które mogę i powinny być podstawą oceny sprawności funkcjonowa
nia sieci informacyjno-bibliotecznych, Do kryteriów tych należą:
- elastyczność /flexibility/,

- dostępność /accessibility/.

- oeiągalnosć /availability/.

- skuteczność /efficiency/,

- efektywność ekonomiczna /effectiveness/,

- możliwość kontroli Jakości ueŁug /quality control/.

Wymienione wyżej Centrum Koordynacyjne OCLC Jako przykład 

instytucji reprezentującej nejazerazy zakrea działania w ramach 

wapółpracy sieci bibliotek również często spotyka się z krytycz

nymi ocenami. Wśród cech OCLC uznawanych przez środowisko biblio- 

teczno-informacyjne za najbardziej negatywne wymienia się:

- "imperializo* porównywany do ’‘Imperlellzmu** biblioteki alekeen 

dryjakiej.
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- niedoskońałoóć stosowanych rozwiązań technicznych, a zwłasz
cza niedoskonałość oprograaowania,

- zbytnie przywiązania do tradycyjnych funkcji i usług biblio
tecznych - a.in. do funkcji produkowania kart katalogowych, 
co stenowi nawyk tradycyjnej, lokalnej biblioteki.

OQienle do optyaalizacjl wspólnego spełniania funkcji in- 
forfflacyjno-blbliotecznych wyraZa się również w sfornułowaniu 
niezbędnych priorytetów.badawczo-rozwojowych, do których zali
cza się:
- budowę 1 uruchamianie nerodowych banków czasopism.
- badanie psychologicznych i społecznych aspaktów zachowania 

się użytkowników wobec idei wspólnego wykorzystywania zbio
rów bibliotecznych,

- badanie realizacji między uczestnikami sieci hierarchicznych 
w celu określenie optymalnej wielkości tych eleci.

- szczegółowe śledzenie wykorzystania księżek i czasopism w po
więżeniu z kosztami ich zakupu orez z kosztami wypożyczeń,

- opracowanie nowych metod dostarczania użytkownikom dokumentów 
źródłowych i stworzenie obsługi tak szybkiej i sprawnej, za 
Jakę klienci zachcę płacić. Istotne Jest przy tym uniezależ
nienie się od niedoskonałych usług pocztowych.

ROLA NOWYCH ŚRODKÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZINTEGROWAWCH SIECIACH 
INF0RMACY3N0-BIBLIOTECZNYCH

Charakterystyka technicznych aspektów funkcjonowania sie
ci bibliotecznych sprowadza się do atwierdzenia. że w projekto
waniu zintegrowanych sieci bibliotecznych oraz w operowaniu ni
mi coraz bardziej dominuje technika komputerov^a. poczynajęc od 
zastosowania minikomputerów dla potrzeb małych bibliotek lokal
nych po duże komputery obaługujęce konsorcja biblioteczne typu 
OCLC. Dzięki temu możliwe staje się nie tylko realizowanie pod
stawowych funkcji merytorycznych, ale również funkcji administra
cyjno-ekonomicznych.

W ocenie specjalistów reprezentujęcych pozablblioteczne 
instytucje informacyjne środowisko zawodowe bibliotekarzy sto
sunkowo wolno uświadamia aobie nieuchronność ewolucji /Jeśli nie
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rewolucji/ organizacyjnej w bibliotekach, lecz takie rewolucji 
technicznej. Powoduję to następujęce czynniki:

8/ ekspansywność i duia konkurencyjność usług online 
świadczonych przez różnorodne instytucje informacyjne.

b/ wzrost świadomości użytkowników o istnieniu alternetyw- 
nych form obsługi informacyjnej,

с/ zmiana roli użytkownika z obrońcy i protektora biblio
teki na konsumenta usług informacyjnych. Użytkownika przestaję 
satysfakcjonować instrukcje Jak posługiwać się katalogiem, co 
wyraża się w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie **Jaka Jest od
powiedź na dany temat** zamiast "gdzie można szukać odpowiedzi 
na dany temat",

d/ konieczność najwyższego zaangażowania nowej technologii 
elektronicznej do rozwięzania jednego z najpoważniejszych prob
lemów przemysłu informacyjnego lat osiemdziesiętych, który - 
zdaniem dyrektora Lockheed Information System R.K. Summits - 
stenowi sprawne dostarczanie użytkownikom kopii dokumentów 
źródłowych.

W sumie chodzi o stworzenie stałych, systemowo zorganizo
wanych powięzań między bazami danych bibliograficznych i fakto
graficznych dostarczanych przez ich komercyjnych i niekomercyj
nych producentów i dystrybutorów oraz zbiorami bibliotecznymi i 
ich katalogami, umożliwiajęcymi lokalizację potrzebnych dokumen
tów i szybkie ich uzyskanie. Przykładem stopniowej integracji 
organizacyjno-funkcjonalnej w zakresie informacji bibliografi
cznej i katalogowej Jesjt udostępnianie od 1982 roku przez naj
większego dystrybutora informacji on-line Lockheed DIALOG zbio
rów opisów katalogowych Biblioteki Kongresu USA,równolegle z po
nad 100 bazami danych bibliograficznych.

Oo środków technicznych obecnie do.stępnych /lub rozwija
nych/, umożliwiajęcych realizację zadania więżenia informacji, 
bibliograficznej i bibliotecznej, co często określa się Jako 
"budowę mostu między danymi" /data bridge/, a także informecji 
wydawniczej należę:

1/ transmisja facsimile, a w dalszej perspektywie mikrofec- 
simile; JeJ wykorzystanie Jest najbardziej charakterystyczne dla 
prób podejmowanych przez europejskie służby infomacyjne, a zwła-
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*zcze brytyjskie:
2/ systemy informscjl pełnotekstowej, funkcjonujące jut o> 

becnie w dziedzinie legislacji i nauk premmych zarówno w Wiel-' 
kiej Brytanii /system LEXIS/ jak i w USA /system LITE - Legal 
Information Through Electronics• zbudowany przez Departament 
Obrony USA/;

3/.serwisy elektronicznej publikacji tekstów» równist stop
niowo uruchamiane w dziedzinie informacji neukowo-technicznej. 
Przykładem mote być wydawnictwo McGrew Hill udostępniające w 
wersji skomputeryzowanej teksty ponad 30 czasopism w dziedzinie 
chemii i dyscyplin pokrewnych;

4/ systemy dostępu do banków 1 baz danych typu teletext» 
viewdata i videotext;

5/ wldeodyskl. jako tani i operatywny środek miniaturyza
cji zbiorów Informacji bibliotecznej, bibliograficznej i fakto
graficznej:

6/ techniki optycznego rozpoznawania obrazów.
Upowszechnienie wykorzystania wymienionych środków nowej 

technologii informacyjnej więżę się często z koniecznościę za
sad organizacji .zbiorów informacji na nośnikach maszynowych o- 
raz zasad jej Indeksowania. Dednę z poważniejszych przeszkód w 
integracji zbiorów informacji bibliotecznej z innymi bankami da
nych 'oraz wykorzystanie przy tym możliwości systemów informacji 
pełnotekstowej był brak dostatecznie precyzyjnego i efektywnego 
oprogramowanie komputerów, zwiększajęcego możliwości wyszukiwaw
cze w oparciu o pełne teksty dokumentów źródłowych. Ostatnio 
jednak firma komputerowa ICL opracowała nowy pakiet programów 
CAFS-800 /Content Addressable File Store/, stanowięcy przykład 
postępu również i w tej dz:iedzinie.

Wykorzystanie w/mienionych środków technicznych w praktyce 
funkcjonowania sieci inforaacyjno-bibllotecznych należy rozpa
trywać również w co najmniej dwu aspektach:

1/ możliwości technicznych,
2/ realiów czynników politycznych i społeczno-ekonomicz

nych, z którymi więżę się problem suwerenności państw przy po- 
nadgranlcznym przepływie danych w remach sieci informacji 1 mię
dzy sieciami, problem wpływu nowych środków technicznych na po-
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złom zatrudnienia, problem ochrony właenoćci intelektualnej, li
terackiej i artystycznej.

Wizja zastąpienia w bliskiej przyszLłoćci /około 2000 roku/ 
tradycyjnych bibliotek w pełni skomputeryzowanymi 1 zminiatury
zowanymi zbiorami informacji, dostępnymi przez domowe komputery 
czy terminale zainstalowane w domu, budzi szereg sprzeciwów tra
dycjonalistów, obrońców słowa drukowanego i jest przyczynę licz
nych dyskusji i polemik prowadzonych w prasie specjslietycznej 
oraz w prasie fechowej. Oeden z największych autorytetów i prak
tyków w omawianym zakresie F.W. Lancaster, twórca koncepcji bez- 
paplerowych systemów informacji, podtrzymuje poględ o nieuchron
ności nadejścia epoki elektronicznego gromadzenie, przechowywa
nia i przekazu informacji i stawia pytanie .Jakie korzyści wyni
knę dla użytkownika z możliwości równoległego korzystania z tra
dycyjnych i przyszłościowych form obsługi informacyjnej. Próby 
w miarę obiektywnego i prawdopodobnego przedstawienia wizji 
funkcjonowania przyszłych zintegrowanych i maksymalnie skompu
teryzowanych sieci informacyjnych podeJmołvall również B. Vicke
ry, G. Salton, M. Line i in. W rezultacie różnorodnych rozważeń 
sformułowano m.in. następujęce wnioski:

1. Społeczność biblioteczna stanie się integralnę częścię 
przemysłu informacyjnego, zajmujęcego się dostarczaniem nowych 
i tradycyjnych usług informacyjnych via domowe komputery i sie
ci telekomunikacyjne. Zbiory biblioteczne na nośnikach tradycyj
nych /papierowych/ zóstanę zachowane dla celów rekreacyjnych, 
oświatowych, zwłaszcza w naukach humanistycznych, a także dla 
celów kulturowo-poznawczych - księżka Jako dzieło eztuki.

2. Ewolucja funkcji tradycyjnej biblioteki sprowadzi się 
do przejęcia funkcji łęcznikowego centrum informacji umożliwiam 
Jęcego wybór stosownych baz danych. Niekiedy mówi się o biblio
tekarstwie baz danych.

3. Do nowych funkcji bibliotek Jako ogniw zintegrowanych 
sieci informacyjnych będzie należeć zapewnienie dostępu online 
do źródeł informacji /i ew. JeJ wydruk/ dla tych, którzy nie. 
dysponuję własnymi terminalami, prowadzenie działalności ins
truktażowej dla użytkowników w zakresie korzystente z baz 1 
banków danych.
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4. Jednym z głównych zadań bibliotekarzy stanie się intelek
tualne przetwarzanie informacji, obejmujęce analzzę treściowa do
kumentów, Indeksowanie treści dokumentów w terminach języków in- 
formscyjnych, budowę i rozwijanie Języków informecyjnych oraz 
pośredniczenie między apecjalistaml w zakresie informacji i u- 
Zytkownlkami.

5. Ponad 500-letni dorobek sztuki wydawniczej,wyrażaJęcy 
się liczbę 30 min tytułów opublikowanych keiężek i etanowięcy 
zbiory bibliotek nie zniknie, natomiest rozszerzeniu ulegnę ar
chiwa Ino-muzealne funkcje bibliotek. Prawdziwej inwazji nowej 
technologii informacyjnej można spodziewać się w dziedzinie in
formacji naukowej i prasowej. Celowość konwertowania wszystkich 
zbiorów informacji utrwalonej na nośnikach drukowanych na nośni
ki elektroniczne /przy istnieniu możliwości technicznych/ wymage 
przsde wszystkim analizy ekonomicznej. Zdaniem M, Line's, z Bri
tish Library miałoby to sens wówczas, gdyby koszty konserwacji 
zbiorów przekraczały koszty konwersji.

6. Zbiory biblioteczne ulegnę miniaturyzacji. biblioteki - 
ograniczeniu przestrzennemu dzięki wykorzystaniu mikrofora i 
minimalizacji korzystania z nośników papierowych.

7. Równolegle do ewolucji bibliotek i ich wtapiania się w 
zintegrowane sieci informacji nieuchronna stanie się ewolucja 
zawodu bibliotekarza, bliższego funkcji konsultanta w zakresie 
informacji. Wymaga to Już obecnie ustalenia odpowiednich pro
gramów kształcenia. Za optymalne przyjmuje się wykształcenie 
oparte ne ukończeniu dwu fakultetów: podstawowego specjalisty
cznego oraz uzupełniaJęcego wydziału informacji naukowe;|.

Niezbędność 1 celowość wprowadzania zmień w zakresie 
kształcenia kadr informacyjnych dla przyszłych systemów potwisr- 
dzaję przedsięwzięcia podejmowane Już obecnie w uniwersytetach 
amerykańskich i brytyjskich między innymi w sferze nazewnictwa 
wydziałów i szkół. Zderza się coraz częściej, że szkoły biblio
tekoznawstwa 1 informacji naukowej aę przemianowane na szkoły 
/lub wydziały/ informacji naukowej z zechowaniem pewnej dycho
tomii w programach nauczania.
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Przedetewione problemy funkcjonowanie sieci biblloteczno» 
-Informacyjnych stanowię jedynie fragmentaryczny wybór zagedhień 
podejmowanych i analizowanych w światowej literaturze specjalis
tycznej od kilku lat z racji przekonania o anachronizmie trady
cyjnych usług i instytucji bibliotecznych, które muszę ulec ewo
lucji lub przestanę istnieć.
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R C C E N Z 3 E  I O M Ó W I E N I A

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW DAKO UŻYTKOWNIKÓW INFORMACDI NAUKOWEJ*'/

"Gdyby nawet bez użytku biblioteka stać miała, sam czas, 
samo utrzymywanie jej w czystości, .okurzanie, przetrzepywanie, 
zwolna by Ję niszczyło. Aleby to był martwy kapitał| Potrzeba 
z niego uczonych korzyści, a te wynikają przez udzielanie się 
biblioteki naukom i osobom w naukach pracującym”, pisał w 1826 
roku w "Bibliograficznych księg dwoje" Joachim Lelewel /Wilno 
1826 s. 306/, który już wtedy upatrywał główny sens istnienia 
biblioteki w jej użyteczności dla nauki. Intuicyjnie, przeczu
wał wówczas uczony, żywiołowe zmiany zachodzęce w rozwoju nau
ki powodujęce stały wzrost liczby publikacji, a tym samym po
większanie się zasobów bibliotek, w których coraz trudniejsze 
będzie orientacja i coraz większe zagubienie czytelnika. Współ
cześnie szybkie przekazywanie informacji uważane jest za jeden 
z najważniejszych czynników rozwoju nauki i postępów techniki.

Pomiędzy ukazujęcyml się na świecie dokumentami a osobami, 
pra^nęcymi z nich korzystać, wyrósł z latami cały gęszcz różno-

x7Wandę PINOLOWA: Kształcenie studentów jako użytkowników*in- 
formacji naukowej w świetle nauki o informacji naukowej /in- 
formatologii/ i pedagogiki. Kraków 1981, 342 ś. rys. 40 tabl. 
10 zał.6 poz. Ы Ы .  409.

Praca doktorska. Promotor: prof.dr hab. Merla Dembowska. 
Obrona 18 VI 1982 r, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Recenzen
ci: prof.dr hab. Stanisław Grzeszczuk, Uniwersytet Jagielloń
ski; prof.dr hab. Krzysztof Migoń, Uniwersytet Wrocławski; 
doc.dr Adam Wysocki, Centrum Informacji Naukowej, Technicznej 
1 Ekonomicznej w Warszawie.
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rodnych pośredników. Anglicy nazyweję Je “information tools“. co 
w Polsce tłumaczymy Jako, “narzędzia informacji". Narzędzia te czar; 
sami określane niejednoznacznymi terminami “źródła informacyjne" 
lub “wydawnictwa informacyjne” rozwinęły się w bardzo zróżnico
wanych formach. Od katalogów i bibliografii, o których doakone- 
łość zabiegał Już Lelewel, przez nowoczesne kartoteki perforowa
ne oraz Indeksy o skomplikowanych nieraz układach - aż po zauto
matyzowane systemy informacyjne, korzystanie z których wymaga 
podstawowego przygotowania.

Zmieniły aię więc, z jednej strony żędsnia użytkowników wy-r* 
korzystujęcych różnego rodzaju informacje, a z drugiej - wzra- 
steję wymagania stawiane tymże użytkownikom.

Toteż obecnie, odległy wydaje się obraz mistrza - nauczy
ciele wprowadzaJęcego swego ucznia w tajniki wiedzy 1 odkrywa- 
Jęcego przed nim swój warsztat naukowy. Równie prawie legendar- 
nę postać tworzy bibliotekarz - omnibus, który nie tylko wska
zywał potrzebującemu odpowiednie księżkl na półce bibliotecznej, 
ale i miejsca w księżce, gdzie znajdzie żędanę wiadomość.

Te same czynniki, które wpłynęły na rozwój wiedzy - spowo
dowały zmianę w procesie kształcenia młodych ludzi w zakresie 
wyszukiwania i wykorzystywania informacji naukowej.

Coraz częściej treści zwięzane z umieJętnościę pracy nau
kowej zaczęto wprowadzać do normalnego toku studiów, przede 
wszystkim w ramach proseminariów i seminariów. Oednakże sto
pień ich nasycenia treściami metodycznymi nadal zależy od in
wencji i uznania ich ważności przez prowadzących zajęcia. Stęd 
też między poszczególnymi uczelniami, a nawet wydziałami i spe
cjalnościami w jednej szkole, można dostrzec znaczne różnice w 
eksponowaniu treści i metod służęcych wychowaniu aktywnych od
biorców informacji naukowej.

W dalszym rozwoju omawianego problemu następiło przesunię
cie części obowięzku przygotowania studentów do umiejętnego stu
diowania, spoczywaJęcego dotęd wyłęcznie na pracownikach nauki 
- również na bibliotekarzy. Tym samym z mocy prawa zostało pod
kreślone znaczenie biblioteki uczelnianej Jako warsztatu pracy 
naukowej.
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Ole umiejscotwienia w czasie owego etapu w naszym kraju, mo-' 
Zna by się cofnęć aż do pbczętku XZX wieku, kiedy to rozpoczęto 
prowadzenie w kilku uniwersytetach - Wilnie, Warszawie i Krako
wie - wykładów ż bibliografii, powierzajęc je najczęściej wybit
nym bibliotekarzom. Co prawda pod terminem tym rozumiano na o- 
gół cały zespół nauk księgoznawczych to jednak przynosiły one 
słuchaczom pewnę orientację w istniejęcych bibliografiach, e ne- 
wet - jak w przypadku Karola Estreichera - dawały impuls do dal-. 
szych poszukiwań nieznanych bibliografom druków.

W innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, źródła wspo- 
minaję wypowiedź O.H. Robinsona z Rochester University, który 
już w roku 1876 zwracał uwagę na konieczność udziału biblioteka
rza w procesie edukacji i omawiał własne doświadczania v; taj 
dziedzinie.

Autorka sięgajęc do genezy problemu kształcenia studentóy/ 
jako użytkowników informacji naukowej nie rozwinęła szerzej w 
swej pracy tego zagadnienia. Zwróciła jedynie na nie uwagę we 
Wstępie, zaznaczajęc, źe wymaga ono odrębnych studiów history
cznych. Podkreśliła natomiast ze współcześnie do najważniejszych 
czynników wpływających na badany problem kształcenia użytkowni
ków można zaliczyć:
- ilościowe i jakościowe zmiany w nauce,
- rozvłój informatologii^'^, w tym przesuwanie się zainteresowań 

badawczych tej dyscypliny na użytkownika - jego potrzeby i 
kształcenie,

- współczesne kierunki rozwoju w pedagogice, m.in. idea perma
nentnej edukacji.

Za zasadniczy przełom w historii kształcenia studentów ja
ko użytkowników informacji w Polsce należy uznać ukazanie się 
w roku 1925 podręcznika dla korzystających z bibliotek, prze
de wszystkim dla studentóv/, którego autorem był Oózef Gryez.

^'^Autorka posługiwała się w pracy kontroVfersyjnym terminem "in- 
formatologia”, stosując go zamiennie z określeniem "nauka o 
informacji naukowej”. Decyzję tę podjęła m.in. ze względów uty
litarnych poszukując odpowiedniego terminu, krótszego, a tym 
samym wygodniejszego, dla określenia nazwy dyscypliny, o któ
rej pisała,
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Dopiero jednak po II wojnie światowej, w latach plęćdzieaie* 
tych, udział bibliotek uczelnianych w dydaktyce szkoły wyższej 
został usankcjonowany odpowiednimi zarzędzaniami i uchwałami.

Mimo jednak wspomnianych kroków legislacyjnych oraz podej
mowanych wysiłków ze strony wielu bibliotece, nie znikaję twier
dzenia o złym przygotowaniu studentów do wyszukiwania informa
cji.

Zróżnicowany przebieg procesu kształcenia studentów w za
kresie informacji naukowej w Polsce uwarunkowany tradycję, uzna
niem lub brakiem uznania ze strony pracowników naukowo-dydakty
cznych, 8 także wypełnianiem lub uchylaniem się od tych obowiąz
ków bibliotekarzy, nie wpływa na ogół pozytywnie na jego prze
bieg.

Potrzeba kształcenia studentów w tym kierunku, jak i niska 
efektywność prowadzonych przez biblioteki zajęć dydaktycznych 
nie Jest tylko problemem polskim, ale występują na całym świę
cie. potwierdziła to penetracje bogatej literatury przedmiotu 
- 409 pozycji, w tym 168 w językach obcych, szczególnie w ję
zyku angielskie.

Ponad dziesięcioletnie doświadczenia autorki w prowadzeniu 
zajęć dla użytkowników informacji naukowej wpłynęły również na 
poczynienie szeregu własnych obserwacji i konstatacji w tym za
kresie. Bez szczegółowych badań trudno jednak ustalić, które z 
wyczuwanych intuicyjnie przeszkód wpływaję najbardziej na koń
cowe rezultaty zajęć.

W ten sposób praktyczna chęć ustalenia przyczyn niepokoję- 
cego braku efektów kształcenia w zakresie informacji naukowej 
skierowała autorkę na drogę rozważań teoretycznych. Oako głów
ny cel pracy postawiła sobie zatem przedstawienie problematyki 
badawczej zagadnienia kształcenia studentów jako użytkowników 
informacji naukowej i wyznaczenie jej miejsca w dwu dyscypli
nach naukowych najbardziej z tym tematem zwięzanych, mianowi
cie: informatologli i pedagogice, a także uporządkowanie apara
tury pojęciowej i wycięgnięcie wniosków dla praktyki.

W zwięzku z przygotowaniem autorki temat został znacznie 
głębiej zanalizowany z pozycji nauki o informacji.
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w części pierwszej zatytułowanej "Kształcenie użytkowników 
informacji naukowej jako problem interdyscyplinarny - informato- 
logil 1 pedagogiki" wykazanot że problem ten wyrastajęc na styku 
nauki o informecji naukowej i pedagogiki więżę się także z inny
mi dyscyplinami, które mniej lub bardziej bezpośrednio interesu
ję się człowiekiem, jak psyęhologia, socjologia, filozofia czy 
bibliotekoznawstwo / nauka o księżce.

Problemem nadrzędnym dla kształcenia studentów jako użytkow
ników informacji jest kształcenie użytkowników. Toteż przy usta
laniu i wyodrębnianiu z innych dziedzin elementów istniejącej 
dotychczas refleksji teoretycznej nad problemem kształcenia u- 
żytkowników kategoria studentów została omówiona jako część tej 
całości.

Kształcenie użytkowników informacji naukowej ma znaczenie 
praktyczne. Niekiedy dochodzi się jednak do przekonania, i tak 
się stało w tym przypadku, że podejmowanie pewnych czynności 
praktycznych wymaga określonego zasobu wiadomości teoretycznych. 
Odczucie braku skrystalizowanych podstaw naukowych dla danego 
praktycznego kierunku działanie, zwłaszcza, gdy posiada on już 
własną historię -oraz corez wyraźniej określa i wyodrębnia sviroje 
pole badać, nie wpływa pobudzająco na podejmowanie racjonalnych 
decyzji prektycznych. /

Ole osiągnięcia wytyczonego celu skupiono uwagę na trzech 
różniących się zakresami wątkach pozostających w ścisłym związ
ku z polem badawczym, jakie powstaje na skrzyżowaniu informato- 
logii /1/ i pedagogiki /Р/ nazwanym dalej polem IP.

Rys. 1 Wspólne pole badań IP

I - informatologia, P - pedagogika, IP - wspólne pole badań
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I tak omówiono:
1/ rozwój problemu kształcenia użytkowników Informacji 

naukowej na tle informatologii 1 pedagogiki,
2/ wybrane wspólne problemy badawcze informatologii i pe

dagogiki w aspekcie kształcenia użytkowników - informacji nauko
wej ,

3/ zakres pola IP w aspekcie kształcenia użytkowników in
formacji naukowej.

Kształcenie użytkowników informacji naukowej

Przyjęto pewien model porzędkujęcy tok rozważeń, oznacza- 
jęc poszczególne zagadnienia kodami od A do F:

Geneza i przedmiot badań - A
Cel badań - В
Struktura problemu

kształcenia użytkowników - C
Aparatura pojęciowa - O
Metodologia badan - E
Zwięzki z innymi dyscyplinami - F

Należy przy tym zwrócić uwagę, że taki porzędek przyjmowa
no już przy omawianiu konkretnej dyscypliny /np. zob. K.Migoń: 
Nauka o księżce... s. 47-63/. Tymczasem tutaj zastosowano go 
po raz pierwszy dla zbadania problemu leżęcego na styku dwu 
dyscyplin. Spowodowało to bardzxej skomplikowany tok rozważań, 
gdyż każdy punkt wskazeny w przyjętym modelu odnoszono do oby
dwu dyscyplin, by następnie skonfrontować go, z problemem kształ
cenia użytkowników informacji naukowej.

Deżeli zatem przyjęty model opisu jednej dyscypliny można 
by przedstawić w sposób podany na rys. 2 to die celów rozwa
żań w niniejszej części pracy model taki powinien przedstawiać 
się jak na rys. 3.

Problem kształcenia użytkowników posiada włas?ty przedmiot 
badań oraz własnych badaczy /jak np. za granicę - N. Fjfillbrant, 
T.G. Kirk, F.F. Kuo, M. Stevenson; w Polsce - T. Łapacz, A. Wen- 
gerek i in./. Terminologia nie została dotęd uporzędkowana, 
starano się uściślić niektóre ważniejsze pojęcie pod kętem po
trzeb omewianaj pracy. Przedstawiono również własnę koncepcję
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Rys. 2 Model opisu jednej dyscypliny

n - omawiana dyscyplina. A, B, C, O, E, F - kody poszczę» 
gólnych aspektów wymienionych poprzednio

I - informatologia, P - pedagogika, KU - kształcenie 
użytkowników informacji naukowej; A, B, C, D, E, F - kody 
poszczególnych aspektów omawiania problamu kształcenia 
użytkowników

struktury naukowej informatologii, aby na tym tla wskazać za- 
lężki naukowej struktury kształcenia użytkowników. Zestawiono 
metody stosowane w informatologii i pedagogicą porównujące, je 
z metodami stosowanymi w ogólnej metodologii nauk. Powstała w 
ten sposób tablice porównawcza metod badawczych z przykładami 
konkretnych opracowań, w których danę metodę stosowano lub 
wskazaniem autorki, w jakich przypadkach badań w informatolo- 
gii może być ona stosowana.
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Przeprowadzona próba badania teminów zaaieazczonych w wy
branych podstawowych słownikach i encyklopediach z zakresu obu 
dyscyplin wykazała ich występowanie^ potwlerdzajęc tys samya 
zwięzki Informatologil 1 pedagogiki. Przykładowa analiza cyto- 
wah jednej z nielicznych pozycji książkowych /Educating the li
brary user. Ed. by 0. Lubans, Jr. New York: Xerox 1974/ pozwoli
ła na wyclęgnięcle wni^^sku. że wzajemne przenikanie się Informa- 
tologii 1 padagogikl w aspekcie kształcenia użytkoiwników Jest 
Już zaawansowane, świadczy o tym między innymi fakt. iż przed
stawiciele obu dyscyplin rzadko powołuję się na podstawowe opra
cowania, co Jest zwykle charakterystyczne dla wczesnego okresu 
wzajemnych zwięzków, natomiast cytuję specjalistyczne i najnow
sze opracowania.

Wspólne problemy badawcze informatologii i pedagogiki

W odniesieniu do wskazania wspólnych problemów badawczych 
informatologil i pedagogiki w aspekcie kształcenia użytkowników 
stwierdzono istnienie takich problemów, których zbadanie przy
niosłoby korzyści zaruwno informatologil. Jak i pedagogice. Pow
szechnie wiadomo, że wykorzystując doświadczenia badawcze jednej 
dyscypliny i przenosząc Je na swój grunt, druga dyscyplinę roz
wiązuje szybciej swoje zadania badawcze. Obie dyscypliny mogą 
również wzbogacić podstawy teoretyczne prowedząc badania inter
dyscyplinarne.

Vi/ymienione w dalszym ciągu zagadnienia nie wyczerpują 
wszystkich problemów, którymi zainteresowane są zarówno Infor- 
matologia Jak i pedagogika. Są to Jedynie wybrane przykłady, 
które uznano za szczególnie istotne z punktu widzenia zasadni
czego tematu rozprawy czyli kształcenia użytkowników informacji 
naukowej.

Zwrócono uwagę na następujące wspólne dla obu dyscyplin 
zagadnienia:
- przekaz informacji 1 co się z tym wiąże: zniekształcenia ko

munikatu, przetwarzanie informacji, analiza tekstu oraz per
cepcja informacji,

- czytelność tekstu,
- pamięć /zapamiętywanie przekazywanej informacji/.

136



Badaniami nad wymienionymi wyżej problemami zajmuję się rów
nocześnie i inne pokrewne dyscypliny. Na rys. 4 wskazano tylko 
te, których udział w badaniach danych zagadnień ma największe 
znaczenie, a więc lingwistykę, psychologię i neurofizjologię.

Rys. 4 Wybrane problemy, którymi zainteresowane sę 1 oraz P 
przy udziale innych dyscyplin

Zakres pola IP

Stwierdzono, że pole badawcze powstajęce na skrzyżowaniu 
Informatologii i pedagogiki zawiera w swym zakresie prócz 
kształcenia użytkowników i inne problemy, których pominięcie 
zubożyłoby nsszę wiedzę o tym przedmiocie, głównie z uwagi na 
relacje,w jakich pozostaję one do kształcenia użytkowników.
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.<ys. 5 Miejsce KU we wspólnym polu badań IP

V,' polu IP wyodrębniono kilka problemów odpowiadajęcych zakresom 
poszczególnych podpól, które zakodowano ©  do (e) -

Rys. 6 Podpola vi polu IP

(?) Kształcenie użytkowników informacji naukowej 
Pedagogika informacji naukowej^'^

(?) Informacja pedagogiczna 
Ф  Metodyka pracy z czytelnikiem

Pedagogiczne aspekty pracy placówek informacji naukowej 
Podpole oznaczone (̂ ) /nieokreślone/pozostav^iono dla zazna

czenia możliwości Dowstania nowych problemów badawczych. Może 
tez zaistnieć sytuacja podziału progresywnego poszczególnych pod
pól od do ^  , z których w wyniku rozvroju i narastanie pro
blematyki badawczej wyodrębnij się samodzielne tematy.

X /'Autorka ma świadomość kontrowersyjności wyodrębnienia "pedago
giki informacji naukowej" rozumianej tu jako całokształt dzia
łań 1 badań odnoszęcych się do przygotowywanie kadr informacyj
nych i bibliotecznych wszystkich szczebli - uważa jednak, iż 
jest to kwestie różna od omawianego w rozpratvie problemu kształt 
cenią użytkowników informacji naukowej.
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□eet to więc nieco inne spojrzenie ne ksztełcenie użytkow
ników. wskezujęce ne miejsce tego problemu w polu IP oraz jego 
powiężenia z pozostałymi podpolami niż w poprzednio omawianych 
punktach 1 i 2 - gdzie kształcenie użytkowników konfrontowano 
z informatologię z pedagogikę.

Zgodnie z tematem pracy, głównę uwagę skupiono na podpolu 
^  , czyli kształceniu użytkowników i to w trzech aspektach:
- miejsca tego problemu w teorii Informacji naukowej.
- w procesach informacyjnych,
- w ogólnej problematyce użytkownika informacji naukowej.

Przedstev^ienie pozostałych problemów odpowiadajęcych za
kresem podpól od @  do @  ograniczono do vrekazania jedy
nie ich najważniejszych cech aby nie wkraczać zbyt głęboko w te
matykę drugoplanowę z punktu widzenie niniejszej pracy, e wyma- 
gajęcę odrębnych studiów.

Podpole te różnię się od siebie, trudno wobec tego przyjęć 
ten sam sposób ich omawiania.

Podpola i zwięzane sę znacznie ściślej z polem
IP, gdyż mieszczę się w nim zekresowo. Natomiast zakresy podpól 
®  i tylko częściowo pokrywają się z polem IP, a pow
staję na skrzyżowaniu kilku dyscyplin czy kierunków badań.

Przyjęto dla podpól (b) i ^  nestępujęcy porzędek ich 
omawiania: przedmiot, powiężenia z I oraz P, pole badań, nato
miast dla podpól (§) i ^  wprowadzono jeszcze jeden element, 
a mianowicie - powlęzania z innymi dyscyplinami.

Oczywiście, rozważania w tej części pracy prowadzono przyj- 
mujęc założenie, że traktuje się zarówno informatologię jak i 
pedagogikę jako dyscypliny autonomiczne.

W części pierwszej pracy /najobszerniejszej/ przedstawiono 
pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu w tak wielostronnym 
ujęciu próbę uporzędkowania omówionych wyżej problemów. «Vskaza- 
no miejsce 1 znaczenie problemu kształcenia użytkowników w in- 
formatologii. W odniesieniu do refleksji teoretycznej nad prob- 
lemaro kształcenia użytkowników można stan ten zaledwie określić, 
posługując się terminem przyjętym w naukoznawstwie jako stadium 
przedteoretyczne. Starano się wskazać i określić.istotne z 
punktu widzenia zarówno badań jak i praktyki, związki z innymi
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problemeini bedawczynl, występuj ęcymi na skrzyżowaniu inforaatólo» 
gil 1 pedagogiki. iv ten sposób stworzono ogólne tło dla wprowa> 
dzenia w szczegółowy problem kształcenie studentów Jako użytkow
ników informacji naukowej.

IV części drugiej pt. “Zagadnienie kształcenia studentów 
Jeko użytkowników informacji naukowej w świetle dotychczasowych 
prac badawczych informatologii" na tle wniosków dotyczących 
kształcenia użytkowników scharakteryzowano problem kształcenie 
studentów jako użytkowników informacji naukowej, wskazujęc na 
jego wewnętrznę strukturę. Konfrontacja problematyki kształce
nia wybrenej kategorii użytkowników informacji naukowej z ogól- 
nę problematykę badawczę kształcenia użytkowników ułatwiła bo
wiem znacznie zrozumienie pewnych zależności i zjawisk zwięza- 
nych z kategorię studentów. Szczególnie ważne Jest uświadomienie 
cięgłości procesu kształcenia, jakiemu powinni być poddawani u- 
zytkownicy informacji poczęwszy od przedszkola. Cięgłość ta mu
si wywierać wpływ na kształtowanie się potrzeb i celów a w kon- 
senwencji programów, metod i form kształcenia studentów.

Skupiono uwagę na krajowych doświadczeniach i bedaniech. 
Odv/ołyvvano się także wielokrotnie do doświadczeń i badań zagra
nicznych dużo bogatszych, lecz na ogół zgodnych z polskimi w o- 
ststecznych konkluzjach.

iV calu upcrzędkowania problematyki kształcenia studentów 
jako użytkowników informacji naukowej у/ części drugiej rozpra- 
y.y posłużono się wykorzystywanym także w innych dyscyplinach mo
delem rozważań amerykańskiego socjologa Harolda O, Lasswella.
Dla potrzeb niniejszej pracy klasyczny schemat Lasswella zmody
fikowano, rozbudowujęc go do 8 pytań, które brzmię następujęco: 
1/ kogo się kształci?, 2/ jaki Jest cel kształcenia?, 3/ jakimi 
programami?, 4/ jakimi metodami?, 5/ jakimi środkami?. 6/ jakimi 
formami?, 7/ kto kształci?, 8/ z jakim skutkiem?

Na każde z postawionych pytań sterano się odpowiedzieć o- 
pierajęc się na doświadczeniach i badaniach polskich oraz kon- 
frontujęc Je z doświadczeniami obcymi.

Przy oczyy/istych analogiach głównych elementów struktury 
kształcenia użytkowników i kształcenia studentów Jako użytkoy/r 
ników informacji naukowej, różnice wfystępuję dopiero przy bliż-
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szej Ich cherakterystyce. Wykazano liczne powiązanie poalędzy 
poszczególnyal elementami struktury» do których zaliczono: o— 
biekt kształcenia» cele. programy, metody, środki, foray, rea
lizatorów kształcenia oraz ocenę efektywności procesu kształce
nia. Oceniono, że w strukturze kształcenia studentów obiekt 
kształcenia oraz realizator sę specyficznymi elementami deter- 
minujęcymi charakter pozostałych. Tendencje rozwojowe nauki o 
informacji naukowej, a szczególnie rozwój nauki w ogóle, może 
wpływać na zmienność pozostałych elementów systemu kształcenie 
studentów w tym zakresie, zwłaszcza zaś celu kształcenia. Za
równo obiekt Jak i realizator sę elementami struktury stosunko
wo mało poznanymi i wymagaJę intensyfikacji badań. Brakuje do
kładnego określenie potrzeb informacyjnych studenta Jako obiek
tu kształcenia oraz motywów korzystania z informacji naukowej. 
Wyniki badań potrzeb informacyjnych studentów powinny stanowić 
podstawę kształtowania tegoż procesu, a tymczasem programy trak
tuję studenta zwykle Jak "niezepisanę kartę”, gdyż nieliczne do
tychczas badanie wykazuję, że przybywa on na uczelnię bez ko
niecznej wiedzy poczętkowej o informacji. Zarówno polskie Jak 
i obce źródła określaję stan przygotowania studenta I roku stu
diów do roli użytkownika informacji Jako niezadowalajęcy. Po
dobnie odczuwa się niedostatek władzy o realizatorach procesu 
kształcenia studentów. Szczególnie weżne byłoby sprecyzowanie 
ich sytuacji prawnej i ustalenie wymaganych kwalifikacji.

Głównym komponentem więżęcym wszystkie elementy struktury 
kształcenia studentów Jako użytkowników informacji Jest cel 
kształcenia, który Jest punktem wyjścia dla rozważań teoretycz
nych.

W strukturze wewnętrznej problemu kształcenia wyróżniono 
te elementy, które mogę stanowić oddzielne pola badawcze. Zależ
ności i wzajemne powiężenie tych elementów sę większe lub mniej
sze. ogólnie można Jednak określić strukturę problemu Jako spój- 
nę. Ta właśnie cecha zaważyła na tym, że nadaje się rozważanemu 
problemowi pewnę samodzielność, przy zachowaniu świadomości, iż 
na Jego kształtowanie wpływa szereg czynników zewnętrznych.

W omawianej części przeprowadzono m.in. porównanie treści 
kilku wybranych programów kształcenia studentów Jako uZytkoivni-
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ków informacji o różnym zaslęgiu /od międzynarodowego do lokalne
go/ oraz wybranych podręczników polskich przeznaczonych dis u- 
źytkowników informacji,zestawiajęc je z wzorcowym, zalecanym 
przez UNESCO podręcznikiem autorów radzieckich. Oceniono stan 
badah w Polsce nad poszczególnymi kwestiami zamykajęcymi się w 
odpowiedziach na postawione pytanie,

Ne marginesie ustaleń teoretycznv'ch sformułowano również 
kilka wniosków praktycznych. Uznano np. ze najwłaściwszy licz
bę godzin programu z zakresu informacji naukowej - 30 godzin 
/przy czym proponowano aby 10 godzin przeznaczać na wykłady a 
20 na ćv/iczenia lub konwersatoria/. Za optymalne rozwięzanie u* 
znsno opracowanie podręcznika dla studentów wszystkich specjal
ności i rodzajów studiów, zawierajęcego pewien ustalony kanon 
wiedzy informacyjnej. Ogólny podręcznik powinny uzupełniać suk
cesywnie opracowywane podręczniki poświęcone źródłom i systemom 
informacyjnym dla poszczególnych dziedzin. Zaproponowano zbada
nie możliwości wykorzystanie różnych form przekazu v/iedzy in
formacyjnej i opisano strukturę problemu kształcenia studentów 
jako użytkowników informacji wynikajęcę z praktyki. Wskazano 
również, że kształcenie studentów jako użytkowników informacji 
naukowej należy rozpatrywać na tle całokształtu procesu dydak
tycznego szkoły wyższej, 8 nie jak dotęd w ograniczeniu do rea
lizacji programów przez biblioteki uczelniane. Zwrócono uwagę 
na różnorodność dróg, którymi przekazywana jest wiedza o infor
macji naukowej w programach szkół wyższych różnych kierunków 
studiów. Rozważenia w tej części pracy uświadomiły potrzebę ba
dan omawianego problemu w szerszym niż dotychczas kontekście.

W części trzeciej zatytułowanej "Próba wyznaczenia kierun
ków badań nad kształceniem studentów jako użytkowników informa
cji naukowej" wysunięto propozycje badawcze w nie branym dotych
czas Dod uwagę aspekcie uwarunkowań zewnętrznych procesu kształ
cenia studentów jako użytkowników informacji oraz propozycje 
rozwinięcia niedostatecznych jeszcze badań nad efektywnościę 
procesu kształcenia,

W odniesieniu do tych pierwszych zaproponowano’ badania:
- w ramach systemu informacyjno-wyszukiwawczego,
- w powiężeniu z programem krajowego systemu informacji SINTO,
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> w procesie edukacji permanentnej,
> w procesie szkoły wyższej.

W pierwszej z wymxenionych propozycji wysunięto hipotezę, 
że kształcenie studentów jako użytkor/ników informacji wpływa na 
zwiększenie relewantności i pertynentności, a tym samym uspraw
nia strategię wyszukiwania informacji w systemie informacyjno- 
-wyszukiwawczym. Hipoteza ta wymaga potwierdzenia poprzez odpo
wiednie badania. Wyniki ich mogę przynieść dla praktyki pewne 
wnioski co do treści i metod kształcenia studentów w zakresie 
informacji naukowej.

VI propozycji drugiej wychodzęc z założenia, że program 
SINTO wymaga świadomych użytkowników informacji naukowej, przed
stawiono propozycje zbadania programów, metod i form kształcenie 
studentów z punktu widzenie założeń powyższego programu.

Trzecia•propozycje zmierza do sprawdzenia, czy dotychczaso
wy proces kształcenia studentów jako użytkor^ników informacji 
przynosi oczekiwane rezultaty przygotowaniu studentów do u- 
Gzestnictwa w permanentnej edukacji. Zasygnalizowano tu rezul
taty własnych badań nad podręcznikami akademickimi.

Wreszcie ostatnia z propozycji odnosi się do zbadania dróg 
przekazywania informacji naukowej w procesie szkoły wyższej na 
różnych kierunkach studiów oraz sprawdzenia wpływu kształcenia 
studentów jako użytkowników informacji na optymalizację procesu 
kształcenia. Wyniki badań miałyby praktyczne znaczenie dla przy
szłych programów i form kształcenia dostosowanych do specyfiki 
potrzeb poszczególnych dyscyplin.

Przeprowadzono też i zrelacjonowano własne przykładowe ba
dania nad grupami studentów elektroniki i informatyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej,dotyczące efektywności konkretnego programu 
kształcenia. Nowością było zastosowanie kompleksu metod: wy
wiadu, ankiety i obserwacji uczestniczącej i powtórzeniu badań 
po 2 i 3 latach w tych samych grupach dla sprawdzenia trwałości 
przyswojonych informacji i ich przydatności w toku studiów. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na usprawnienie procesu kształcenia, 
zmianę lub wykluczenie z programu niektórych tematów mniej po
trzebnych studentom, zmianę metod /np. zmieniono wykłady na 
ćwiczenia lub zajęcia z pokazem źródeł itp./. W rezultacie ba-

143



dań uzyskano pozytywne wyniki świadczące o przydatności zajęć w 
ogólnym rozwoju poziomu intelektualnego studentów, oraz w samo
dzielnym studiowaniu.

W części czwartej podjęto próbę wykorzystania podejście 
systemowego dla uporzędkowania problematyki kształcenia studen
tów jako użytkowników informacji. To nowe ujęcie, nadęiajęce za 
ostatnio rozpowszechniającymi się próbami stosowania go w wielu 
innych dyscyplinach, można uważać za płodne i inspirujące dal
sze badania. Stwarza ono możliwości budowania wielowariantowych 
modeli systemu kształcenie w tym zakresie i przedstawiania zarów< 
no struktury wewnętrznej systemu, jak i powiązań z otoczeniem. 
Podejście systemowe zmusza jednak do pewnych uproszczeń i ogra
niczeń w przedstawianiu problematyki, zwłaszcza gdy odzwiercie
dla ona procesy społeczne.

W zakończeniu rozprawy podsumowano rozważania i podano pły
nące z nich wnioski.

Zagadnienia poruszane w niniejszej rozprawie zostały roz
szerzone i opracowane do druku w następujących publikacjach:
1. Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej. 

2 pogranicza informatologii i pedagogiki, «raków: Uniwersy
tet Oagielloński /w druku/. /Publikacja obejmuje głównie 
materiał odpowiadający zakresem części I rozprawy, punkt 1 
czyli - problem kształcenia użytkowników na tle informato
logii i pedagogiki, część II oraz niektóre problemy porusza
ne w części III/.

2. Próba zastosowania podejścia systemowego do problemu kształ
cenia studentów jako użytkowników informacji naukowej zo
stała włączona do przygotowyv/anego obecnie do druku Zeszytu
•Z historycznych i metodologicznych problemów bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej" w Uniwersytecie □agiellońskiro.

Niektóre problemy poruszane w pracy oraz własne badanie 
były prezentowane na konferencjach naukowych:
1. "Role informacji naukowej w ustawicznym kształceniu społe

czeństwa”, Poznań 14-15 grudnia 197^ r. Plndlowa W. Rola 
podręczników i literatury fachowej w permanentnym kształce
niu społeczeństwa /materiały nie zostały opublikowane/.
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2. "Model biblioteki ezkoły ifyżezej", Pozneń 17-18 grudnie 
1979 r. Plndlowe W. Metody bedań efektywności nauczanie stu
dentów jako użytkowników Infornacjl naukowej /neterlały z 
konferencji zostały powielone/.

3 . w Kozubnlku k.Żywce I960. Plndlowe W. Przygotowanie studen
tów blbllbtekoznawstwa 1 Infornacjl naukowej do udziału w 
procesie kształcenie użytkowników informacji w bibliotekach 
szkół wyższych /wykorzystano niektóre fragmenty rozprawy dok< 
torskiej, które nie wprowadzono do żadnej innej publikacji/; 
msterlsły neję być opublikowane przez Uniwersytet ślsaki.

4. "Informacje naukowa wśród Innych dyscyplin naukowych", 
Osazowlec k. Ustronia ślęsklsgo, 8-10 listopada. 1982 r. 
Plndlowa W. Informacja naukowe 1 pedagogika /wykorzystano
w referacie część rozprewy doktorskiej nigdzie nie publiko- 
wsnę/; materiały maję być opublikowane przez Uniwersytet 
ślęskl. ^

Wanda Plndlowe

RELACJE SYNTAGMATYCZNE 
W jęZYKACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 

SYSTEMÓW DOKUMENTACYJNYCH

Tytuł pracy^^ nie w pełni oddaje faktyczny zakres pracy, 
temat ten jest bowiem zawężony do pewnego tylko typu relecji

X/Ewa CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Relacje ayntsgmetyczne w językach 
Informecyjno-wyazuklwswczych. Wsrażswa 1981, 294 s. maszyn, 
powiel.
Prace doktorska wykonana pod kierunkiem doc.dr heb. Bożenny 
Bojer, obroniona ne Uniwersytecie Warszawskim ne Wydziale 
Neofilologli w kwietniu 1982 r. Recenzenci: prof.dr heb. 
Olgierd-A.Wojtasiewicz, Uniwersytet Warszawski; prof.dr heb. 
Jullen L. Kulikowski,Polska Akademie Nauk.
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syntagma tycznych, do pewnego typu Języków oraz do pewnego tv'po 
systemów informacyjno-wyszukiwawczych /SIW/, w których języka te 
są stosowane.

Spośród SIV/ uwzględnione sę tylko systemy dokumentscyjne • 
/pominięte więc zostały systemy faktograficzne/, a wśród doku- 
mentacyjnych - tylko systemy bazujęce przy wyszukiwaniu na zbio
rze dokumentów pochodnych /czyli opisów dokumentów pierwotnych/, 
a więc tzw. systemy o przyporzędkowaniu sztucznym. Wyeliminowa
ne zostały z rozważań systemy pełnotekstowe, bazujęce przy wy
szukiwaniu na tekście dokumentu oryginalnego /pierwotnego/,czy
li tzw, systemy o przyporzędkowaniu naturalnym.

W języku informacyjno-wyszukiwawczym ./DIW/, rozumianym jak 
najszerzej, wyróżnić można szereg podjęzyków, z których w pracy 
uivzgiędnione sę tylko dwa; cała pierwsza część rozprawy poświę
cona jest relacjom syntagraatyćznym wykorzystywanym w j ę z y 
k u  i n d e k s o w a n i  a, 8 więc relacjom występującym w 
tekstach charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów /ChWD/, na
tomiast relacjom syntagmatycznym stosowanym w j ę z y k u  
w y s  z u k  i w a  w c z y m  , a więc relacjom występującym w 
tekstach i n s t r u k c j i  w y s z u k i w a w c z y c h  
/I'.V/ poświęcony jest rozdział przedostatni, W rozdziale tym o- 
mówione są jedynie elementy charakterystyczne dla IW, natomiast 
relacje syntagmatyczne wspólne obu podjęzykom nie sę tam uwzglę
dnione, jako że zostały opisane w rozdziałach poprzednich.

Spośród języków indeksowania uwzględniono tylko języki 
rzeczowego opracowania dokumentów, czyli służące do charaktery
zowanie zawartości treściov<ej dokumentór/, pominięte zaś zostały 
języki formalnego opracowania dokumentów, tzn. uwzględniające 
jedynie cechy formalno-wydawnicze dokumentu, zwane opisem bi
bliograficznym.

Spośród języków tego typu starano się uv<zględnić języki o 
lak najszerszym zakresie dziedzinowym /pożądana uniwersalność, 
wielodziedzinowość lub przynajmniej ogólność terminologii/ oraz 
języki o jak największym rozpowszechnieniu, tzn. języki o cha
rakterze międzynarodowych /jak np. UKD czy PRECIS/, lub w przy
padku języków powstałych w Polsce - języki powszechnie stosowane, 
tzn. nie ograniczone do jednego systemu lecz wykorzystywane

146



w wielu ośrodkach. Oczywiście, występują tu pewne wyjątki, tzn. 
języki stosowane w systemach węskospecjelistycznych /np. klasy
fikacja LISA/ lub w systemach znajdujących się jeszcze w stadium 
projektowania /np. język systemu AWION/; poddane są one analizie 
ze względu na możliwość zaprezentowania na ich przykładzie pew
nych interesujących rozwiązań w zakresie organizacji syntagma- 
tycznych.

Celem pracy było przeprowadzenie typologii środków synte- 
gmatycznych atosowanych w 3IIV, omówienie poszczególnych typów 
tych środków wraz z zaprezentowaniem konkretnych rozwiązań w 
różnych 3IW, próba ich porównania i oceny, a wreszcie próba 
przedstawienia optymalnego systemu relacji syntagroatycznych OIW. 
W tym celu, po omówieniu podstaw» teoretycznych, tj. struktury 
języka i pojęcia relacji syntagmatycznej, dokonana została ty
pologia relacji syntagroatycznych stosovianych w OIW, s następnie 
w kolejnych rozdziałach omówiono poszczególne typy tych relacji 
wraz z przeglądem konkretnych systemów stosujących je w różnych 
ujęciach. W każdym kolejnym rozdziale znajduje się krótka ocena 
efektywności danego typu środka gramatycznego w zastosowaniu do 
31’Л oraz porównania go z innymi środkami relewantnyrai. Końcowa 
część pracy zawiera ogólne porównanie oraz wynikające z tego 
porównania wnioski prowadzące do zaproponowania rozwiązań naj
efektywniejszych.

Przy omawianiu struktury 3IW zostały wyróżnione, zdefinio
wane i scharakteryzowane cztery poziomy języka; poziom alfabetu 
/liter/, słownika /wyrazów/, zdań i tekstów oraz reguły rządzą
ce łączeniem jednostek jednego poziomu w vjię!:sze całości, będę- 
•ce już jednostkami poziomu wyższego, czyli reguły gramatyczne, 
w OIW odzwierciedlone najczęściej w instrukcjach indeksoivania,
W każdym z tych poziomów wyróżnić można jednostki autosyntakty- 
czne, czyli takie, które mogę samodzielnie tworzyć jednostkę 
wyżezego poziomu, np. samodzielny wyraz tworzący zdanie, lub 
jedno zdanie stanowiące tekst oręż jednostki synsyntaktycz- 
ne,które samodzielnie w tekstach występować nie mogą, muszą 
zawsze towarzyszyć innym jednostkom tego samego poziomu, zarów
no aut0S:yntaktycznym jak i synsyntaktycznym.
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Główny* punktem zainteresowania se przy tym zegadnienla 
związane z łączeniem wyrazów w zdania oraz zdań w teksty. Omówio* 
ne zostały m.in. typy i formy leksykalnych wykładników konstytu- 
tywności zdania, wykładników przynależności do zdania orez ł^cz> 
ników /zdaniowych i międzyzdaniowych/ stosowanych w 01 W, Szcze-. 
golnie dokładnie omówione zostały formuły zdaniowe, czyli goto» 
we wzorce /modele/ służące do budowania poprawnych zapisów ję
zykowych przez użytkownika niewykwalifikowanego, w tym także 
formuły standardowe wykorzystujęce relacje języka naturalnego 
/tzw. indeksowanie fasetowe /ankietowe/ oraz frazy standardo-- 
we/.

Następna część rozprawy poświęcona jest zdefiniowaniu 1 
scnarskteryzowaniu pojęcia relacji syntagmatycznych, opozy
cji do relacji paradygmatycznych języka, zarówno na gruncie ję
zykoznawstwa teoretycznego, jak i w zastosowaniu do teorii OIW. 
Przedstawiono różne typy środków syntagmatycznych powierzchnlo- 
v'/ych /wyróżnionych głównie ze względu na rodzaj wykładników 
tych relacji, np. gramatyka pozycyjne, wyrazy funkcyjne, odmia
na deklinacyjna lub fleksyjna/ oraz relacji syntagmatycznych 
głębokich, zgodnie z koncepcję Fillroore'a /wyróżnionych ze wzglę* 
du na funkcję pełnionę w zapisie, np. agens. pacjens, cel, źród
ło, czas, lokacje itp./. Na bazie tych osięgnięć teoretycznych 
dokonana zostały typologia relacji syntagmatycznych w 31W, przy 
czym podział ten przeprowadzony został w siedmiu płaszczyznach, 
według różnych kryteriów, np. wg ilości argumentów relacji, wg 
ich rodzaju, wg funkcj1,.jakie te relacje spełniaję, wg poziomu 
języka, z którego zaczerpnięte sę argumenty relacji, wg typu 
tekstu, w którym relacje te występuję, wg formy /postaci/ wy
kładników relacji oraz konieczności ich stosowania itp.

Z punktu widzenia dalszej struktury., pracy najistotniejsze 
sę tu dwa podziały:

- podział relacji syntagmatycznych według funkcji, jakie 
spełniaję. tzn. wyróżnienie relacji ł ę c z ę c y c h ,  wska- 
zujęcych,które elementy zapisu sę ze sobę powlęzane,.bez wyspę - 
cyfikowania charakteru tego powiężenia oraz relacji s p e c y- 
f i k u j ę c y c h ,  uściślajęcych treść głównej jednostki lek
sykalnej wyrażajęcej przedmiot dokumentu;
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- podział według foray /poataci/ wykładnika relec;}! aynta- 
gmatyćznaj, w rezultacie którago wyróżnione zoatały środki graaw- 
tyczne p o z y c y j n a ,  kiedy to na wyatępowanla i rodzaj re
lacji wskazuje jedynie pozycja /alejace/, jakę zajauja dany ele
ment w tekście oraz n l e p o z y c y j n e .  których wykładni
ki występuję w postaci explicytnaj. Wśród niapozycyjnych z kolei 
wyróżnić aoZna I z o 1 o w a n a. gdzie wykładniki relacji wy
stępuję w tekście jako odrębne jednostki /symbole, znaki/ oraz 
n i e i z o i o w a n e .  czyli wpisane w strukturę jednostki 
leksykalnej będęćej argumentem, nie dajęce się od niej oddzie
lić, .

Zgodnie z tymi dwoma podziałami została uporzędkowana dal
sza treść pracy, Эако pierwszy typ relacji syntagmatycznych omó
wiona została prosta koordynacje wyrażeń DIW. nie stosujęce roz
różniania rodzajów relacji między alementaai ChWD, stosowana 
głównie w językach deakryptorowych lub językach typu Uniterm, 
lecz także W niektórych tradycyjnych systemach klasyfikacji Ы -  
blioteczno-bibllograficznej.

Następnie omówione zostały relacje syntagaatyczne łęczęce/ 
służęce wyodrębnieniu w obrębie ChWD mniejszych podzbiorów wy
razów, stenowięeych ze względu na przekazywanę przez siebie 
treść jednę apójnę całość /zdanie/, nazywana w teorii DIW wskaź
nikami więzi, przy czym termin ten rozumiano bardzo szeroko. Ja
ko wszelkie łęczniki służęce do więżenia wyrazów w zdanie w 3IW 
wszelkiego typu, nie tylko w językach deakryptorowych. Scharak
teryzowano funkcje wskaźników więzi, ich rodzaje oraz formę, 
a także ocenę efektywności ich stosowania.

Przy omawianiu naatępnego typu relacji syntagmatycznych 
- relacji specyfikujęcych, zastosowano do uporzędkowania mate
riału podział relacji według charakteru ich wykładników. I tak 
kolejno zoatały przedstawione:

1. Wskaźniki roli, których zadaniem jest zawężenie zbioru 
deaygnatów danego terminu przez określenie roli /funkcji/, w ja
kiej on występuje w kontekście, zilustrowane schematami ról sto
sowanymi w systemach E3C, ASK-WRU, Ou Pont Company, PRECIS Itp.

2. Systemy relatorów, służęce jawnemu /explicit^/ wyraże
niu relacji zachodzęcej między dwoma pojęciami wchodzęcymi
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Głównyn punktem zainteresowania sf przy tym zagadnienia 
związane z łączeniem wyrazów w zdania oraz zdań w teksty. OmówiO' 
ne zostały ro.in. typy i formy leksykalnych wykładników Iconstytu- 
tywności zdania, wykładników przynależności do zdania oraz łucz
ników /zdaniowych i międzyzdaniowych/ stosowanych w 3IA'. Szcze
gólnie dokładnie omówione zostały formuły zdaniowe, czyli goto
we wzorce /modele/ służące do budowania poprawnych zapisów ję
zykowych przez użytkownika niewykwalifikowanego, w tym takZe 
formuły standardowe wykorzystujęce relacje języka naturalnego 
/tzw. indeksowanie fasetowe /ankietowe/ oraz frazy standardo-. 
we /.

fiastępna część rozprawy poświęcona jest zdefiniowaniu i 
scharskteryzowaniu pojęcia relacji syntagroatycznych, 'w opozy
cji do relacji paradygmatycznych języka, zarówno na gruncie ję
zykoznawstwa teoretycznego, jak i w zastosowaniu do teorii 3IW. 
Przedstawiono różne typy środków syntagroatycznych powierzchnio- 
v/ych /wyróżnionych głównie ze względu na rodzaj wykładników 
tych relacji, np. gramatyka pozycyjna, wyrazy funkcyjne, odmia
na deklinacyjna lub fleksyjna/ oraz relacji syntagroatycznych 
głębokich, zgodnie z koncepcję Fillroore'a /wyróżnionych ze wzglę
du na funkcję pełnionę w zapisie, np. agens. pacjens, cel, źród
ło, czas, lokacja itp./. Na bazie tych osięgnięć teoretycznych 
dokonana zostały typologia relacji syntagroatycznych w 3IW, przy 
czym podział ten przeprowadzony został w siedmiu płaazczyznach, 
według różnych kryteriów, np. wg ilości argumentów relacji, wg 
ich rodzaju, wg funkcji,.jakie te relacje spełniaję, wg poziomu 
języka, z którego zaczerpnięte sę argumenty relacji, wg typu 
tekstu, w którym relacje te występuję, wg formy /postaci/ wy- . 
kładników relacji oraz konieczności ich stosowania itp.

Z punktu widzenia dalszej struktury^pracy najistotniejsze 
sę tu dwa podziały:

- podział relacji syntagroatycznych według funkcji, jakie 
spełniaję, tzn. wyróżnienie relacji ł ę c z ę c y c h ,  wska
zuj ęcych , które elementy zapisu sę ze sobę powlęzane,.bez wyspę - 
cyfikowania charakteru tego powięzania oraz relacji s p e c y- 
f i k u j ę c y c h ,  uściślajęcych treść głównej jednostki lek
sykalnej wyrażejęcej przedmiot dokumentu;
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- podział według foray /poeteci/ wykładnika relacji eynta» 
gmetyćznej f w rezultacie którego wyróżnione zoeteły środki graa»'-’ 
tyczne p o z y c y j n e ,  kiedy to na wyetępowanie i rodzaj re
lacji Mfskazuje jedynie pozycja /aiejsce/. jakę zajeiuje dany ele
ment w tekście oraz n i e p o z у c у j n e, których wykładni
ki wyatępuję w postaci expllcytnej. Wśród nlepozycyjnych z kolei 
wyróżnić można I z o  1 o w a n e, gdzie wykładniki relacji wy
stępuj ę w takścla jako odrębne jednostki /symbole, znaki/ oraz 
n i e l z o i o w a n e ,  czyli wpisane w strukturę jednostki 
leksykalnej będącej argumentem, nie dające alę od niej oddzie
lić.

Zgodnie z tymi dworne podziałami została uporządkowana dal
sza treść pracy. Эако pierwszy typ relacji syntagmatycznych omó
wiona została prosta koordynacja wyrażeń 3IW. nie stosujące roz
różniania rodzajów relacji między elementami ChWD, stosowana 
głównie w Języksch deskryptorowych lub Językach typu Uniterm, 
lecz także W niektórych tradycyjnych systemach klasyfikacji bi
blio teczno-bibliogra fi cznej.

Następnie omówione zostsły relacje syntagmatyczne łączące/ 
służące wyodrębnieniu w obrębie ChWD mniejszych podzbiorów wy- 
rszów, stanowiących ze względu na przekazywaną przez siebie 
treść Jedną spójną całość /zdanie/, nezywane w teorii OIV/ wskaź
nikami więzi, przy czym termin ten rozumiano bardzo szeroko. Ja
ko wszelkie łączniki służące do wiązania wyrazów w zdanie w 3IW 
wszelkiego typu, nie tylko w Językach deskryptorowych. Scharak
teryzowano funkcje wskaźników więzi, ich rodzaje oraz formę, 
a także ocenę efektywności ich etosowania.

Przy omawianiu następnego typu relacji syntagma tycznych 
- relacji specyfikujących, zastosowano do uporządkowania mate
riału podział relacji według charakteru ich wykładników. I tak 
kolejno zostały przedstawione:

1. Wskaźniki roli, których zadaniem Jeat zawężenie zbioru 
deaygnatów danego terminu przez określenie roli /funkcji/, w Ja
kiej on wyetępuje w kontekście, zlluatrowane schematami ról sto
sowanymi w syetamach E3C, ASM-WRU, Ou Pont Company, PRECIS Itp.

2. Systemy relmtorów, służące jawnemu /explicit^/ wyraże
niu relacji zachodzącej, między dworne pojęciesl wchodzącymi
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w skład Chwo. Uwgzlędnlone zostały zarówno sztucznie utworzone 
schematy reiatorów /np. systemy reletorów dla UKD Kerveganta, 
Perreaults, de Wijna, relatory w Klasyfikacji Dwukropkowej Ran** 
gsnathana, w Syntolu, w Indeksowaniu Relacyjnym Farradane*a, w 
Kodzie Semantycznym Perry-Kenta itp,/, jak ± systemy wykorzystu* 
jęce w funkcji reiatorów środki gramatyczne języka naturalnego, 
np. syetem PRECIS,

3. Modyfikatory, czyli wyrsżenie języka naturalnego, któ
rych zadanxem jest wskazanie aspektu, czyli ujęcia w dokumencie 
obiektu wyrażonego przez deskryptor, a więc zwiększanie selekty
wności deskryptorów.

4. Kategorie, które choć wbudowane w strukturę paradygma- 
tycznę języka, pełnię także pewne funkcje ne osi syntagraatycz- 
nej, bardzo podobne do wskaźników roli; różnię się one między 
sobę tylko formę wykładników relacji; wskaźniki roli sę jednost
kami izolowanymi, a więc stanowię oddzielne elementy leksykalne 
tekstu językowego, natomiast wykładniki kategorii najczęściej
sę jednostkami nieizolowanyml, stanowięc integralnę część Jed
nostki, z którę sę zwięzane.

5. Grametyka pozycyjne, kiedy to miejsce elementu w wypo
wiedzeniu /jego pozycja/ wskazuje na to, w jakich relacjach 
znajduje się ten element w stosunku do pozostałych elementów 
tego wypowiedzenia. Ze względu na pełnione funkcje wyróżniona 
została:
- gramstyka pozycyjna semantyczna, wyrażajęcs relacje syntegme- 

tyczne między poszczególnymi wyrazami zdanie; pozycje wyrazu 
jest wykładnikiem roli, jakę pełni on w danym zdaniu, precy
zuje jego znaczenie wyszukiwawcze, służy więc zwiększeniu se
lektywności /trafności/ wyszukiwania w danym 3IW poprzez wy
eliminowanie wieloznaczności ''funkcjonalnej" niektórych ele
mentów zapisu;

- gramatyka pozycyjna formalna, ustalajęce poprawrę co do ko
lejności występowania formę zapisu, zapobiegajęc w ten sposób 
powstawaniu w zbiorze synoniroicznych z^eń OIW, składajęcych 
się z tego samego zestawu wyrazów, ale zapisanych w różnej 
kolejności: ma to na celu ustalenia adresu /miejsce/ danego 
zapisu w zbiorze, co w tradycyjnych SIW ma ogromne znaczenie 
dla organizacji 1 wyszukiwania zapisów w zbiorze.
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Na zakończenie Części omswiajęcej relacje ayntagmatyczne w 
Językach indeksowania poświęcono oddzielny rozdział regułom 
transformacyjnym etośowenym w OIW, majęcym na celu albo doprowS'^ 
dzenie zdanie dó postaci "kanonicznej" /poprawnej/, albo zapew
nienie dostępu do dokumentu według wszystkich elementów ChWO i 
ich kombinacji, l/yyróżniono i omówiono 5 podstawowych sposobów 
tworzenia zdań przekształconych w OIW: permutacja, rotacja, ob
cinanie, zanurzenie i przetaczanie..

Następna część pracy poświęcona Jest relacjom syntsgmety- 
cznym w Językach wyszukiwawczych, a więc relacjom występujęcym 
w tekstach IW. Wykazano tu m.in., ±e operatory algebry Boole’a 
w IW nalaży interpretować w rachunku zbiorów, a nie Jak dotych
czas w rachunku zdań, gdyż operacje dokonywane przy wyszukiwa
niu sę operacjami na zbiorach dokumentów lub ich adresów. Tak 
więc wyróżniamy sumę, iloczyn i różnicę, przy czym sumę można 
interpretować w teorii OIW dwojako, analogicznie do alternaty
wy rozłęcznej i nierozłęcznej w rachunku zdań.

Podsumowaniem przeględu i analizy metod rozwięzywania pro
blemów organizacji syntagmatycznej w 3IW jest ich porównanie, 
wskazanie na podobieństwa i różnice, ocena, a wreszcie próba 
prezentacji optymalnego systemu organizacji syntagmatycznej dla 
uniwersalnego 31W. Wśród wniosków znajduję się m.in.:

- postulat stosowania wskaźników więzi tylko w funkcji łę- 
czenia elementów ChWD stanowięcych zdanie: nieefektywne Jest 
natomiast wykorzystywanie wskaźników więzi do łęczenia elemen
tów Chwil w obrębie zdania w mniejsze bloki /frazy/;

- projekt optymalnej struktury zapisu w uniwersalnym 3IW, .
m.in. długość zapisu, łęczniki i znaki delimitacyjne, typy re
lacji syntagma tycznych specyfikujęcych oraz forma wykładników 
tych relacji.

Wśród kategorii wyróżnionych w formacie zapisu indekso
wego /wzorcu zdaniowym/, najistotniejszymi sę: ketegoria 
/strefa/ treści i formy; w kategorii treści dwie podkategorie: 
katagoria wskazujęca na przedmiot dokumentu oraz kategoria wska- 
zujęca ne sposób ujęcie tego przedmiotu, w rozumieniu dziedziny, 
z punktu widzenie której jest przedmiot rozpatrywany; w strefie 
przedmiotu dokumentu wyróżnić możne następne podkategorie, jak
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przedmiot główny, aspekt, określnik geograficzny, określnlk 
chronologiczny itd. Wartości umieszczone w polach tych katagorii- 
zapisu mogę być identyczne co do kształtu, ale pełnię różnę funk> 
cję, maję więc róZne znaczenie wyszukiwawcze.

W zakohczeniu pracy wskazano także m.in. na zwięzek 1 za
leżność organizacji syntagmatycznaj danego 3IW od jego organize*' 
cji paradygmatycznej oraz na uzależnienie struktury języka od 
pozostałych elementów SIW, takich jak: możliwości techniczne, 
zakres jego zbiorów, potrzeby użytkowników itp.

Fragmenty pracy ukazały się drukiem w formie artykułów na 
łamach czasopism ”Zagadnienia Informacji Neukowej** i "Aktualne 
Problemy Informacji i Dokumentacji".

Ewa Chmlelewska-Gorczyca

WSPÓŁCZESNE METODY AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA 
TEKSTÓW OęZYKA NATURALNEGO

Zagadnienie automatycznego przetwarzania tekstów języka 
naturalnego nabrało ostatnio, w latach nasilsjęcej się kompu
teryzacji, szczególnego znaczenia. Możliwość porozumienia się 
człowieka z systemem wyszukiwania informacji za pomocę języka 
naturalnego pozwoliłaby na udostępnienie bogatych zasobów in
formacji jak najszerszemu gronu odbiorców. Formułowanie pole
ceń w języku naturalnym ułatwiłoby użytkownikom bez fachowego 
informatycznego przygotowania szybkie otrzymanie informacji, 
przechowywanej w maszynie, a jednocześnie wyeliminowałoby sze
reg zniekształceń ich intencji spowodowanych nledokładnę znajo* 
mościę języka formalnego /jedynego dotęd w dialogu z systemem/, 

Problem polega na efektywnym przetwarzaniu tekstów języka 
naturalnego. 3ęzyk naturalny bowiem, niewętpliwls najkorzyst-
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niejezy.dla człowiek* w procesie poirozualenla się z. syetemea, ze' 
względu na ewę elastyczność /brak rygorystycznych zasad formal- 
nych/ stwarza znaczne utrudnienia przy wprowadzaniu go do syste
mu komputerowego i wymaga zastosowania specjalnych mechanizmów 
w procesie wyszukiwania informacji. 3uż od szeregu lat trwaję 
próby opracowania skutecznych metod rozwięzanla tego zło±onsgo 
problemu.

Omawiana księZka^^ zawiera prezentację nowoczesnych, naj
bardziej obiecujęcych - zdaniem badaczy - metod przetwarzania 
tekstów języka naturalnego oraz opis dwóch popularnych systemów 
z dostępem w języku naturalnym; LUNAR 1 REL.

Praca ta - jak czytamy we wstęplei- adresowana jest do pra
cowników służb informacji naukowej, technicznej 1 ekonomicznej, 
językoznawców, psychologów, prawników itp. , czyli do szerokie
go kręgu osób zainteresowanych problematykę przetwarzania teks
tów języka naturalnego. Przeznaczona jest jednak głównie dla 
czytelników zaznajomionych z co najmniej podstawowymi pojęcieml 
z zakreeu informatyki i logiki matemetycznej.

Autorzy opracowania - wszyscy z'Instytutu Informatyki Uni
wersytetu Warszawskiego-podeszli do wspomnianych zagadnieó od 
strony czysto praktycznej, ograniczajęc dywagacje teoretyczne 
do minimum niezbędnego w zrozumieniu 1. ewentuelnej reelizecji 
proponowanych rozwięzań i operacjl, ,do opracowenia grematyk 
lub przygotowania programów. Wyjętek stanowi trzeci rozdział 
pracy, w którym.autorzy zawarli obszerny opis metod reprezen
tacji wiedzy - elementu niezbędnego przy opracowywaniu kompu
terowych systemów rozumienia języka naturalnego.

Zagadnienie reprezentacji wiedzy należy do dziedziny sztu
cznej inteligencji 1 w nauce pojawiło się zaledwie kilka 1st 
temu. Mianem tym określa się formalizm zapisu informacji posia
danych przez system wraz ze sposobami operowania.na zbiorze tych 
informacji. Autorzy akupili uwagę ne dwóch rodzajach reprezenta
cji; reprezentacjach logicznych i reprezentacjach wykorzystuję-

BOLC L., CICHY M., RÓŻALSKA U. Przetwarzanie języka natural
nego, Warazawat WNT 1982, 167 a.
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cych ramy. Ze względu na azczególnę przydatność teorii ran^^ do 
systemów z dostępem w języku naturalnym, reprezentacjom tym po
święcono w precy najwięcej miejsca.

Pojęcie ramy /ang, frame, schema/ wywodzi się z psychologii 
i ostatnxo zrobiło ogromnę furorę w dziedzinie sztucznej inteli
gencji. Zostało ono wprowadzone przez ai.ierykańskiego specjalistę, 

fińskiego, czego autorzy nie podaję, stwierdzają natomiast, 
że nie doczekało się dotęd przejrzystej definicji oraz dokład
nych formalnych określeń, które pozwoliłyby na jednoznaczny in
terpretację tego pojęcie. Równocześnie sami podejmuję próbę, 
opisu najistotniejszych aapektów ram. spotykanych w różnych od
mianach reprezentacji.

Rams składa się z opatrzonych nazwami klatek /ang. slotsy^ 
których zadaniem jest przechowywanie pewnej częstki wiedzy o 
obiekc ie  reprezentowanym przez ramę. Może to być opis jakiejś 
cechy obiektu, fakt z m m  zwięzany, różne rodzaje relacji z in
nymi ramami systemu. Klatki zawierają deskrypcję ramy opisują
cej pewną klasę obiektów^^'^ oraz tzw. procedury, które wykonują 
różne zadania związane z zawartością klatki, np. sprawdzają 
zgodność danych z deskrypcjami klatki, wypełniają klatkę wartoś
cią domyślną, wyliczają informacje na podstawie deskrypcji za
wa r te j  w klatce, przenoszą te informacje do innych klatek itp. 
Pomiędzy ramami może zaistnieć relacja określana jako "proto- 
tyo - egzemplarz p r o t o t y p u E g z e m p l a r z  prototypu tworzony 
jest za pomocą prototypu w tzw, procesie konkretyzacji, polega- 

jącyn ne porównywaniu pewnych danych z deskrypcjami prototypu. 
Gdy dane zgadzają się z deskrypcjami, utworzone zostaje nowa 
rema, >Y której deskrypcje klatek prototypu zastępowane są des- 
krypcjami określanymi na podstawie tych danych. Niezgodność de-

^^Teoria ram opiera się ne hipot'^zach dotyczących sposobów 
ludzkiej percepcji, struktur pamięciowych, wnioskowania,

’̂’̂ '^Geskrypcje ramy odpowiadającej obiektowi indywidualnemu o- 
pisuję wartość cech tego obiektu. Dokładną postać deskryp
cji nożna określić w konkretnym systemie ram.
Używa sle też nezw: rama prototypowa i rama konkretna zs- 
miast prototyp i egzemplarz prototypu.
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nych z deskrypcjemi -świsdczy o złym wyborze prototypu i powoduje 
jego zmianę.

W wyniku powiężenia ram zgodnie z relację “prototyp - egzem
plarz prototypu" powstaje struktura zwana hierarchię dziedzicze
nia /ang, generalization hierarchy/. Jeat ona niezmiernie ważna 
dla efektywności działania systemu, ponieważ pozwala na tzw. 
dziedziczenie własności /ang. inheritance of properties/; gdy 
jakaś cecha obiektu nie jest opiaana w ramie reprezentujęcej to 
pojęcie, można posłużyć się opisem tej cechy zawartym w ranie 
reprezentujęcej pojęcie nadrzędne w hiarerchii /jest to dziedzi
czenie przez ramę deskrypcji od swego prototypu/. Dziedziczenie 
własności umożliwia rozmieezczenle wiedzy w ranach według stop
nia jej ogólności a także pozwala na rozwięzsnie problemu re
prezentacji “wyjętków od reguły"•

Zastosowanie ras - jak podkreślaję autorzy - umożliwia roz- 
więzanie problemów zwięzanych z prowadzeniem dialogu z systemem, 
takich jak przejmowanie dodatkowych informacji przekazanych 
przez użytkownika, rozumienie odpowiedzi nie wprost, rozwięzywa- 
nie odniesień anaforycznych, zachowanie “stylu konwersacji" itp.

Za najważniejszy problem przetwarzania języka naturalnego 
uznali autorzy zagadnienie automatycznej analizy językowej. 
Kwestię tę omówiono w kontekście jadnaj z najciekawszych metod 
tłumaczenia tekstów języka naturalnego - mechanizmu uogólnionych 
sieci przejść, ATN /Augmented Transition Network/, ukierunkowa
nego słównia na analizę składniowę i samantycznę zdań. Dednym z 
twórców tej metody jest Woods, który dokonał szczegółowego opi
su formalizmu uogólnionych sieci przejść oraz zrealizował i zwe
ryfikował go w systemie UUNAR.

ATN powstał w opar*ciu o nieskomplikowany mechanizm automa
tów ekończanie stanowych^^, która umożliwiaję rozpoznawanie 
lub generowania zdań, i jest traktowany przez informatyków jako 
język programowania do opisu gramatyk języków naturalnych. Apa
rat uogólnionych sieci przejść jast zazwyczaj wyposażony w spe
cyficzna dla «języka programowania mechanizmy dodatkowe; sygna-

' Automaty skończenie stanowe, pobierajęc w trakcie przechodze
nia od etanu do stanu kolejne elementy zdania, sprawdzaję,czy 
wejściowy napis jest przez nie akceptowany /Zob.rozdz.Automa
tyczna analizś języka naturalnego, s. 33/.
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" lizaćję błędnych konstrukcji, nożliwość śledzenia przetwarzania 
lub edycji. Tekst wejściowy przez rozpoczęciem analizy za po- 
mocę ATN poddawany jest wstępnej obróbce. Polega ona ne v.*yodręb- 
nieniu z tekstu słów nie znanych systemowi, czyli nie majęcych 
opisów słownikowych będź też eliminacji słów nieistotnych, tzn. 
nie posiadajęcych opisów leksykalnych /tzw. stop words/. Do 
wstępnej obróbki należy też zamiana pewnych skrótów na ich po
stać w pełnym brzmieniu /"didn't” na ''did not"/ lub zastępowa
nie całej grupy wyrazów /"dokumenty, dokument, dokumentów"/ has
łem /00К/. Ponadto może być przeprowadzona wstępna analiza mor
fologiczne, polegajęce na wyodrębnieniu tematów słów i inne. Tak 
więc analizie za pomocę ATN podlega nie pytanie użytkownika,ale 
pewna jego postać wzbogacona o parametry niezbędne do poprawnej 
jego interpretacji.

Wobec najszerszego zastosowania ATN do analizy tekstów, za
gadnieniu temu autorzy poświęcaję najwięcej miejsca, starajęc 
się pokazać jak najciekawsze wyniki przeprowadzonych operacji. 
Warto jednak podkreślić, że aparat uogólnionych sieci przejść 
jest wykorzystywany również do opisu gramatyk generowania teks
tów, jak też do generowania odpowiedzi, czyli, na przykład do 
przetłumaczenie zbudowanej /lub wyszukanej/ formuły logicznej 
na zdanie języka naturalnego.

Niewętpliwie ważny, zwłaszcza dla czytelników o praktycz
nym podejściu do przedstawionych kwestii, jest szczegółowy opis 
programu COCOA /А Word Count and Concordance Generator on Atlas/. 
Nazwa systemu wywodzi się od pierwszej jego wersji, która zrea
lizowana została w Anglii w 1967 r. przez Atlas Computer Labora
tory w języku wewnętrznym maszyny Atlas 1.

COCOA jest wielofunkcyjnym pakietem programów do statysty
cznych badań tekstów języka naturalnego. Znajduje on - jak wyka
zuję autorzy - szerokie zastosowanie w tworzeniu słowników sys
temu, w badaniach lingwistycznych, w systemach wyszukiwanie do
kumentów i in. Przy wykorzystaniu systemu COCOA użytkownik może 
otrzymać z danego tekstu słowniki frakwancyjne /słownik upo-' 
rzędkowany zgodnie z wprowadzonym porzędkiem alfabetycznym, u- 
porzędkowany według lustrzanego porzędku alfabetycznego, upo- 
rzędkowany według częstości występień słów kluczowych/, kon-
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kordancj9 1 rozkłady częstości wyatępień słów w oparciu o teksty 
dostarczone przez użytkownika.

Oprócz charakterystyki możliwości programu COCX>A autorzy 
zaprezentowali sposób jego wykorzystanie, e więc szczegółowe u» 
wagi dotyczęce przygotowania tekstu do analizy /formatu zapisu, 
używanych znaków/ oraz opis skomplikowanego zestawu tzw. "dy
rektyw użytkownika", czyli zestawu 13 kart zewierajęcych wybór 
fragmentów tekstu do przetwarzania i rodzaj operacji, które ma
ję być wykonane.

Wersję systemu COCOA zainstalowano również w Polsce. Zrea
lizował ję Instytut Informatyki UW die maszyn cyfrowych ODRA 
1305 i COC CYBER 73.

Podsumowaniem rozważań nad metodami przetwarzania tekstów 
języka naturalnego, stanowięcym niejako ich ilustrację, jest 
prazentacja systemów LUNAR i REL.

LUNAR jest systemem wyszukiwania informacji z dostępem w 
języku angielskim. Został opracoweny przez, amerykanskę firmę 
Bolt Beranek and Newman Inc. w latach 1970-1972 i przeznaczony 
jest dla geologów badajęcych skład chemiczny próbek księżyco
wych. Użytkownicy systemu za pomoćę pytań sformułowanych w ję
zyku angielekim mogę wyszukiwać potrzebne analizy chemiczne.po
równywać analizy tej samej próbki wykonane przez różnych bada
czy, obliczyć dowolne wielkości na podstawie Informacji zawar
tych w bazie danych Itp.

Z kolei REL /Rapidly Extensible Language/, opracowany w 
latach sześćdziesiętych w California Institute of Technology, 
jest jednym z najciekawszych uniwersalnych systemów informa
tycznych. Konwersacja z systemem może odbywać się w czasie rze
czywistym /poprzez terminale/ za pomocę języka bazowego REL- 
-English - definiowanego lub modyfikowanego przez samego użyt
kownika , tzn. użytkownik wprowadza odpowiedni zasób słów.i In
teresujących go faktów, korzystajęc z pakietów systemowych 
REL. REL umożliwia korzystanie z dowolnej bazy danych i nie 
zależy od konkretnej dziedziny rzeczywistości.

Autorzy zavrarli w pracy dokładny opis struktury obu sys
temów, zasady działania oraz przykłady, ich eksploatacji, llu- 
strujęce możliwości praktycznego wykorzystania systemów.
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Przedstawione w ornswianym opracowaniu zagadnienia ujęte sę, 
jak zaznaczaję autorzy, w sposób kompleksowy •* od prostych metod 
stetystycznago przetwarzania tekstów /СОСОА/ do metod przetwa
rzania opartych na rozumieniu tekstu /Reprezentacja wiedzy/ i 
maję na względzie konkretne rozwięzania umożliwiające ich zasto
sowanie w praktyce. W celu ułatwienia zrozumienia prezentowa
nych kwestii, poszczególne rozdziały księżki sę bogsto ilustro
wane przykładami, niejednokrotnie przetestowanymi przez samych 
eutorów. W przypadku niewyczsrpujęcej anslizy tematu będź też 
pominięcia ciekawych rozwięzań technicznych, autorzy odsyłaję 
zainteresowanych jo oprecowań szczegółowych, których obszerny 
wykaz zamieszczono na końcu księżki.

Celina Głowacka

ZASTOSOWANIE SZTUCZNE3 INTELIGENCOI W SYSTEMACH 
PRZETWARZANIA WIEDZY*^

Prezentowana księżka zawiera dwie prace doktorskie* przy
gotowane na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stenford w USA 
/Stanford University* Computer Science Department/ w ramach ba« 
dań w zakresie sztucznej inteligencji /tzw. Stanford Heuristic 
Programming Project/, prowadzonych na tej uczelni od 1965 roku 
i opartych na przygotowawczych badaniach podstawowych,zapoczęt- 
kowanych w 1955 roku. Kalężka składa się z dwu odrębnych częś
ci ;
1. R. Davis: AM - Odkrycie w matematyce jako badanie heurysty

czne
2. О.Б. Lenat: 7EIRESIAS - zastosowanie meta-wiedzy.

*'^0AV1S R., LENAT B.D, Knowledge-based Systems in Artificial 
Intelligence. New York: McGraw-Hill Internstional Book Compa* 
ny 1982, 490 s.
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Obie prace poprzedzono «wstępem opracotwanym przoz B.G. Bu
chanana i E.A. Feigenbauma, reprezentujęcycl4 Wydział Informaty
ki Uniwersytetu Stanford. Wyjaśniono iw nim cel i zakres badań 
oraz omóiwiono «wyniki 1 doświadczenia uzyskane w cięgu ponad 
20 lat.

Problemy sztucznej inteligencji pojawiaję się ostatnio co
raz częściej w polskim piśmiennictwie naukowym 1 popularnonau
kowym. Korzystajęc z zawartości omawianej pracy celowa wydaje 
się przypomnienie podstawowych założeń tej cięgle rozwijajęcej 
się i kaztałtujęcej dyscypliny naukowej» przyjmowanych przez 
naukowców amerykańskich.

S z t u c z n ę  i n t e l i g e n c j ę  określa aię- 
jako część informatyki /computer science/ zajmujęcę się algo- 
rytmizację procesów myślenia naturalnego oraz realizację kom- 
puterowę programów symulujęcych myślenie naturalne w przetwa
rzaniu wiedzy.

Z kolei i n t e l i g e n c j a  jest rozumiana na 
gruncie tej dyscypliny jako działanie polegajęce na operowa
niu symbolami. Realizacja działania jest możliwa w systemie 
symboli fizycznych, a w szczególności mogę je realizować ma
szyny cyfrowe jako uniwersalne narzędzia operuięce symbolami. 
Oest to definicje dalece odbiegajęca od określeń przyjmowa
nych w psychologii, ujmujęcych inteligencję jako poziom ogól
nej sprawności intelektualnej ludzi. Równocześnie specjaliści 
w zakresie sztucznej inteligencji,posługujęcy się przytoczo
nym wyżej mechanicznym rozumieniem inteligencji zakładsję, że 
możliwe jest modelowanie różnorodnych aspektów inteligencji 
człowieku, co w przyszłości umożliwi sformułowanie teorii in
teligencji. Teoria taka powinna być dostatecznie ogólna i moc-. 
na do ujęcia zjawiska inteligencji człowieka i maszyny cyfro
wej.

Poczętkowe badania w zakresie sztucznej inteligencji 
były zwięzane głównie z zadaniami konstruowania inteligent
nych artefaktów, pomocnych człowiekowi w procesach produkcyj
nych, w rozumieniu mo«wy oraz w rozpoznawaniu obrazów.

Obecnie zainteresowanie specjelistów w omawienej dziedzi
nie, wynikajęce z wymienionego długofalowego celu sformułowa-
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nie teorii inteligencji, są skoncentroiwane wokół zadeó tworze- 
nie “inteligentnego** oprogremowenie, oiogęcego spełniać rolę eks
perta w rozwięzywaniu problemów. Siła takich inteligentnych pro
gramów zwanych również programami heurystycznymi zależy przede 
wszystkim od ilości i jakości wiedzy wykorzystywanej przez nie 
do rozwięzywania problemów. Stwierdzono to na podstawie badań 
psychologicznych nad specyfikę myślenia eksperta oraz nad ro-̂  
zumieniem Języka naturalnego. W początkowych pracach w zakresie 
sztucznej inteligencji zakładano, że o mocy **inteligentnych** 
programów decyduje wyłęcznie Jakość i złożoność realizowanych, 
procedur logicznych. W rezultacie weryfikacji pierwotnych zało
żeń wprowadzono zmiany w ukierunkowaniu badań prowadzonych ektu- 
elnie. Zmiany te polegaję na przejściu od tek zwanego **peradyg- 
matu opartego na wnioskowaniu** /inference-based paradigm/ do 
*‘peradygmetu opartego na wiedzy** /knowledge-based paradigm/ o- 
raz na powstaniu zwięzanej z obydwoma paradygmatami badań inży
nierii wiedzy /knowledge engineering/.

Wiedza traktowana Jest Jako zbiór faktów oraz procedur 
heurystycznych. Faktem Jest natomiast Jednostka informacji sze
roko gromadzonej, ogólnie dostępnej i akceptowanej grzez specja* 
listów w danej dziedzinie. Przez procedury heurystyczne na ogół 
rozumie się szczegółowa zasady rozumowanie i wnioskowania cha
rakterystyczne dla podejmowania decyzji przez eksperta w danej 
dziedzinie.

Przytoczone definicje i określenie podstawowych pojęć w 
omawianej dziedzinie wyraźnie wskazuję na pragmatyczne podejś
cie autorów omawianych prac /lub innych prac w nich wykorzysta
nych/ do problemów ogólnych i na rezygnację z precyzji defini
cyjnej w przypadku pojęć, które można zaliczyć do unlwersaliów.

Aktualne zadania badawcze podejmowane w zakresie inżynie
rii wiedzy dotyczę:
- reprezentacji wiedzy Jako struktury danych symbolicznych ne> 

dajęcej się do wykorzystanie przez komputer pełnlęcy funkcję 
eksperta oraz poddawanej uzupełnianiu i zmianom w miarę roz
woju bazy wiedzy:

- wykorzystania wiedzy ujętej w struktury danych symbolicznych 
oraz wykorzybtania iatnlejęcych inteligentnych g^rogramów do
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przetwarzania wiedzy w siarę jak rozrasta się przestrzeń коюЫ** 
natoryczna rozwięzywenyćh zadań;

- metod gromadzenia wiedzy do ubytku komputera, apełniajęcej o- 
kreślone kryteria jakości i kompletności, ćo stanowi przysło
wiowe węskie gardło w realizacji badań.

W ramach eksperymentów,zmierzających do praktycznego roz- 
więzsnia wymienionych grup zadań prowadzonych w USA do drugiej 
połowy 1st sześćdziesiętych/opracowano kilka inteligentnych sy
stemów, a właściwie eystamów programów komputerowych stosowa
nych dO snelizy wiedzy /tj. danych/ w niektórych dyscyplinach 
naukowych, takich jak chemia, medycyna, a następnie do interpre
tacji posiadanej wiedzy i do tworzenia nowej. Oako przykłady 
takich inteligentnych systemów można wymienić:
T oprogramowenie OENORAL służęce do interpretacji struktur w 

chemii organicznej na podstawię analizy spektralnej molekuł;
. oprogramowanie METAOENDRAL analizujęce dane spektralne i for- 

fflułujęce w oparciu o nie reguły chemicznej analizy spektral
nej:

- oprogramowanie MOLGEN ałużęce do przetwarzania danych o eks
perymentach z'genami przy zastosowaniu technik ONA;

- .oprogramowanie UNITS, będęce rozwiniętę i uogólnionę wersję 
MOLGEN, wykorzystywane do badania struktury sieci semantycz
nych;

- oprogramowanie MYĆIN /w wersji rozwiniętej EMCIN/ służęce 
m.in. do diagnozowania chorób płucnych.

V/ymienione programy służę tskZe celom dydaktycznym, równolegle 
do celów badawczych,.na przykład do interpratacji danych medy
cznych, diagnozowania awarii komputera oraz do projektowania 
elementów hardware'u.

Przedstawione w omawianej księżce zbiory programów Â .̂ i 
TEIRESIAS et.anowię ńaturalnę kontynuację systemów powstałych 
wcześniej^^. Programy AM powstały przy wykorzystaniu programów

X/Nazwa AM została - według wyjaśnień autorów - zaczerpnięta 
z Biblii: Księga Wyjście /Exodue/: THAT I AM
Nazwa TEIRESIAS Ш е  stanowi skrótu, posłużono się imieniem 
mitologicznego jasnowidza greckiego.
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UNITS, natomiast TEIRESIAS powstał w oparciu o doświadczenia ż 
prac nad systemami HYCIN i EMYCIN.

Główna rola obydwu zbiorów programów polega najogólniej na 
sterowaniu dużymi bazami wiedzy i wykonywaniu pewnych operacji 
myślowych, czego nie można utożsamiać z realizację określonych 
instrukcji. Zarówno programy AM jak i TEIRESIAS zostały napisa
ne w języku LISP, dzięki czemu możliwe było zniesienie rozgra
niczeń między samymi programami i danymi, a w konsekwencji u- 
proszczenie procedur logicznego przetwarzanie wiedzy.

Programy te stanowię przykłady dwu różnych metod konstruo
wania, utrzymania 1 rozbudowy baz specjalistycznej wiedzy, co 
w dziedzinach nauki o rozległych obszarach problemowych - ta
kich jak na przykład chemia lub medycyna - jest zadaniem nie 
konczęcym się.

TEIRESIAS jest zbiorem programów służęcych projektantowi 
systemów jako pomoc w konstruowaniu bazy wiedzy przez nadzoro
wanie jej globalnego planu oraz szczegółów strukturalnych. Dru
gim ważnym przeznaczeniem TEIRESIAS jest zerzędzanle dużymi 
oazami wiedzy w oparciu o meta-wiedzę, tj. wiedzę o etruktu- 
rze i zawartości bazy. Autor TEIRESIAS ̂ R. Davis przyjmuje, 
że struktury wiedzy sę mniej więcej stałe die różnych dziedzin 
lecz wypełniane różnymi pojęciami i relacjami między nimi.
Stęd też reprezentacja wiedzy jest ściśle zwięzana z regułami 
wa runk owymi.

Programy TEIRESIAS funkcjonuję w dwu poziomach:
Э/ opisu obiektów .świata zewnętrznego, badanych w ramach 

danej dziedziny wiedzy,
b/ opiau wewnętrznej rzeczywistości systemu /opis opisu/. 

Programy poziomu “b" służę do zsrzędzanie programami poziomu 
"B" oraz do ich "rozumienia" i reprezentacji, .

Dako zakres zastosowania programów TEIRESIAS przewidziano 
dyscypliny naukowe o średnim stopniu formalizacji /np. medycy
na/, Komunikowanie się użytkownika z systemem opiera się na 
mechanizmie szablonów. Wypowiedzi użytkownika kierowane do sy
stemu stanowię jeden z trzech następujęcych rodzajów:
- proste wskazanie pytania spośród różnych możliwych,
- cięgi znaków należęca do syntetycznego języka z formelnę gra* 

matykę,
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- bardzo uproszczona i sformalizówana zdania języka naturalnego 
oparte na ograniczonym słowniku» nslażęcym do modułu komuni
kowania się z systemem»

Zachowanie się systemu w trakcie jego współpracy z użytko
wnikiem polege głównie na objaśnianiu 1 ewentualnym modyfikowa
niu posiadanej bazy wiedzy - ne przykład przy przetwarzaniu da
nych diagnostycznych w medycynie. System jak gdyby zakładał, 
że osoba konwersującą z nim usiłuje ‘'zdemaskować** wiedzę sto- 
sowanę w celu dostarczenia porady.- Seśli konwersujęcy specja
lista uzna odpowiedź systemu za błędnę» TEIRESIAS wyjaśnia 
swój tok rozumowania w celu wyizolowania błędu, a następnie 
przeprowadza niezbędne weryfikacje w samej bazie.

Zbiór programów AM został opracowany dla celów przetwa- 
rzsnis wiedzy matematycznej. Zaczęł funkcjonować w oparciu o 
dane z zakresu teorii zbiorów skończonych. Podstawę systemu 
jest zbiór 115 prostych pojęć matematycznych, zwanych “elemen
tarnymi faktami" /primitive facts/ > wybranych przez projektan
ta systemu oraz odpowiednie programy. Zbiór elementarnych fak
tów systemu ma strukturę modułową. Każde pojęcie /elementarny 
fakt/ zostało zdefiniowane. Wewnątrz systemu jest reprezento
wane przez strukturę remową /frame structure/ z 25 klatkami 
/lub fasetami/ takimi jaki
- przykłady,
- definicje,
- uogólnienie,
- dziedzina, zakres,
- analogie, .
- wartość /czy pojęcie jest interesujące die eystemu/. 
Większość klatek /faset/ większości pojęć jest pusta. W ramach 
programów AM stosuje się 250 procedur umożliwiających:
- wypełnienie pustych klatek w strukturach ramowych,
- wybór faset z ram określonych pojęć do dalszego wykorzysta

nia,
- wyszukanie właściwej informacji o wybrenej feeecie,
- proponowanie ralacji między znenymi pojęciami,
- proponowanie nowych pojęć do zbadania oraz do oceny ich war

tości.' .
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г kajfcdym elementarnym pojęciem matematycznym jest zwięza- 
pych kilka procedur funkcjonujęcych jako tzw. “wiarygodne gene
ratory ruchów" /plausible move generators/, propcitujęce zadania 
dla systemu i sposoby ich rozwlęzania. Na przykład zadaniem mo
że być wybór faset dla określonego pojęcia i włączenie ich do 
określonej klatki. W ramach tego zadania następuje wartościowa
nie fasetf które mogę być uznane za nieinteresujęce, średnio 
interesujące lub bardzo interesujące. Fasety nieinteresujące 
są zapominane przez system, średnio interesujące utrzymywane 
jako elementy jakiegoś pojęcia, natomiast fasety bardzo intere
sujące uzyskują pełny status modułu pojęcia. Każdy z nowych mo
dułów posiada dziesiątki czystych klatek /do wypełnienia nowy
mi fasetami/. Dlatego też zakres możliwych działaś szybko wzra
sta, zwłaszcza jeśli uwzględni się przy tym możliwe kombinacje 
pojęć. Zadanie ciągłego tworzeni^ nowych pojęć /lub nowych teo
rii/ porównywane jest do wspinaczki wysokogórskiej, której celem 
jest zdobycie kilku pojedynczych, nieodkrytych /w matematyce/ 
szczytów. W ramsch dotychczasowych eksperymentów system "odkrył" 
ponownie m.in. pojęcie liczb pierwszych.

Interesującę cechą programów AM jest to, że nie są to pro
gramy czysto indukcyjne, jakkolwiek przeprowadzają pewne uogól
nienia w oparciu o znane przykłady, jak również nie są progra
mami uczącymi się w rozumieniu tradycyjnym, ponieważ doświad
czenia przeszłe wpływają w niewielkim stopniu na przyszłe za
chowanie się systemu. Ich specyfika polega na skumulowaniu 
wiedzy matematycznej drogą jej umieszczania w pojęciach istnie
jących lub drogą tworzenia pojęć nowych i nowych relacji.. Rów
nocześnie weryfikacji podlega wiarygodność nowej wiedzy /nowych 
pojęć/.

;Vyjaśnienis dotyczące możliwości programów AM w zarządza
niu systemem na poziomie najwyższym i najniższym, dotyczące 
sposobu reprezentowania wiedzy wraz z przykładami opisu niektó
rych pojęć oraz z przykładami opisu reguł heurystycznych przed
stawiono w poszczególnych rozdziałach pracy.

Szczegółową lekturą omawianej książki przypuszczalnie bę
dą najbardziej zainteresowani specjeliści w zakresie przetwa
rzania informacji z przygotowaniem i doświadczaniem informatycz-
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nym. Scharakteryzowana książka lluatruja bowiem dość szczegółowo 

aktualne osiągnięcia sztucznej inteligencji i jej wykorzystanie 
w tworzeniu nowej generacji systemów informacji/ tj, **systemów 
przetwarzania wiedzy**.

Zapoznanie się z omewianymi pracami pozwala równiei zorien 
tować się na czym polega **inteligencje” systemów Informacji fak
tograficznej i  jak przebiegał ich rozwój w okreaie ostatnich 20 
1st, a także jak ukierunkowuje się ich przyszły rozwój w najbar
dziej prężnych ośrodkach badawczych.

Elżbieta Artowicz

ROLA INFORMACJI W PROCESIE INNOWACYJNYM

Pod powyższym tytułem w maju 1982 r, odbyło się w Amster
damie dwudniowe seminarium zorganizowane przez International 
Council of Scientific Unions - Abstracting Board /ICSU-АВ/ z u- 
działem przedstawicieli 19 krajów z kilku kontynentów. Sprawo
zdanie z seminarium zostało opublikowane w formie książkowej 
pod redakcję B.T. Sterna, który reprezentuje Dział Badań i 
Rozwoju Publikacji Elektronicznych wydawnictwa Elsevier Scien
ce Publishing Company. Księżka otwiera nową serię v/ydawniczę 
firmy North-Holland Publishing Company zatytułowaną "Współczes
ne zagadnienia przekazywania informacji".

Organizatorzy seminarium naatępujęco określili ideę tego 
spotkania: Jak wiadomo między zdolnościami produkcyjnymi e wyr 
nalazczościę w danym kraju zachodzi ścisła zależność; "siłę na
pędową" wynalazczości'jest natomiast informacja; seminarium ma 
podjęć próbę określenia jakie typy informacji przyczyniaję się

X/ INFORMATION and INNOVATION. Proceedings of a Seminar of IXSU- 
-AB on the Role of Information in Innovative Process, Amster
dam. the Netherlands, 24-25 May, 1982. Red, B.T. Stern. Ams
terdam: North-Hollend Publ.Co. 1982 191 e.
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do wynalazków oraz jakie sę optymalne formy istnienia 1 prezen» 
tacji tej informacji w społeczeństwie.

Poniżej podano tematy referatów wygłoszonych na seminarium 
w ramach pięciu sesji /po nazwisku autora podano w nawiasach 
nazwę Jego instytucji macierzystej/.

S e s j a  I. Aspekty techniczne i socjologiczne procesu in- 
nowacyj nego

1. Innowacja - ewolucja i stan obecny
IV, DIDKHUIS /North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 

Holandia/
2. Ekonomiczne i społeczne następstwa informatyzacji

H. KRUPP /Fraunhofer-Institut fOr Systemtechnik und Innova- 
tionsforschung - ISI, Karlsruhe, RFN/

S e s j a  II. Potrzaba informacji specjalistycznej w proce
sie innowacyjnym

3. W Jaki sposób dobrze zorganizowana służba informacyjna 1 do
kumentacyjna wspomaga proces innowacyjny w firmie?
S. LDUNGBERG /Aktiebolaget Astra, SOdertSlje, Szwecja/

4. Potrzeba informacji specjalistycznej w procesie innowacyj
nym; badania i zastosowania techniczne
R. VAN HOUTEN /Centre for Scientific and Technical Informa

tion, Council for Scientific and Industrial 
Research, Pretoria, RPA/

S e s j a  III. Proces innowacyjny a różne kanały przekazywa
nia informacji

5. Organizacje zawodowe - Jedna z dróg przekazywania informa?- 
cji
D. SCHUfWCHER /ONLINE Gesellschaft fOr Informationsvermit- 

tlung GmbH, Heidelberg, RFN/
6. Czasopisma specjalistyczne - ’‘surowiec" dla innowacji 

A.K, KENT /Kent-Barlow Informatión Associates, Londyn, /
Zjedn. Królestwo/

S e s j a  IV. Informacja naukowa i techniczna jako pomoc dla 
innowacji

7. Informacja naukowa jako pomoc dla innowacji
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о.и. WILDE /New England Research Application Center. Uniwer
sytet Stanu Connecticut. Storrs. Connecticut.
St, ZJedn./

8. Informacja dla innowacji; z punktu widzenia Zjedn. Królestwa 
M.W. HILL /Biblioteka Brytyjska. Naukowa Biblioteka Biblio-

logiczna* Londyn. ZJedn. Król./
S e s j a  V. Informacja ekonomiczna jako pomoc dla innowa

cji
9, Informacja ekonomiczna jako pomoc dla innowacji. Uwagi na 

temat systemów wspomagających podejmowanie decyzji, stosowa
nych w firmach prywatnych i instytucjach państwowych
3.M, TREILLE /GAPSET, Paryż, Francja/

10. Proces innowacyjny a informacja on-line
P. MARTIN /Predicasts and DATA Data - Star Marketing, Orping

ton, Kent. Zjedn.Król./

Po każdym referacie następowała dyskusja zorganizowana w 
ten sposób, że jako *'interpelujęcy“ prelegenta występowali ucze
stnicy seminarium z przygotowanymi wcześniej pytaniami otwiera
jącymi dyskusję* Problemy, których omówienie wymagało więcej 
czasu przełożono do dyskusji końcowej.

Omawiajęc referaty i głosy w dyskusji warto odnotować sze
reg spraw poruszanych na seminarium. Rozpatrujęc społeczne skut
ki informatyzacji H. Krupp stwierdza, że ta trzecia rewolucja 
techniczna spowodowała m.in. istotne zmiany w strukturze zatru
dnienia w krajach najbardziej rozwiniętych. Obecnie około 1/3 
ogólnej liczby zatrudnionych w 3 klasycznych działach gospo
darki /rolnictwo, przemysł, usługi/ pracuje w zakresie prze
twarzania informacji. Równocześnie powszechnie wzrosły wymaga
nia odnośnie kwalifikacji pracowników. Informatyzacje jest 
istotnym elementem obecnych tendencji gospodarczych w kierunku 
automatyzacji i racjonalizacji. Oednakże wobec braku lub niedo
statecznego wzrostu gospodarczego prowadzi te do znaczęcego 
«mniejszenla liczby stanowisk pracy* a więc i liczby zatrudnio
nych /bezrobocie/. W konkluzji H. Krupp podkreśla palęcę potrze
bę odpowiedniego, adekwatnego do stopnia informatyzacji gospo- 
dśrki, rozwoju procesów informacyjnych w pozagospodarczych sfa-
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rech ±ycie społecznego. W dziedzinach takich Jak komunikovvanle 
się. kształcenie czy kultura pozostaje jeszcze bardzo wiela do 
zrobienia.

Inny pralagent, S. Ljungberg, roówięc o roli informacji i 
dokumentacji w procesie innowacyjnym stwierdza. Ze aby uchronić 
się przed niepowodzeniem pomysł innowacyjny powinien przed wdra« 
żaniem zostać skrupulatnie przeanalizowany z 3 punktów widzenia; 
rzeczywistych /ewentualnie potencjalnych/ potrzeb rynku, tech
nicznych możliwości realizacji oraz apołecznej akceptacji pro
duktu. Przeprowadzenie takiej oceny wymaga oczywiście posłuże
nia się informację i dokumentację i to nie tylko naukowę i tech- 
nicznę, lecz także ekonomiczno-społecznę. Warunkiem wstępnym u- 
zyskania dobrych wyników dzięki wprowadzeniu innowacji jest za
tem, by firma przeznaczała odpowiednie środki na działalność in
formacyjna i dokumentacyjna. W dalszym cięgu referatu autor 
przedstawia zasady należytej organizacji służby informacyjnej i 
dokumentacyjnej w przedsiębiorstwie. Tezy referatu Ilustrują 3 
proste i przejrzyste schematy; 1/ przepływ informacji prowadzą
cej do myśli innowacyjnej; 2/ model procesu innowacyjnego oraz 
3/ niektóre fezy "krystalizowania" /w oryg. "refining"/ informa
cji - od bazy danych do informacji będęcej podstawę decyzji i 
odpowiadajęce im kategorie procesów /organizowanie, synteza, e- 
waluacja, decyzja/.

W referacie R. van Houtena "Potrzeba informacji specjalis
tycznej w procesie innowacyjnym" znajdujemy ponownie wyprowadzo
na i wyeksponowanę tezę. iż powodzenie innowacji zalaży w pierw
szym rzędzie od tego. czy w firmie istnieje należycie zorganizo
wana służba informacyjna. van Houten powołuje się na rozróż
nienie poczyniona swego czasu przez Departament Handlu Stanów 
Zjednoczonych między pojęciem wynalazku, tj. powzięciem pew
nej idei rozwięzania zagadnienia technicznego, a pojęciem in
nowacji, tj. zaprojektowaniem i uruchomieniem procesu, dzięki 
któremu wynalazek zostaje zrealizowany i wdrożony do gospodar
ki. Referat zawiera dalej m.in. dwa, w odmiennych układach 
szczegółowe zestawienia rodzajów i form informacji nieodzow
nych na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego od pomysłu
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poprzez sformułowanie problemu, proce bodewcze /ocena sytuacji 
zewnętrznej i wewnętrznej, wybór metod/, praca projektowe, u- 
ruchomienie produkcji do marketingu. Van Houten omawia z kolei 
funkcje i rolę placówek badawczo-rozwojowych w procesach inno
wacyjnych, a następnie organizację 1 rodzaje służb informacyj
nych w takich placówkach. W dyskusji po referacie wypowiedziano 
dwa przeciwstawne, zdania dotyczące miejsca i prestiżu służb in
formacyjnych w firmach przemysłowych i innego rodzaju instytu
cjach. S. LJungberg powołując się na wyniki badaó przeprowadzo
nych przez FID stwierdził, że im wyższy szczebel organizacyjny, 
na którym umieszczono dział informacji i dokumentacji, tym wię
cej i skuteczniej informacjs i dokumentacje jest wykorzystywana 
w działalności danej placówki. Na to van Houten zareplikował,iż 
jego zdaniem uwarunkowanie jest wręcz przeciwne: im wyższa ja
kość dostarczanej informacji tym wyżej w hierarchii organizacyj
nej danej placówki znajdzie się dział informacji i dokumentacji. 
Van Houten, mówiąc dalej w swoim referacie o różnorakich przed-

X /sięwzięciach państwowych wspomagających innowacje ' , przedstawia 
11-punktową listę ważniejszych form tego rodzaju działań. Oako 
trzy pozycje są tam wymienione ośrodki informacji sensu stricto, 
mianowicie ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekoncmicz- 
nej, służby informacji technicznej i przemysłowej orsz służby 
analityczne informacji’**'̂ .

Oczywiste jest, że również w wielu innych formach działań 
podanych w zestawieniu informacja odgrywa zasadniczą rolę. Autor 
kończąc referat podkreśla znaczenie,jakia dla pobudzenia nowa
torstwa może mieć odpowiednia polityka informacyjna państwa. Ty
tułem. przykładu wymienia Francję, gdzie w prowadzonej przez pań-

’*'^3zczególnie podkreślane jest potrzeba działanie państwa w 
tym zakresie na rzecz małych firm, bowiem, jak ustalono w 
wyniku badań w Stenach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 
podstawowe wynalazki, które w konsekwencji przyniosły wpro
wadzenie ważnych innowacji, były w większości dokonane albo 
' przez prywatnych wynalazców albo w małych firmach.

XX/W oryg. "information analyais/intelligence services": termin 
"intelligence" pojawia się na jednym ze schematów Ljungberge 
jako równoznaczny z pojęciem wiedzy użytecznej /useful know
ledge/
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stwo polityce informacyjnej położono nacisk na rozwój informacji 
naukowej i technicznej dla przemysłu.

0. Schumacher mówi w swoim referacie o informacji i o swo
bodzie wymiany informacji jako о najcenniejszych zdobyczach 
współczesnych społeczeństw. Natomiast innowacje rozpatruje w 
kategoriach "siły napędowej" postępu społecznego. Omawia udział 
i rolę rozmaitych grup zawodotvych /naukowcy, inżynierov/ie i tech
nicy, kadra kierownicza i inne/ w procesach innowacyjnych. Uwy
datnia brak na świecie szeroko dostępnej informacji gospodarczej 
/w oryg. "business information”/, czyli tej właśnie informacji’, 
jakiej najbardziej potrzebuje kadra kierownicza do spraw innowa
cji i postępu /w oryg. "innovation managers"/. Qego zdaniem do 
swobodnego przepływu informacji na świecie powinna zostać włę- 
czona obok informacji naukowej także "business information”* 
włęczona tzn. tworzona, udostępniana i przeszukiwana.

Kówięc o procesach przekazywania wiedzy, a konkretnie o 
czasopismach naukowych A.K. Kent twierdzi, iż sę one podstawo
wym źródłem informacji naukowej, na bazie której powstaję wszel
kie innoivacje. Podkreśla przy tym, że jest to źródło pośrednie, 
bowiem elementem niezbędnym do powstania myśli nowatorskiej, o- 
prócz oczywiście zewnętrznej, obiektywnej potrzeby zmiany czy 
postępu, będzie dopiero synteza informacji naukowej pochodzęcej 
często z dziedzin niepowięzanych ze sobę. W konkluzji przyrów
nuje rolę czasopisma naukowego w procesie innowacyjnym do funk
cji fundamentu w budowli.

O.U. Vi/ilde przedstawia metody pracy kierowanego przezeń 
ośrodka NERAC - New England Research Application Center na Uni
wersytecie Stanu Connecticut./d ,U. Wilde jest także wykładowcę 
przedmiotu "Zarządzanie informację" /Information Administration/ 
w tym samym uniwersytecie/: Powołany wspólnie z Państwowym Urzę
dem Aeronautyki i Astronautyki /NASA/ ośrodek NERAC działa od 
IS lat. Ośrodek świadczy płatne usługi informacyjne z zakresu 
informacji technicznej i ekonomicznej dla klientów wszelkiego 
rodzaju, jak firmy przemysłowe, uniwersytety, władze stanowe 
i lokalne, w ramach szerokiego programu NASA przekazywania i 
zastosowań nowych technologii. NERAC dysponuje 90 bazami danych
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z całego świata. Etatowym pracownikami ośrodka są specjaliści 
ró±nych branż technicznych o wysokich kwalifikacjach i mający za 
sobą etaż w przemyśle. Większość kadry ośrodka ma ponadto przy
gotowanie specjalne w zakresie zagadnieś interdyscyplinarnych; 
dzięki temu możliwe Jest wszechstronne i należyte wykorzystywa
nie różnorodnych baz danych,Jakimi dysponuje ośrodek. W poszuki
waniu informacji dla klientów,ośrodek wykorzystuje także kontak
ty osobiste ze specjalistami NASA lub innych federalnych placó
wek naukowo-badawczych. Autor referatu omawia szczegółowo tok 
postępowania z klientem poszukującym informacji potrzebnej do 
rozwiązania określonego zagadnienia. O.U. Wilde wyróżnia nastę
pujące fazy procesu innowacyjnego, z którymi więżą się stosowne 
metody i strategie wyszukiwania informacji; wstępne poetawienie 
problemu, ocena technologii przydatnych do zastosowania, testo
wanie prototypu, marketing. W każdej z tych faz problemy /pyta
nia/ są wspólnie z klientem odpowiednio formułowane przez spe
cjalistę z ośrodka, który następnie ustala właściwą strategię 
wyszukiwania z wykorzystaniem stosownych baz danych.' W rezie 
potrzeby nawiązuje się kontakty osobiste klianta ze specjalis
tami spoza ośrodka. Autor ilustruje konkretnymi przykładami Jak 
praca ośrodka NERAC służy innowecji. 2ywa dyskusje po referacie 
dotyczyła m.in. dróg pozyskiwania klientów /ośrodek ma stałych 
przedstawicieli-akwizytorów w 14 miastach Stanów Zjednoczonych; 
nie są to bynajmniej fachowcy informacji/ oraz ekonomicznych za
sad funkcjonowania NERAC^. Neetępnie dyekutanci przeszli do za
gadnienia ogólnego, kto i w Jakim stopniu powinien ponosić kosz
ty informacji w skali kraju:- państwo, czy odbiorcy 1 użytkownicy 
informacji.

Przedstawiciel Biblioteki Brytyjskiej M.W, Hill swój ob
szerny referat "Informacja dla innowacji" oparł na wynikach wie
lu badań tematu; bibliografia załączona do referatu liczby 28 
pozycji. Przedstawia on szerzej niż inni prelegenci kategorie

x/ ’Ośrodek NERAC otr'zymuje dotację NASA stanowiącą 7% Jego budże
tu, pozostałe 93У0 przynoszą wpl'/vjy z opłat za usługi; równo
cześnie NERAC wydatkuje około 15î  swojego budżetu na usługi 
dla NASA.
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innowacji i z nieco innego punktu widzenia omawia konsekwencje 
ekonomiczno-społeczne innowacjx. Analizując warunki i okolicznośx 
ci decydujące o powodzeniu innowacji dowodzi, że najczęściej 
sprawa sprowadza się do informacji lub jej przepływu. Informację 
nazywa głównę skiadowę innowacji. Omawia rodzaje, źródła i dro gi 
przepływu informacji na poszczególnych etapach procesu innowa
cyjnego. Za pomocę licznych przykładów ukazuje inspirujęcę rolę 
informacji w tyra procesie. W referacie autor ponadto przedstawia 
swoje poględy na funkcje dziełu informacji, podkreślając potrze
bę adaptowania charakteru dostarczanej informacji stosownie do 
etapu procesu innowacyjnego . Referat kończy krótkim przeględem 
źródeł informacji majęcych główne znaczenia dla innowacji, do
stępnych w Zjednoczonym Królestwie.

kY ostatnim programowym referacie seminarium P. Martin, wy
raża przekonanie oraz praktycznie je uzasadnię, że wyszukiwanie 
on-iine jest niezastąpionym instrumentem ufflożliwlsjęcym dokona
nie bardzo szybkiego i efektywnego przeględu różnorodnych pomy
słów /w oryg. "ideas"/. Warunkiem jest by wyszukiwanie on-line 
przeprowadzał sam potencjalny innowator; w zwięzku z tym waru
nek drugi, żeby instrukcja jak prowadzić wyszukiwanie kompute
rowe była bardzo prosta i krótka. Zdaniem Martina jedynie takie 
bezpośrednie komunikowanie się z bazę danych człowieka poszuku- 
jęcego rozwięzania Jakiegoś problemu gwarantuje, iż właściwa in
formacja we właściwym czasie dotrze do właściwej osoby. Mertln 
porusza jeszcze jeden istotny aspekt: koszt czasu pracy kompute
ra powinien stanowić tylico niewlelkę część należności płatnej 
przez klienta, której zasadniczę składowę jest iloczyn pewnej 
ceny jednostkowej przez liczbę pozycji, które poszukujący uznał 
ze przydatne dla siebie i polecił je wydrukować.

Dyskusja końcowa miała bardzo ożywiony przebieg: głos za- 
biereło 20 uczestników seminarium składając łącznie ok. 60 wy
powiedzi. Wracano do spraw,jakie wyłoniły się wcześniej w dys-

'-'w oryg. "repackaging”, czyli "przepakowywania"; inna osoby 
zabierające głos na seminarium określają tę funkcję terminem, 
"dopasowywanie" bądź "przykrewanie" /w oryg. "tailoring"/ in
formacji dc potrzeb klienta i fazy innowacji.
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kusjach po poszczególnych referatech. Niemało krytycznych uwag 
padło na temat efektywności systemów i ich dostępności /rozpow
szechnienia/. Uważa się, iż koszty systemów są dla użytkowni
ków zbyt wysokie. W zwięzku z wysokimi kosztami przedstawiono 
różne koncepcje organizacyjne /pomoc państwa, dotacje firm 
przemysłowych/, dzięki którym na bezie odpowiednio prowadzonej 
służby informacyjnej będzie możliwe doprowadzenie właściwej in
formacji we właściwym czesie do każdego potencjalnego autora 
innowacji. Deszcze jedna powrscajęcs w dyskusji kwestia to jak 
i za jakę cenę zepewnić obsługę informacyjna małych przedsię- 
pioratw pod hasłem “informacja dla innowacji”.

Seminarium nie przyniosło żadnych wniosków generalnych, 
gdyż, jak pisze w posłowiu redektor wydawnictwa, nie Jest to 
możliwe w świecie podlegajęcym cięgłej ewolucji. Seminarium 
miało na celu wymianę poględów i wyłonienie spraw szczególnie 
ważnych w odniesieniu do informacji majęcej służyć innowacji. 
Ten cel seminarium osięgnęło, a przedstawione i dyskutowane na 
nim sprawy powinni mieć na uwadze nie tylko zawodowi pracowni
cy informacji, lecz także kierownictwo firm i przedsiębiorstw 
oraz planiści na szczeblu władz państwowych.

l'/y dawnie two zawiera 2 załęczniki: notki biograficzne auto
rów referatów oraz krótki zarys organizacji ICSU-AB, na który 
składa się historie, zadania, zasady członkostwa, formy dzia
łalności i tematy prowadzonych prac.

Ewa Stolarsko
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K R O N I K A

MięOZYNAROOOWY KURS Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYONYCH 
rtYKORZYSTYWANYCH W PRACACH BIBLIOTECZNYCH 
Sheffield - Londyn - 3-20 lipce 1983 r.

British Council jest instytucją organizującą w ramach swej 
działalności kulturelno-naukowej szereg spotkań i kursów dis cu
dzoziemców, które propagują kulturę i naukę brytyjską oraz słu
żę szkoleniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim, 
poznaniu osiągnięć współczesnej nauki brytyjskiej i przede wszy
stkim rozwijaniu współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy IViel- 
kę Brytanię i innymi krajami. Instytucja ta ma ogromne tradycje, 
w przyszłym roku obchodzić będzie pięćdziesięciolecie istnienia. 
Współpraca British Council z rozmaitymi instytucjami naukowymi, 
uczelniami, bibliotekami i placówkami kulturowymi w Polsce'^datu
je się od 1546 roku.

Wśród wielu kursów specjalistycznych zorganizowanych przez 
British Council w 1983 roku znalazł się kura poświęcony «łykorzy- 
staniu nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunilcacyj- 
nych w organizecji i dystrybucji informacji naukowej i technicz
nej: Course No 361 NEW INFORMATION TECHNOLOGY IN LIBRARIES. Od
był Się on w dniach od 3 .do 20 lipce 1983 r. w Sheffield /13 dni/ 
i Londynie /5 dni/. Kierownikami kursu byli prof. W.L. Saunders 
i prof. K.F. Lynch z Department of Information Studies, Univer
sity of Sheffield, zajęcie zaś prowadzili pracownicy DIS oraz 
przedstawiciela bibliotek i ośrodków informacji, których syste
my prezentowano w trakcie wizyt i demonstracji.
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Kurs, w którym uczestniczyły 24 osoby z 14 krajów, przezna
czony był przede wszystkim dla specjalistów z zakresu automatyza
cji bibliotecznych procesów informacyjnych, osób zajmujących sif 
projektowaniem i implementacją serwisów kor.puteroivych w różnego 
rodzaju bibliotekach. Poza tą kategorią specjalistóvł w kursie u- 
czestniczyło także kilku wykładowców nauki o informacji naukowej, 
co umożliwiło ciekawą konfrontacją opinii o komputeryzacji bi
bliotecznych i bibliograficznych serwisów Informacyjnych, głoszo
nych przez praktyków i teoretyków działalności informacyjnej.

Program kursu obejmował serię wykładów teoretycznych, sesji 
praktycznych oraz wizyt i pokazów poszczególnych systemcv; biblio
tecznych, bibliograficznych i banków danych /systemów faktogra
ficznych/. Organizatorzy przyjęli pov^szechną v; świecie anglosas
kim zasadę komponowania treści v/ykładów nie według teoretycznych 
przekonań o strukturze dyscypliny lecz według aktualnych vr/magan 
praktyki, traktov/anych jako problemy wymagające rozwiązania /tzw. 
problem oriented/. Zajęcie teoretyczne obejmowały więc trzy pod
stawowe grupy zagadnień:

1, Techniki komputerowe w bibliotekach; zajęcia obejmujące 
problemy wdrażania systemów komputerowych wykorzystywanych w za- 
rzędzaniu i administracji bibliotek oraz szkoleniu ich pracovum- 
Uów i czytelników, zegadnienie tworzenia scentralizowanych i ko
operujących sieci bibliotek, a także psycho-socjologiczne prob
lemy automatyzacji tradycyjnych operacji bibliotecznych,

2. Technologie komputerowe i telekomunikacyjne; wyкładу 
prezentujące różne rodzaje systemów informacyjnych /S O I .  , tzw. 
systemy online operujące tekstami sformalizo-wanyrai i naturalny
mi, systeiay v»*yszukiwsni8 pełnotekstowego/, oprzyrządowanie koia- 
puterowe /hardware/, języki programowanie i pakiety programó,,' 
wykorzystyy^ane w sutomatyzacji bibliotecznych prccescw informa- 
cyjnych, stosowane w różnego rodzaju systemach od serwisów wsa
dowych, diałogov»ych systemów informacji bibliograficznej po sy
stemy wyszukiwania pełnotekstowego i tzw. expert-systems /soft
ware/; Ta grupa v/ykładów obejmowała także prezentację nowoczes
nych nośników maszynowych /np, videodyski coraz częściej stoso
wane w systemach inforf.;acji pełnotekstowej i przedstawianej w
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postaci nietekstowych for«n graficznych, czyli wykresów, rysunkówi 
schematów strukturalnych etc,/, różnych organizacji sieci tale- ' 
komunikacyjnych, jak również omówienie podstawowych zagadnień 
związanych z automatyzację prac biurowych.

3. Prawne aspekty automatyzacji procesów informacyjnych; 
wykłady obejmujące problemy ochrony informacji oraz funkcjonowa
nia prawa autorskiego i patentowego w warunkach komputeryzacji 
usług informacyjnych i masowej dystrybucji dokumentów wtórnych 
/niekontrolowana raprografia/.

Zajęcia teoretyczne uzupełnione były przez liczne sesje 
praktyczne obejmujęce ćwiczenia symulacyjne na mikrokomputerach, 
wyszukiwanie online w systemie DIALOG i projektowanie danych wej
ściowych dla systemu teletekstowego PRESTEL. Dest to bardzo popu
larny ostatnio brytyjski sarwis informacji typu viewdata /syste
my videotekstowe/, udostępniajęcy dane o zawartości prasy dzion- 
naj, cenach, organizowanych przez angielskie biurs podróży wy
cieczkach zagranicznych, etc. Użytkownik kontaktuje się z tym 
s/stemem za pomocę publicznej sieci telefonicznej i odpowiednio 
zmodyfikowanego odbiornilca telewizyjnego, na którym wyświetlana 
jest w całości zawartość wywołanego przez użytkownika banku da
nych, tzw. frame, np. lista nagłówków artykułów z angielskich 
dzienników, lub lista oferowanych wycieczek.

Trzecim komponentem programu kursu był pokaz działania kil
kunastu systemów informacyjnych oraz wizyty w bibliotekech i 
centrum informacji bibliograficznej, księgarskiej, wydawniczej 
i faktograficznej w Sheffield /Sheffield City Polytechnic Lib
rary, Sheffield University Library/, Leeds /Leeds University 
Library, systemy informacyjne w fabryce materiałów poligraficz
nych Howson Algraphy/, Londynie /British Library Science Re
ference Division, Dataetream International Ltd. - banku informa
cji ekonomicznej o charakterze komercJalnym/, Boston Spa /Bri
tish Library Lending Division/, Oxfordzie /Blackwell's Technical 
Services Ltd. - jednej z największych rta świacie central księ- 
garsko-wydawniczych,dysponujęcej własnymi serwisami informacji 
о wydawnictwach anglojęzycznych: BOOKLINE - monograficznych i 
PERLINE - periodycznych/, Hatfield /Hatfield Polltechnic, w któ-
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pej zlokalizowane Jaat centrum informacji przemysłowej Hartis/ 
oraz w Hitchin /INSPEC/.

iVizyty w bibliotekach służyły przede wszystkim prezentowa*’ 
niu konkretnych impletuentacji technik komputerowych w administra
cji i zarzędzaniu bibliotekę, kontroli zbiorów i serwisach infor
macji katalogowej. Warto zauważyć, że w większobci tych instytu
cji zautoraatyzovirane systemy wykorzystyv^ane sę przede wszystkim 
w realizacji tzw. rutynowych działań bibliotecznych, jak np. re- 
jeatracja wypożyczeń, kontrola obiegu księżki i rozwoju księgo
zbioru i inne. Technologie komputerowe zastępuję więc głównie 
pracę personelu administracyjnego biblioteki /tzw. personelu po
mocniczego/, natomiast zadania wymagajęce specjalistycznego przy
gotowania zawodowego nadal v/ykonywane sę przez bibliotekarzy. 
Zjawisko to nie dewaluuje znaczenia eutomatyzacjt bibliotek, 
przeciwnie: w dobitny sposób podkreśla ono konieczność podno
szenia poziomu kwalifikacji pracowników bibliotek jako jedynej 
drogi doskonalenia ich funkcji usługowych. Zekładanie systemów 
komputerowych w bibliotekach staje się Wielkiej Brytami co
raz powszechniejsze, jak jednak twierdzę Anglicy, nie spov/odo- 
wało ono redukcji personelu bibliotecznego, chociaż zdecydowi- 
nie zaważyło na zmianie struktury tego personelu osięgniętej 
przez obowięzkowe przekwalifikowanie lub doskonalenie k-walifi- 
kacji specjalistycznych.

Ciekawym zjawiskiem sutomstyzscj1 bibliotek angielskich 
jest stosunkowo opieszała komputeryzacja serwisów informacyj
nych wyszukiwanie rzeczowego. W większości bibliotek akademic
kich zeutomatyzowane /w trybie online/ katalogi umożliwiaj? wy
szukiwania według kryteriów formalnych, w niektórych wyszuki.ve- 
nie rzeczowe realizovjane jest poprzez wprowadzanie słów kluczo
wych i porównywanie ich z komponentami tytułów, co jednak stano
wi bardzo prymitywnę namiastkę y/yszukiwania rzeczowego. Angloeos- 
Ka literatura naukowa bardzo często korzysta z tytułów metafory
cznych, które nie mogę reprezentować treści dokumentów, czyli /- 
stępować w roli charakterystyk wyszukiwawczych. Charakterystyczne 
jest więc współistnienie w dużych naukowych bibliotekach brytyjs

kich . katalogów online,wykorzystywanych w wyszukiwaniu formalnym
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oraz tradycyjnych katalogów kartkowych lub katalogów mikrofiszo- 
wych, w których użytkownicy przeprowadzają wyszukiwanie rzeczowe. 
Obecność katalogów tradycyjnych wydaje się niezbędna takZe z in« 
nego powodu: fizycznie ograniczonej dostępności serwisów online. 
Nawet największe Diblioteki uczelniane dysponują z reguły kilko
ma tericinalami, a więc jednorazowo ich katalogi online mogę ob
sługiwać zaledwie kilku czytelników, przy czym często w obsłudze 
tej musi uczestniczyć pracownik biblioteki. Tradycyjne katalogi 
kertkowe, 6 nawet serwisy mikrofiszowe sę więc znacznie bardziej 
dostępne i na ogół nie wymagają pośrednictwa personelu bibliote
cznego.

Poza licznymi wizytami, program kursu obejmował takZe sze
reg pokazów różnego rodzaju systemów informacyjnych, które wy
korzystywane są przez użytkowników brytyjskich. Szczególnie in
teresujące były prezentacje systemów wyszukiwania pełnotekstowe- 
jo /LEXIS, NEXIS/, nowego serwisu informacji faktograficznej 
Cnemical Abstract Service /CAS Online/ oraz prezentacja amery
kańskiego systemu intormacji bibliotecznej Online Computer Li- 
crary Center /OCLC/.

Dadania ned wyszukiwaniem pełnotekstowym prowadzone są 
właściwie od początku istnienia automatycznych serwisów infor- 
fr.acyjnych. Ouż w latach pięćdziesiątych w Pittsburgu w USA zbu- 
ao.vano oierwszy system, w którym wyszukiwanie rzeczowe prowadzo
ne było na całych tekstach dokumentów: był to system informacji 
prawniczej operujący krótkimi półstronicowymi tekstem! porząd- 
.cowenymi w logiczne sekwencje /akapity, podakapity/ wyposażone

X /H odpowiednie identyfikatory ' , Organizacja bezy danych w syste- 
nach pełr.ot 9s towych opiera się na zasadzie tworzenia list inwer- 
syjnycn wszystkich słów kluczowych /w sensie zarowno'pojedyn
czych wyrazów, fraz nominalnych, a niekiedy także fraz werbal
nych/ , przy których umieszcza się tzw. adres, czyli identyfika-

’̂'^//SDonniany system informacji prawniczej zaprojewtowany został 
przez u.r. Horty’ego i jego zespół z University of Pittsburgh 
Health Law Center w latach 1955-1960. /Рог. G, Bull: Techni
cal Developments in Legal Information Retrieval. The Lew Lib
rarian. 11 /2/ August, 1980.
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tor dokunentu, w ktorego tekście słowa te wystąpiły. Wyszukiwa
nie pełnotekstowe nie jest więc de facto przeszukiwaniem wszyst
kich tekstów od początku do końca dla każdego zapytania, lecz 
przeszukiwaniem kartoteki im*/ersyjnej , która umożliwia lokaliza
cję odpowiednich dokumentów w bazie, a także identyfikację współ- 
wystąpień kilku słów kluczowych w jednym tekście na podstawie a- 
nalizy adresów każdego z nich. Bardziej wyrafinowane systemy 
pełnotekstowe wyposażone są dodatkowo w listy frekwencyjne umoż
liwiające wstępne szacowanie wartości dokumentu dla użytkownika 
bez konieczności sięgania po cały tekst w przypadku, gdy karto
teka inwersyina rejestruje znaczną liczbę dokumentów, w których 
występują żądane słowa kluczowe.

Angielski system informacji o źródłach legislacyjnych 
LEXIS dysponuje bardzo starym, podstawowym oprogramowaniem u- 
możliwiającym wyszukiwanie kontekstowe. Oferuje on dwxe formy 
dostępu do dokumentów: wyszukiwanie pełne i wyszukiv:anie według 
słów kluczowych w kontekście /KWIC/, Zerówno pierwsza jak i 
druge forma dostępu zorganizowana jest w oparciu o listy inwer- 
syjne, różnica zaś polega na rodzaju wyświetlanego dokumentu. 
Użytkownik wprowadza do systemu instrukcję w postaci sekwencji 
słów kluczowych połączonych odpowiednimi operatorami Boole's 
oraz szczegółowymi identyfikatorami sposobu współwystąpienia 
danych słów w tekście, np. koincydencja bezpośrednia w postaci 
zv;iązku wyrazowego, koincydencja luźna w obrębie akapitu, etc.
Na każde tak sformułowana zapytanie system odpowiada wyświetle
niem ogólnej liczby dokumentów spełniających zadane warunki. 
Liczbę tę, jak w każdym systemie online, można ‘natychmiast o- 
graniczyć przez wprowadzenie dodatkowych wymagań. Następnie 
użytkownik może zażądać wyświetlenia ekstraktów dokumentów z 
wyeksponowanymi odpowiednimi słowami kluczowymi /KWIC/ lub wy
świetlenia całego tekstu /FULL/. Obie metody mogą być stosowane 
w jednym procesie wyszukiwania, tzn, użytkownik może skorzystać 
z przeszukiwania KWIC w celu szybszego oszacowanie wartości doku
mentów oferowłanych przez LEXIS, e następnie zażądać wyświetlenia 
tylko tych tekstów, które ne podstawie anelizy ekstraktów uznał 
ze relewantne.
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System LEXIS umożliwia dostęp do reportów i sprawozdań sa> 
dcwych. opisów spraw prowadzonych przez sędy brytyjskie oraz do 
materiałów gromadzonych przez federalne i stanowe biblioteki le
gislacyjne USA. Dest on więc cennę pomocę dla adwokatów w anali> 
zie reakcji wymxaru sprawiedliwości na określone sytuacje, inter
pretacji określonych przepisów, itp. Prawnicy mogę wyszukiwać w 
nim zarówno operujęc odpowiednimi pojęciami prawnymi. Jak i za 
pomocę nazw własnych poszczególnych spraw, sędów i sędziów /пр. 
opinie określonych sędziów w określonych przypadkach/. Dane za
warte w bazie LEXIS sę aktualizowane w trybie tygodniowym.

Funkcjonowanie systemu wyszukiwania pełnotekstowego NEXIS 
jest w zasadzie bardzo podobne do działania opisanego wyżej sy
stemu LEXIS. NEXIS oferuje wszechstronnę informację czerpanę z 
anglojęzycznych czasopism i prasy dziennej, serwisów agencji 
prasowych oraz aktualnych roczników Brxtannica*s Yearbook i 
Federal Regxster - codziennego wydawnictwa rzędu Stanów Zjedno
czonych infortnujęcego o nowych zarzędzeniach i decyzjach amery
kańskiego gabinetu. Poza pełnymi tekstami interesujęcych użyt
kownika artykułów oraz ekstraktom! z wyeksponowanymi słowami 
kluczowymi NEXIS udostępnia także dane bibliograficzne wszyst- 
,kich dokumentów wprowadzonych do jego bazy, co umożliwia sporzę- 
dzenie swego rodzaju zestawień tematycznych tv trybie online.

САЗ Online jest najnowszym serwisem informacji faktografi
cznej z zakresu chemii zbudowanym w 1980 roku na bazie danych 
zswartycn w kartotekacn Chemical Registry System opracowanych 
crzez Chemical Abstracts Service. Oferuj© on dane o ponad 5 
miiionoch substancji i zwięzków cnemicznych zarej estrowenych 
przez CAS od 1935 roku. Dane te sę aktualizowane co tydzień, zaś 
Tygodniowy przyrost informacji szacuje się na około 7000 rekor
dów cnarakteryzujęcych nowe substancje. Szczególnie wartościowę 
- oryginalnę cechę CAS Online jest umożliwienls wyszukiwania in
formacji o substancjach chemicznych na podstawie zadanych przez 
użytkownika wzorów strukturalnych, a dokładniej przez wprowadze
nie do systemu hipotetycznego wzorca struktury i żędanych więzań 
substancji bez specyfikowsnia jej komponentów lub.z zaznaczeniem 
niektórych składników i ich miejsca w strukturze zwięzku oraz wy-* 
listowanie wymaganych własności chemicznych i fizycznych substan-
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cji* Pytanie kierowane do systemu brzmi więc "Czy istnieje sub
stancja o zadanej strukturze i własnościach?”, a nie tradycyjnie 
"Co wiesz o substancji X?“. Ceżeli poszukiwana substancja-nie 
jest zarejestrowana przez CAS Online, serwis może udostępnić da
ne o. substancjach maksymalnie podobnych do danej, jeśli natomiast 
substancja taka została odnotowana w kartotekach systemu, udziela 
on informacji o tym jak się ona nazywa. Jaki jest jej wzór su
maryczny i strukturalny, jakie me własności /jażeli różnią się 
od zadanych/, jak ją otrzymać oraz dane o jej opatentowaniu i 
numery identyfikacyjne dziesięciu najnowszych publikacji poświę
conych tej substancji i zarejestrowanych przez Chemical Abstracts. 
CAS Online jest niewątpliwie jednym z najnoiyocześniejszych syste
mów informacji faktograficznej, łączącym cechy systemów wyszuki- 
wania i dedukcyjnych systemów sztucznej inteligencji '.

Serwisem informacyjnym, który zdobył największe uznanie u- 
czestników kursu British Council nr 361, był emerykański system 
informacji bibliotecznej Online Computer Library Center, którego 
centrala zlokalizowana jest w Dublinie w Ohio, natomiast biblio
teki brytyjskie korzystają zen za pośrednictwem uruchomionego w 
1981 roku biura OCLC Europe w .Birmingham oraz transatlantyckiej 
linii telekomunikacyjnej łączącej angielską sieć telekomunikac'/j- 
nę /РТТ/ z siecią telekomunikacji OCLC. Szczegółowemu omówieniu 
serwisów OCLC oraz ogólnej działalności tej organizacji jako ceft- 
trum bibliotecznego poświęcone jest odrębne opracowanie /patrz
S . 9 9 / .

Zorganizoweny w 1983 roku kurs British Council dla specja
listów z zakresu technologii informacyjnych był imprezą Dsrdzo 
udaną. Doskonały dobór omawianych tematów znajdujących się ooec- 
nie w centrum zainteresoweń dyscypliny oraz prezentacja bardzo 
ciekawych, choć stosunkowo jeszcze mało znanych systemów informa
cyjnych niewątpliwie zadecydowały o atrakcyjności tego kursu.

Konstruktorzy CAS Online w/korzystali dośv?iadczenia jednego 
z najciekawszych systemów-ekspertów * DENOfJAL.
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Warto także podkreślić sprawność organizacyjny przedsięwzięcia 
1 doskonałe jego przygotowanie. Racjonalny rozkład zajęć, po
przedzanie wszystkich sesji praktycznych i demonstracji wykła
dami przygotowujęcymi doń uczestników kursu pozwoliły w maksy
malnym stopniu korzystać z prowadzonych ćwiczeń. Serdeczna opie
ka ze strony profesora Saundersa, profesora Lyncha i pozosta
łych wykładowców z DIS uczyniła z tego bardzo intensywnego szko
lenia /zajęcia od 9.15 do 18.00 lub 21.30 - średnio po 5 - 8 go
dzin dziennie z przerwami/ prawdziwie wartościowe spotkanie spe
cjalistów reprezentujęcych tę sarnę dziedzinę i kilkanaście róż
nych krajów o różnych tradycjach i opiniach o informacji nauko
wej .

Barbara Sosińska

SYSTEM INFORMACJI CHEMICZNEJ - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY 
ROZWOJU W WARUNKACH REFORMY GOSPODARCZEJ 

I KRAJOWA KONFERENCJA 
Jaszowiec, 23 - 25 listopada 1983 r.

W dniach 23 - 25 listopada 1983 r. odbyła się w Jaszowcu 
k. Ustronia I Krajowa Konferencja na temat "System Informacji 
Chemicznej - stan i perspektywy rozwoju w warunkach reformy gos
podarczej". Organizatorami konferencji byli; Ministerstwo Prze
mysłu Chemicznego i Lekkiego, Rada Systemu Informacji Chemicznej 
oraz Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, peł
niący funkcję koordynatora Systemu.

Celem Konferencji było podsumowanie i ocena dotychczasowych 
wyników prac nad Systemem Informacji Chemicznej /SICh/, ustale
nie sposobów efektywnego wykorzystania posiadanej informacji i 
sprawnego dostarczania jej użytkownikom, a także ukierunkowanie 
dalszego rozwoju Systemu, z uwzględnieniem mechanizmów reformy 
gospodarczej.
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Uczestniczyli w niej przedstawiciele oćrodków Informacji in
stytutów przemysłu chemicznego i lekkiego, ceramicznego, ośrodków 
badawczo-rozwojowych oraz biur projektowych przemysłu chemiczne
go, zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu Chemiczne
go i Lekkiego. Ośrodka Informacji Naukowej PAN, Instytutu Infor
macji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Centrum Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ośrodków resortowych, a 
także członkowie Rady SICh - w ogólnej liczbie 100 osób. uczest
nicy Konferencji otrzymali wcześniej powielone teksty zgłoszo
nych referatów i komunikatów, a w czasie trwania obrad diazoko- 
pla zmlkrofiszowanego Projektu Wstępnego Systemu Informacji Che
micznej .

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał mgr M. Surdyk, za
stępca dyrektora ds. systemów informacyjnych Instytutu Ekonomiki 
Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, e następnie prof. A. E3ylicki, 
przewodniczęcy Rady SICh omówił działalność i okoliczności, w 
Jakich powołano międzyresortowy Zespół Koordynacyjny ds. Infor
macji Chemicznej przy Komitecie Nauk Chemicznych PAN, który ode
grał donioałę rolę w procesie formowania się pierwszych służb 
obsługi■informacyjnej oraz w pracach organizacyJno-przygotowaw- 
czych do budowy Systemu. Następnie zreferował prace utworzonej 
w 1981 r. Rady SICh przy ministrze Przemysłu Chemicznego i Lek
kiego, której podstawowym zadaniem Jest opracowywanie opinii, 
wniosków i ekspertyz w zagadnieniach naukowych, technicznych i 
organizacyjnych, roajęcych istotne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania SICh.

W czasie trwanie konferencji przedstawiono 8 referatów i 
8 komunikatów.

Referat programowy "System Informacji Chemicznej - stan 
aktualny i perspektywy rozwoju w warunkach reformy gospodarcze!" 
wygłosił mgr M, Surdyk. Przedstawiajęc przebieg prac, które do
prowadziły do podjęcia działań nad budowę SICh podkreślił szcze
gólne znaczenie podpisanego w 1974 r. porozumienia ministrów 
Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Nauki Szkolnictwa Wyższe
go i Techniki oraz Sekretarza Naukowego PAN w sprawie wspólnej 
eksploatacji maszynowych nośników informacji naukowej, technicz
nej i ekonomicznej w dziedzinie nauk chemicznych i przemysłu che-

183



Ślicznego. Porozumienie to uznać aoZna za akt Integracyjny pierw- 
ezegc zintegrowanego systemu Informacji w zakresie chemii i prze
mysłu chemicznego oraz za kamień węgielny podłożony pod budowę 
pierwszego dziedzinowo-gałęziowego systemu w remach programu 
SINTO, który w tym okresie znajdował się w stadium wstępnych 
sformułowań i propozycji.

Aprowadzanie kolejnych baz maszynowych do wspólnej eksploa
tacji, jak również potrzeoa coraz większego angażowania środków 
materialnych, spowodowały konieczność przystępienia do prac or- 
ganizecyjno-projektowych nad Systemem. Ze sprawę Zespołu Koordy
nacyjnego w 1976 r, podjęto wstępne prace projektowe. W 1977 r. 
powstały "Założenia techniczno-ekonomiczne" Systemu, a w 1980 r. 
'Projekt wstępny". Obydwa dokumenty projektowe powstały w ścis
łej współpracy z instytutami branżowymi oraz z Ośrodkiem Infor
macji Naukowej PAN, Oddział w Poznaniu, Politechnikę Warszawskę 
oraz Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki.

Omewiejęc perspektywy rozwoju Systemu mgr M. Surdyk stwier
dził, IŻ pomimo niezbyt sprzyjajęcych aktualnie warunków spcłe-\
czno-finansowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w kreju. a do 
takich należy przecież realizacja Systemu, na przyszłość SICh 
1 Jego rozwój należy patrzeć optymistycznie. Podstawę do opty
mizmu determinuję w chwili obecnej dwa fakty; pierwszy,to coraz 
większa troska z jakę władze odnoszę się do zagadnień informacji 
naukowo-technicznej i jego rozwoju. Troska ta wyraża się kon
kretnymi działaniami, z których za najwazniejsze uznać należy 
propozycję utworzenia tzw. Centralnego Funduezu Rozwoju INT; 
drugi - to dobre podstawy organizacyjno-prawne. System SICh zna
lazł się wśród pięciu proponowanych na najbliższe lets systbmów 
d-g, których realizację uznano za r.ieodzownę; wyróżnienie to 
gwarantuje udział w wymienionym Funduszu. Następne fakty to po
rozumienie trzech resortów /MPChiL, MNSzWiT, PAN/ o wspólnej bu
dowie i eksploatacji Systemu, decyzja ministra Przemysłu Chemi
cznego i Lekkiego o powołaniu Rady SICh oraz Plan Koordynacyjny 
budowy Systemu zawarty w ustanowionym problemie reeortowym pt, 
"System Informacji Chemicznej".

Na zakończenie swego występienia referent podkreślił, że 
nie tylko dokumenty normatywne decyduję o powodzeniu przedsię-
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wzięcie. Zadecyduję takie czynniki Jak aprawna organizacja na 
wszystkich poziomach, bazy tródłoam 1 lnfora«cyJna oraz ayatea 
komunikacji ulytkowników z bazami.

Hgr K. Wielguszewska w referacie "Problemy finaeiaowania o> 
środków ZNTE szczebla ponadzakiadcwego" poruszyła fakt zaostrze
nia problemu finansowania działalności Inforaacyjnaj « ôgóle o- 
raz ośrodków Informacji funkcjonujęcych m ramach prza^iębiorstw 
wraz z wdraianiem reformy gospodarczmj Ł pojawienia alę Impera
tywu rentowności przedslębiorątw. Wyraziła poględ« i« rozwój 
działalności informacyjnej w ramach SICh oraz ucrzymanie aleci 
ośrodków informacji nie sę molllwa baz Ich finansowania przez 
resort; finanaowanie byłoby zarazem narzędziem starowania prawi
dłowego funkcjonofiania Syatoeu 1 sieci ośrodków.

W kolejnym rafarmcle "IHetody i formy obsługi lnforsacyj<n>e.j" 
mgr E. Knypl 1 mgr D. Pośpiech omówili podział, rodzaje matod i 
form dziełslnoścl informacyjnej, podkreślaJęc fmkt niedoceniania 
wagi Ich róinorodnoścl.. niewykorzystymnla należycie środków no
woczesnych. baz danych w celu lepszego zaapofcajania potrzeb u- 
lytkowników. a utrzymywanie form nieefektywnych.

Mgr E. Rułan i mgr Ini. G. Sogdan przadstamlll referat 
"Maszynowe bezy Informacyjne m SlCh". Aktualnie ar Systenta eks- 
pooetowane eę bazy aeszynome zarówno prenumerowane z zagranicz
nych ośrodków /CAS. VIMITI-ac-Chimije, PASCAL, OERSWEWiT oraz u- 
eożllwlony jest dostęp do baz danych Lockheed - 0IAU3G w serwi
sie BRIOLIS/. jek teZ bezy tworzone we współpracy z krsjaml 
członkowskimi RV№G w ramech systemu INFORCHIM /SC/SP.?ES:. TEI, 
TEI-FAKT/ oraz bazyyWłaene tworzone w kraju dla potrzeb SICh 
/WrOAZDY, SYNASA-CH, PATCHEM, BANK DANYCH KOROZYOMfirGH WL. KATć=. 
K0NSTRUKCY3!«YC»I, BANK DANYCH FIZYKOCHEMICZNYCH/. Zapewniaję ©ne 
informacje tyfan bibliograficznego o śwlatamej literaturze cheet- 
cznej. Informację faktograflcjsnę oraz informacje specjalne trypu' 
ewidencyjnego.

Następne dms sryetęplenie poświęcone były zagadnaenlow doku
mentów źródłowych w obsłudze systemowej.

Referat mgr E. Oomsóeklego 1 mgr K. SleleckleJ dotyczył 
problemów zwlęzenych z gromedzeniem 1 udostępnieniem dokuisentów 
prymernych. Powstałe oetetnlch latach sytuecje zmusiła de kry-
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tycznego spojrzenia na politykę gromadzenia zbiorów z kk. Nie zaw* 
sze bowiem specjalizacja zbiorów dostosowana była do potrzeb u- 
żytkowników macierzystej instytucji, często też instytucje mie- 
szczęce się w niedalekiej odległości od siebie lub nawet w Jednym 
gmachu kupowały te same wydawnictwa. Konieczne Jest więc podJę> 
cie kroków w kierunku ograniczenia wieloegzemplarzowoścl w zaku
pie na rzecz nowych tytułów, a także przekazywanie ich tym oś
rodkom i bibliotekom, które wyposażone sę w aparaturę reprogre- 
ficznę i zapewnię dostęp do posiadanych źródeł szerokiemu kręgo
wi odbiorców.

Oednym ze sposobów przezwyciężenia wymienionych trudności 
Jest zastosowanie w działalności informacyjnej miniaturyzacji 
dokumentów. Problemowi temu poświęcony był referat dr Cz. Bur- 
dzinskiego i mgr K. Obiałej "Dokumenty źródłowe w obsłudze sys
temowej - mikroformy". Poważne zalety użytkowe i ekonomiczne 
tnikroforro /m.in, zmniejszenie powierzchni na magazynowanie źró- 
de?, duża trwałość, proste i stosunkowo tanie metody ich repro- 
ciuKCji/' spowodowały zastosowanie ich w SICh. Umożliwiaję one 
tworzenie centralnego zbioru dokumentów i wykorzystanie go wy- 
ięcznie dla celów reprografii. Bankiem źródeł na roikrofiszach 
w SICh Jest Centralna Baza Mikrofiszowa zlokalizowana w Ośrodku 
Dokumentów Wtórnych. W zDiorze mikrofiszowym aktualnie znajdu
je się ok. 65 tys. woluminów wydawnictw cięgłych o tematyce che
micznej za lata 1974-1983, w tyra wiele niedostępnych w kraju w 
ionej postaci, a pozyskanych poprzez zagraniczny wymianę mikro- 
fiszowę. Realizację obsługi źródłowej na bazie zbiorów mikrofi- 
Ezowych prowadzi 01N PAN Oddział w Poznaniu udostępniajęc użyt
kownikom SICh kserokopie lub diazokopie zamówionych materiałów 
żródłowych.

w referacie dr lV. Trzebnego i mgr H, Ganinskiej “Analiza i 
ocena branżowych wydawnictw informacyjnych przemysłu chemicznego” 
przedstawiono akty prawne stenowięce podstawę powołania większoś
ci tych wydawnictw oraz scharakteryzowano 17 serii wrydawrticzych 
Siezęcej Informacji Chemicznej i 9 biuletynów informacyjnych. 
Autorzy analizy postulowali przeprowadzenie badań nad stopniem 
przydatności omawianych wydawnictw w przemyśle chemicznym w celu 
udoskonalenia tego rodzaju informacji dokumentacyjnej.

185



"Technika koaputerowa w SlCh" była tamatem wyatępienla »gr
O. Paśnika. Referent szczególny uwagę zwrócił na konieczność dtvio- 
rzenie modelu pojęciowego systemu wyszukiwania informacji i pod- 
jył próbę naszkicowania takiego modelu oraz w sposób syntetyczny 
przedstawił realizację komputerowego przetwarzania poszczegól
nych podsystemów Systemu Informacji Chemicznej.

Wśród powielonych materiałów były też referaty mgr 2. Gry- 
zieckiego "Realizacja RSI SINTO do 1990 r." i dr D. Małkowskie
go "Rola informacji naukowo-technicznej w stymulowaniu postępu 
technicznego w warunkach reformy gospodarczej", których autorzy 
z przyczyn obiektywnych nie mogli przybyć na konferencję.

Przedstawione były również komunikaty, z którymi występili; 
prof, 2. Hippe mówięc o współczesnych tendencjach rozwojowych w 
zakresie informacji chemicznej wyższego rzędu, mgr □. Pośpiech 
o niektórych aspektach obsługi użytkownika przez automatyczne 
systemy wyszukiwania informacji, dr St. Bulik o konieczności 
zorganizowania bazy informacji faktograficznej w przemyśle włó
kien chemicznych, mgr O, Paśnik o szybkim wyszukiwaniu sekwencyj
nym. mgr M. Bańskowski i mgr 0. Obukowicz o bezpośrednim dostę
pie do bazy danych z monitora w PATCHEM, mgr E. Knypl c modyfi
kacji wykonywania zestawienia tematycznego w oparciu o indeksy 
do Chemical Abstracts, dr Berndt o banku własności fizykochemi
cznych mediów technologicznych oraz własności korozyjnych mate
riałów konstrukcyjnych i mgr R, Oolewska o współpracy z systemem 
TITUS.

W dyskusji podkreślano konieczność informowania na bieżąco 
ośrodków uczestniczęcych w Systemie o dostępie do bez maszyno
wych i dokumentów źródłowych. Uznano za niezbędne okresowe o- 
pTacowanie informatora o bezach już eksploatowanych i będących 
w fazie przygotowania. Wysunięto propozycję utworzenia w Cent
ralnej Bibliotece Chemicznej punktu udostępniania materislov» 
źródłowych w formie oryginałów lub kserokopii i zapewnienia za
kupu wszystkich dotychczas dostępnych w kraju źródeł. Zdaniem 
uczestników konferencji niezbędne jest sporzędranie bieżących 
list aktualnie posiadanych źródeł przez ośrodki SICh. ze v.-ska- 
zeniem miejsca ich gromadzenia. Postulowano zwiększenie liczby
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trytulLów wydawnictw gronedzonych na aikrofiazach-widzfc w taj for», 
mię udostępniania rozwięzanie aktualna i przyszłościowa. Wlała 
głosów w dyskusji dotyczyło konieczności zabezpiaczenia parku ma
szynowego dla informacji, szczególnie w aparaturę reprograficznę 
i czytniki, a takZe podjęcia intensywnych starań dotyczęcych 
wznowienia zakupu i przetwarzania taśm C/iS. Uzgodniono, że wyko
nywana przez ośrodki prace usługowe powinny być udostępniane zgo
dnie z obowięzujęcyoi zasadami, natomiast prace nad budowa same
go Systemu /w tym zakup baz maszynowych/ powinny być finansowane 
centralnie. Za celowe uznano ujednolicenie formy opracowania wy
dawniczego poszczególnych edycji Bisiięcej Informacji Chemicznej 
i biuletynów informacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich in
dywidualnego charakteru i zapewnieniu aktualności i właściwej 
jakości. Zgłoszono wniosek o wprowadzenie do obowięzujęcych i 
projektowanych przepisów prawnych obok pojęcia dokumentalista 
także pojęcia “pracownik informacji naukowej, technicznej i eko
nomicznej" oraz podkreślono konieczność zorganizowania systemu 
szkolenia pracowników ośrodków SICh w zakresie maszynowej obsłu
gi baz danych i opracowania profilów tematycznych.

Konferencje poprzedzone zosteła wystawę dokumentujęcę doro
bek w zakresie budowy 1 eksploatacji SICh, zorganizowanę w gma
chu Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Warszawie, 
w dniach 7-15 listopada 1983 r.

Na podstawie materiałów przedstawionych na wystawie oraz 
w referatach i komunikatach, wygłoszonych w czasie obrad, uczest
nicy konferencji mieli możność wszechstronnego poznania Systemu 
Informacji Chemicznej. Podkreślono interesujęcy przebieg konferen
cji, która stworzyła nożliwość szerokiej i swobodnej, a przede 
wszystkim bardzo pożytecznej wymiany poględów i wzajemnego uzys
kania wielu informac.ii o informacji. Postulowano zorganizowanie 
II Konferencji SICh w 1985 r., w obradach której uczestniczyliby 
również odbiorcy /użytkownicy/ Systemu Informacji Chemicznej.

Czesław Burdziński
Małgorzata Oblała
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