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Wskazówki dla Autorów

Redakcja „Zagadnień Informacji Naukowej" uprzejm ie prosi 

A utorów  o przestrzeganie następujących zasad przy nadsyłaniu 

materiałów.
Artykuł nie powinien przekraczać 30 stron m aszynopisu forma

tu A 4  w ra z z przypisam i i ew entualnym i tablicami (podwójny 

odstęp m iędzy w ierszam i, ok. 30 w ierszy na stronie, margines 3,5 
cm  lewy, 1 cm  praw y).

M a szyn o p is artykułu należy dostarczyć w  2 egzem plarzach. 

Ilustracje (tablice, w ykresy) pow inny b yć  um ieszczone na o sob

nych ponum erow anych  stronach z za zn a czen ie m  ich miejsca w  

tekście.

Przypisy i bibliografię należy um ie szcza ć na końcu tekstu i na 

o sobnych  stronach. O pis bibliograficzny powinien składać się z: 

nazw iska i imienia autora, tytułu publikacji, miejsca wydania, 

n a zw y w ydaw nictw a i roku w ydania oraz stron. W  wypadku pow o

ływ ania się na artykuł opis powinien zaw ierać: nazwisko i imię 

autora, tytuł artykułu, n a zw ę  czasopism a, rok, tom (num er), strony 
lub stronę zaw ierającą cytow any fragment.

K a żd y  artykuł pow inien być zaopatrzon y w  streszczenie auto

rskie ok. 1/2 strony m aszynopisu.

A u to rzy  proszeni są  o po daw anie do w iadom ości redakcji 

(oprócz imienia i nazw iska) rów nież tytułu naukowego, n a zw y i 

adresu instytucji, w  której pracują, pryw atnego adresu za m ie sz

kania, num eru telefonu i ewentualnie, jeśli honorarium  autorskie 

m a być prze ka zan e  na konto, num eru konta P K O .

O  przyjęciu do druku decyduje Rada Redakcyjna.
M a szynopisów  artykułów nie zam ów ionych  nie przyjętych do 

druku redakcja nie zw raca.

Uwaga! Redakcja przyjmuje materiały również na dyskiet
kach, najchętniej w  kodzie ASCII.
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ELŻBIETA RÓŻYŃSKA

SYSTEMY DORADCZE 
-  INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMACYJNE

Definicja terminu.Cechy systemów doradczych.Strukłura sy
stemów doradczych: bazy danych, baza wiedzy, procedury 
wnioskujące, procedury objaśniania-Tworzenie systemów do
radczych. Konstruowanie bazy wiedzy-Narzedzia tworzenia 
systemów. Zagadnienia oceny. Systemy doradcze w informacji 
naukowej.

Systemy doradcze (ekspertowe) stanowią jeden z przykładów praktycznych osiągnięć 
dziedziny wiedzy zwanej sztuczną inteligencją, będącej nauką o przyswajaniu, przechowy
waniu i wykorzystywaniu wiedzy przez maszyny, powstałej w latach 60-tych XX wieku.
Idea myślących maszyn towarzyszyła człowiekowi od czasów antycznych, aby ją urzeczywi
stnić należało rozwiązać dwa podstawowe problemy:

1 - stworzyć „matematykę ludzkiego umysłu' -  czyli przełożyć inteligencję na operacje 
możliwe do wykonania przez maszynę,

2 -  zbudować odpowiednią maszynę.
Inteligencja - jest to zdolność systemu (niektórzy uważąją, że tylko człowieka) umożli

wiająca na podstawie nabytej wiedzy skuteczne zachowanie w nowych sytuacjach. Ponie
waż wiedzę można określić jako parę współzależnych składników struktur danych i procedur 
postępowania /4/, pierwszy problem podzielić można na dwa zadania:

A -  przedstawienie wiedzy w sposób odpowiedni dla maszyny,
В -  sformalizowanie operacji dokonywanych przez człowieka na wiedzy.
Teoretycznych podstaw niezbędnych do rozwiązania pierwszego problemu dostarczyła 

logika. Rozwój techniki komputerowej umożliwił dalszy rozwój prac nad sztuczną inteli
gencją i obecny rozkwit tej dziedziny. Operacje na wiedzy są przedmiotem inżynierii wiedzy, 
dyscypliny powstałej na gruncie sztucznej inteligencji, do niej'więc należy problematyka 
systemów doradczych. Jednocześnie jednak systemy te są przedmiotem zainteresowania 
specjalistów poszczególnych dziedzin wiedzy, których udział w ich tworzeniu jest niez
będny. Systemy doradcze znajdują się jako systemy informacyjne także w kręgu badań 
informacji naukowej.

Pierwsze systemy doradcze, DENDRAL i MYCIN, powstały w  latach 60-tych na 
Uniwersytecie Stanfordzkim.
DENDRAL dokonuje analizy struktury chemicznej cząsteczki i jest systemem stosowanym.
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w wersji udoskonalonej, do dzisiaj.
MYCIN opracowany został w celu wspomagania procesu stawiania diagnoz i ustalania terapii 
podczas leczenia zakażenia krwi oraz zapalenia opon mózgowych.

Obecnie systemy doradcze są jedną z aktywniej rozwijających się dziedzin sztucznej 
inteligencji.

DEFINICJA TERMINU SYSTEM DORADCZY

Podanie definicji terminu system doradczy nie jest łatwe. Jest to termin funkcjonujący 
w literaturze stosunkowo niedługo, równolegle z nim używa się terminów o znaczeniu 
zbliżonym takich jak system ekspertowy, system inteligentny, system ekspercki, system z  
bazą wiedzy, traktowanych czasami jako synonimy.

W  .Słowniku informatyki" /11/ występuje tyko system ekspertowy z  następującą defini
cją:

.System ekspertowy - działający w trybie konwersacyjnym system informatyczny, 
którego oprogramowanie w oparciu o zarejestrowaną w pamięci masowej aktualną wiedzę z 
określonej dziedziny, wspomaga eksperta w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań problemu; 
cechą charakterystyczną SE jest jego zdolność uczenia się."
Aby ocenić tę definicję należy przytoczyć określenia terminów w niej występujących:

.System informatyczny -  system informacyjny, w którym zastosowano sprzęt kompu
terowy."

«System informacyjny -  system gromadzenia, przetwarzania I przechowywania danych 
(informacji)."

.Pamięć masowa -  pamięć przeznaczona do przechowywania wielkiej ilości danych* 
Formalnie definicja ta jest poprawna; niefortunnie pojawił się tu termin pamięć masowa, który 
(być może oczywisty dla informatyków) został zdefiniowany w sposób nieprecyzyjny, gdyż 
.wielka" ilość danych nie jest określeniem konkretnym.
Klasyk sztucznej inteligencji, Feigenbaum, sformułował następującą definicję systemu do
radczego.

.Systemem doradczym jest program wykorzystujący wiedzę i procedury rozumowania 
dla wspomagania rozwiązywania problemów na tyle trudnych, że do ich rozwiązania wyma
gana jest pomoc (wiedza) eksperta. Program taki może być traktowany Jako model wiedzy 
najlepszych praktyków w rozpatrywanej dziedzinie" 14/.
Definicja ta, w odróżnieniu od poprzedniej, utożsamia systemy doradcze z pewnym rodzajem 
programów komputerowych, co może być dopuszczalne tylko jako pewien Skrót myślowy, nie 
powinno jednak mieć miejsca w definicji, która z natury rzeczy wymaga precyzji w formuło
waniu myśl.
Tę samą nieścisłość zawiera definicja zaproponowana przez autorów .Podstaw systemów

6



ekspertowych" /8/: „Systemem ekspertowym przyjęto nazywać program komputerowy, prze
znaczony do rozwiązywania specjalistycznych problemów, które wymagają profesjonalnej 
ekspertyzy (zbadanie i rozwiązanie problemu wymagające specjalnych wiadomości rzeczo
znawcy) na poziomie trudności pokonywanych przez ludzkiego eksperta.
Określenie system ekspertowy może być również zastosowane do dowolnego programu 
komputerowego, który na podstawie szczegółowej specyficznej wiedzy z danej dziedziny, 
przechowywanej w systemie komputerowym, może podejmować decyzje i wyciągać wnioski, 
działając w sposób zbliżony do procesu rozumowania człowieka."

Należy podkreślić, że żaden system nie jest programem komputerowym, choć program 
komputerowy jest częścią właściwie każdego systemu komputerowego. Definicje te mają 
charakter regulujący, gdyż Jbycie komputerowym" jest w nich cechą definicyjną systemu 
doradczego, a nazwa system doradczy może się także odnosić do spełniających określone 
warunki systemów niezależnie od realizujących ich działania narzędzi.
Ostatnia definicja zwraca uwagę także na to, że termin system doradczy bywa używany w 
znaczeniu szerszym w odniesieniu do programów działających w sposób zbliżony do 
rozumowania człowieka.
Najczęściej wymienianą cechą systemu doradczego jest to, iż posiada on wiedzę (wiadomo
ści, bazę wiedzy), w odpowiedni sposób zorganizowaną, a główną funkcją wspomaganie 
człowieka w rozwiązywaniu problemów wymagających specjalistycznej wiedzy.

Zakładając, że terminy system ekspertowy, system doradczy, system z  bazą wiedzy są 
synonimami przyjęto następujące określenie:

System doradczy -  (system ekspertowy, system ekspercki, system inteligentny, 
system z bazą wiedzy) -  jest to system informatyczny, bazujący na wiedzy i procedurach 
wnioskowania, wspomagający człowieka w rozwiązywaniu problemów wymagających wie- 
dzy specjalistycznej.

CECHY SYSTEMÓW DORADCZYCH

Najważniejszą, wyróżniającą cechą systemów doradczych jest wykorzystywanie spe
cjalistycznej wiedzy z danej dziedziny -  reprezentowanej w systemie przy użyciu różnych for
malizmów. Podstawę tworzenia komputerowych baz Wiedzy stanowi założenie, iż wiedza jest 
strukturą formalną, zbudowaną zgodnie z  prawami logiki, dającą się odwzorować w struk
turach danych i procedurach postępowania.

Struktury danych można określić jako zbiór informacji o obiektach, faktach, zdarze
niach, działaniach. Zbiór informacji jest tym większy, im lepsza, pojemniejsza jest pamięć. 
Procedury postępowania określają relacje występujące pomiędzy określonymi obiektami, 
faktami itd. Pozwalają one na wyprowadzanie (indukowanie lub dedukowanie) pewnych in- 
fomacji w oparciu o inne, czyli wnioskowanie. Aby zilustrować powyższe rozumowanie
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rozważmy uproszczony model wiedzy medycznej. Struktury danych będą zawierały: -1 -zbiór 
objawów jednostek chorobowych, -  2 -  zbiór nazw jednostek chorobowych, -  3 -  zbiór środków 
farmakologicznych. Nie wystarczy jednak znajomość powyższych informacji, aby można było 
mów>ć o wiedzy. Konieczne jest przede wszystkim poznanie procedur postępowania, czyli 
rozpoznawania, jakie objawy powoduje określona jednostka chorobowa oraz jakimi środkami 
farmakologicznymi zwalcza się daną chorobę w różnych przypadkach.

Wiedza zawarta w systemie doradczym w dużym stopniu decyduje o jego wartości. 
Należy podkreślić, że w przyjętym rozumieniu wiedza systemu nie polega na zgromadzeniu 
dużej ilości jsuchych' informacji i procedur Miarą wartości wiedzy systemu doradczego 
będzie to. jakiej klasy specjalistę system jest w stanie skutecznie zastąpić czy naśla
dować.

Oprócz tego, jeżeli system ma funkcjonować w sposób porównywalny ze specjalistami, 
to musi on działać jak ekspert; tj. posiadać zdolność:

-  zadawania pytań w celu uzyskania odpowiedniej informacji od użytkownika,
-  wyjaśniania drogi swojego rozumowania w przypadku, gdy tego żąda użytkownik,
-  uzasadniania swoich konkluzji.
-  modyfikowania sposobu wykonywania działań, czyli .uczenia się’ .
Specjalista w określonej dziedzinie może rozwiązywać konkretne problemy, ale także 

przekazywać innym swoją wiedzę. Ważne jest. aby specjalista uzupełnia) zasób wiadomoś
ci, inaczej jego wiedza stanie się nieaktualna System doradczy nie będzie więc pełnowarto
ściowym ekspertem, dopóki nie będzie miał zdolności uzupełniania wiedzy, .uczenia się*. 
Konieczne są procedury umożliwiające użytkownikowi -  nauczycielowi aktualizację bazy 
wiedzy.
Typowym użytkownikiem systemu doradczego jest klient, który zwraca się do eksperta z 
konkretnym problemem. Użytkownik może także współpracować z systemem, jako uczeń 
poznający wiedzę eksperta Ponieważ zazwyczaj mamy do czynienia z użytkownikiem 
nieprofesjonalnym, bez przygotowania informatycznego, więc aby dobrze spełniać swoje 
zadania, system doradczy musi być programem łatwym w obsłudze. Najlepiej byłoby, gdyby 
kosultacja odbywała się w języku możliwie zbiżonym do języka naturalnego.
Pożądane jest, aby system posiadał umiejętność wnioskowania, nawet w takich wypadkach, 
gdy dostarczana przez użytkownika informacja jest nieprecyzyjna, niepewna lub niekomplet
na. System powinien być także odporny na błędy użytkownika, takie jak różne warianty 
ortograficzne, przestawienie liter itp.

STRUKTURA SYSTEMÓW DORADCZYCH

Wielość funkcji pełnionych przez system doradczy narzuca odpowiednio złożoną 
strukturę systemu. Wyróżnia się następujące elementy systemu:
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-  zbiory danych:
-  baza wiedzy (np. zbiór reguł).
-  baza danych stałych (dane o obiekcie).
-  baza danych zmiennych (np. wyniki pomiarów, hipotezy),
-  procedury wnioskowania,
-  procedury objaśniania,
- procedury sterowania dialogiem (procedury wejścia/wyjścia) umożliwiające formuło

wanie zadania przez użytkownika i przekazywanie rozwiązania przez program.
Zakłada się, że system doradczy powinien posiadać ponadto zbiór procedur umożliwiających 
rozszerzenie oraz modyfikację bazy wiedzy (co pozwala użytkownikowi występować w roli 
nauczyciela systemu), a także moduł kontrolowania poprawności, sprawdzający na bieżąco 
niesprzeczność reguł.

Bazy danych

Elementami baz danych są stwierdzenia opisujące to co zaszło lub zachodzi w 
rzeczywistości- Веса danych stałych zawiera ogólne informacje np. o strukturze obiektu i jego 
stanie. Może być ona aktuaBzowana na podstawie wartości zapisywanych w bazie danych 
zmiennych. Baza danych zmiennych zawiera wyniki pomiarów i odpowiedzi użytkownika 
wprowadzone za pomocą procedur sterowania dialogiem oraz wyniki pośrednie ( wnioski) 
wyznaczone przez procedury wnioskowania na podstawie znanych programowi danych 
stałych i danych zmiennych.

Baza wiedzy

Znane są przykłady działających systemów (np. INTER -  NIST), w których wiedza o 
dziedzinie została uwzględniona już w fazie układania programu i w których baza wiedzy nie 
występuje jako oddzielny, niezależny element systemu. Obecnie jednak standardowym 
postępowaniem jest zapisywanie informacji o dziedzinie w postaci oddzielnej bazy. Dotych
czas opracowano wiele metod reprezentacji wiedzy takich jak:

-  reguły produkcji,
-  sied semantyczne,
-  teoria ram,
-  logika matematyczna (rachunek zdań, rachunek predykatów).

Najczęściej wiedzę reprezentuje się jako zbiór reguł produkcji, mających postać:
JEŻELI < warunki> TO  <akcje>.

Reprezentacja regulowa jest nie tylko najpopularniejsza, ale także najprostsza i przy tym 
efektywna. Charakteryzuje się ona wieloma użytecznymi cechami /2/:

-  łatwością użycia przez program wnioskujący (interpreter reguł).
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-  możliwością wykorzystania reguł do różnych celów (właściwe wnioskowanie, wyjaś
nianie przebiegu wnioskowania, nauczanie).

-  modulamością-każda reguła reprezentuje pewien mały, zwarty fragment całej wiedzy 
systemu,

• przejrzystością -  regułę można bez trudu opisać w języku naturalnym,
-  możliwością przyrostowego tworzenia reguł.

Zastosowanie reprezentacji regułowej nie wymaga dodatkowego modułu objaśnień i zapew
nia możliwość .nauczania" systemu poprzez usuwanie, modyfikowanie lub dopisywanie 
reguł.

Każdorazowy przebieg programu systemu doradczego sprowadza się do sekwencji 
zastosowań (wykonań) pewnego podzbioru reguł z jego bazy wiedzy. Baza wiedzy, bazy 
danych i procedury wnioskujące (maszyna wnioskująca, interpreter) tworzą zasadniczą część 
systemu doradczego, zwaną modułem wnioskowania Baza wiedzy jest zasadniczą częścią 
tego modułu, a zarazem całego systemu. Im lepsze są reguły tym lepszy jest system. Typowe 
reguły zbudowane są z kilku -  najczęściej od 3 do 5 -  warunków, określających stosowalność 
reguły w danym kontekście, oraz z 1 -2 akcji, wyrażających udział reguły w procesie wniosko
wania. Liczebność reguł zależy od rodzaju zadania (zakresu wiedzy specjalistycznej), treści 
reguł (szczegółowości kroków wnioskowania) oraz od sposobu ich użycia Hayes-Roth 
podaje następujące oszacowanie П1:

-  interesujące zastosowanie możliwości systemu wymaga użycia tylko ok. 50 reguł,
- do przekonującego zastosowania z bazą danych potrzeba ok. 250 reguł.
- praktyczne, komercyjne systemy wymagają użycia nie mniej niż 500 reguł,
-  system ekspertowy kompetentny w wąskiej dziedzinie potrzebuje ok. 500-1000 reguł.

Procedury wnioskując*

Regułowa reprezentacja wiedzy prowadzi do schematu części wnioskującej systemu 
doradczego, przedstawionego na rysunku 1 121.

Rys.1 Schemat części wnioskującej systemu doradczego
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Interpreter rządzi wykorzystaniem reguł. Program ten organizuje sterowanie procesem 
automatycznego wnioskowania, sprawdza, czy spełnione są w bazie danych warunki reguł 
oraz wykonuje akcje skojarzone z regułami. Interpreter wyznacza zawsze pewną strategię 
stosowania reguł, określającą sposób ich użycia i kolejność w jakiej są rozpatrywane. Is
tnieją dwa zasadnicze porządki wykorzystania reguł w procesie wnioskowania:

-  wnioskowanie uprzedzające (progresywne, do przodu, sterowane danymi),
-  wnioskowanie wsteczne (regresywne, do tyłu, sterowane hipotezami).

W przypadku wnioskowania uprzedzającego do bazy danych wprowadzane są dane począt
kowe, stanowiące opis problemu. System sprawdza, których reguł przesłanki są spełnione i 
reaBzuje akcje odpowiednich reguł.
Częściej stosowaną strategią jest wnioskowanie regresywne. Praca rozpoczyna się od 
zastosowania określonej reguły, której akcja rozwiązuje cały problem. Przesłanki tej reguły 
składają się na podproblemy i są następnie rozpatrywane jako konkluzje następnych reguł. 
Sytuacja odpowiada uzasadnianiu stawianych wcześniej hipotez. Istnieje możliwość po
łączenia w systemie dwóch strategii wnioskowania.

Procedury objaśniania

Często stosowanym składnikiem systemu jest moduł uzasadniający jego działania. Gdy 
użytkownik ma wątpliwość co do poprawności wnioskowania przeprowadzonego przez 
system lub chciałby prześledzić tok rozumowania systemu, może się odwołać do modułu 
objaśnień. Procedury objaśniające mogą udzielić użytkownikowi odpowiedzi na pytania : 
DLACZEGO...? np. dlaczego zostało zadane takie pytanie, dlaczego zastosowano tę regułę, 
oraz JAK, np. jak system doszedł do pewnego wniosku. W module tym zwykle stwarza się 
możliwość wstecznego przeglądu wszystkich częściowych rozwiązań, prowadzących do 
rozwiązania końcowego. Wykorzystując standardowy zestaw odpowiedzi na pytania system 
może przedstawić uzasadnienie w języku naturalnym. System może objaśniać swoje działa
nie wyłącznie w zakresie informowania o przebiegu realizowanego procesu wnioskowania, 
nie sprawdza bowiem merytorycznej poprawności reguł. Aby umożliwić użytkownikowi ocenę 
poprawności zastosowanych informacji, a także stopień ich pewności, zaleca się modyfikację 
reguł do następującej postad:

JEŹELI< warunki»
TO  «konkluzja >

PONIEWAŻ «uzasadnienie», 
gdzie uzasadnienie jest tekstem informującym na przykład o źródle (autor, publikacja), na 
podstawie którego sformułowano regułę. Uzasadnienie może mieć także charakter in
formacji merytorycznej.

11



TWORZENIE SYSTEMÓW DORADCZYCH

Projektowanie i realizacja systemów doradczych jest przedmiotem nowej dziedziny 
nauki -  inżynierii wiedzy. Tworzenie dużych systemów wymaga współdziałania licznego zes
połu specjalistów z zakresu inżynierii wiedzy, ekspertów z danej dziedziny oraz ekspertów z 
dziedziny informacji naukowej, którzy mają odpowiednie doświadczenie jeśli Chodzi o wybór 
źródeł informacyjnych, a także porządkowanie informacji. Dlatego też ważne jest posiadanie 
przez specjalistów z zakresu informacji naukowej nie tylko podstawowej wiedzy, czym są 
systemy doradcze, ale także pewnej orientacji w zagadnieniach ich tworzenia.

Systemy doradcze powstają w trakcie procesu o charakterze ewolucyjnym. Można 
określić kolejne etapy konstruowania systemu:

-  identyfikacja problemu.
-  określenie istoty działania systemu,
-  określenie zakresu bazy wiedzy,
-  wybór sposobu reprezentacji wiedzy,
• konstruowanie prototypów elementów systemu,
- weryfikacja prototypów elementów systemu.
- weryfikacja prototypu systemu.
-  badania testujące i ocena przydatności systemu.
Wynikiem identyfikacji problemu jest opisanie potrzeby jaka ma być zaspokojona za 

pomocą konstruowanego systemu doradczego. Zakres zastosowań systemu powinien być 
określony dokładnie i jednoznacznie. Należy także ustalić krąg użytkowników. Identyfikacja 
problemu polega zatem na określeniu, co i komu będzie doradzał system.

Przystępując do określania istoty działania systemu, konstruktor dokonuje analizy 
sposobu działania eksperta podczas rozwiązywania zadań podobnych do tych, jakie mają 
być rozwiązywane przez system. Uzupełnieniem takich badań jest przegląd podręczników i 
publikacji z dziedziny wiedzy, której dotyczy system. Istotne znaczenie ma choćby pobieżne 
poznanie przez projektanta natury tej dziedziny oraz sposobów rozumowania jej ekspertów.

Dla określenia istoty działania systemu doradczego wskazane jest sporządzenie 
ogólnego schematu ilustrującego między innymi:

-  przebieg dialogu użytkownika z systemem ( kolejność pytań),
-  sposób prowadzenia dialogu (za pomocą odpowiedniego menu, za pomocą pytań, 

na które należy odpowiedzieć: tak, nie, nie wiem, za pomocą pytań, na które można udzielić 
odpowiedzi w języku naturalnym),

-  sposób reagowania systemu na wprowadzane informacje (reakcja natychmiastowa, 
reakcja po zakończeniu całego procesu rozumowania),

-  sposób formułowania odpowiedzi przez system.
Określając istotę działania systemu należy również ustalić:
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-  jakie narzędzia programowe będą odpowiednie do wykonania systemu,
-  za pomocą jakiego sprzętu będzie eksploatowany opracowany system.
Kolejnym krokiem tworzenia systemu doradczego jest określenie zakresu bazy wiedzy.

Należy sprecyzować zakres wiadomości niezbędnych dla właściwego działania systemu i 
podjąć decyzję co do sposobu jej reprezentacji.

Duża liczba czynników, które muszą być brane pod uwagę, jest przyczyną wyodręb
nienia dwóch faz konstruowania złożonych systemów doradczych. W pierwszej fazie tworzo
ny jest prototyp systemu, zawierający ograniczoną bazę wiedzy. Następnie poddaje się go 
szczegółowej weryfikacji, obejmującej adekwatność reprezentacji wiedzy, skuteczność me
chanizmu wnioskowania oraz organizację dialogu z użytkownikiem. Szczególna uwaga 
powinna być zwrócona na właściwe działanie układów objaśniających. Wynikiem weryfikacji 
prototypu mogą być wnioski dotyczące zmian przyjętych założeń. Jeżeli weryfikacja wypadła 
pomyślnie, prototyp jest rozbudowywany aż do otrzymania kompletnego systemu doradcze
go. Sprowadza się to głównie do zapisu pełnej bazy wiedzy, co wiąże się z pozyskiwaniem 
wiedzy. Proces pozyskiwania wiedzy jest obecnie najtrudniejszym zadaniem podczas kon
struowania systemów doradczy ch. Bywa on nazywany sztuką, opartą na intuicji autorów, gdyż 
nie zawiera zalgorytmizowanych procedur postępowania. Prowadzone są obecnie prace nad 
automatyzacją procesu pozyskiwania wiedzy, ale w bliskiej perspektywie nie uda się prawdo
podobnie wyjść poza etap wspomagania komputerowego.

Końcową fazą procesu konstruowania systemu jest przekazanie go użytkownikowi i 
ostateczna ocena jego skuteczności. Wyniki badań testujących sprawność systemu podczas 
jego eksploatacji mogą być podstawą modyfikacji reguł. Najczęściej wyniki badań sugerują 
potrzebę modyfikacji bazy wiedzy. Powinna ona jednak dotyczyć tylko zawartości (treści) 
bazy. Należy zaznaczyć, że dobry system powinien zapewniać możliwość aktualizacji bazy 
wiedzy.

Konstruowanie bazy wiedzy

Gdy systemy doradcze buduje się w oparciu o istniejące systemy szkieletowe lub 
uniwersalne metasystemy (a taka jest obecnie tendencja), zadaniem autora systemu jest po
zyskanie wiedzy od ekspertów z danej dziedziny i skonstruowanie bazy wiedzy o strukturze 
odpowiadającej właściwościom tej dziedziny.
Kolejnymi czynnościami będą:

-  pozyskiwanie wiedzy,
-  wybór reprezentacji wiedzy,
-  formalizacja wiedzy.
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Wiedza w systemie ekspertowym mote pochodzić z różnych źródeł, takich jak teksty 
książkowe, sprawozdania z badań naukowych, bazy danych, opisy przypadków, dane 
empiryczne czy też osobiste doświadczenie. Jednak źródłem dominującym jest wiedza 
eksperta danej dziedziny, a w przypadku innych źródeł jego obecność jest niezbędna 
chociażby dla wyjaśnienia niejednoznaczności tekstów.
Typowy proces akwizycji wiedzy przedstawia rysunek 2 /В/.

dane. problemy, pytania

wiedza.koncepcje .rozwiązania

Rys.2 Typowy proces akwizycp wiedzy

Zadaniem eksperta jest przedstawienie swojej wiedzy, zaś zadaniem inżyniera wiedzy jej 
strukturaBzacja (sformalizowanie). Nie należy oczekiwać od eksperta pomocy przy formali
zacji wiedzy, nieodzowne są jednak jego konsultacje w zakresie rozwiązywania poszczegól
nych problemów.

Reprezentacja wiedzy jest to niezależny od rozpatrywanej informacji ogólny formalizm 
przekazywania, zapisywania i gromadzenia dowolnego zasobu wiedzy /9/. W życiu codzien
nym spotykamy się najczęściej z  reprezentacją wiedzy w postaci stwierdzeń sformułowanych 
w językach naturalnych lub w postaci innych znaków o określonym znaczeniu. Wymaga się, 
aby zapis ten był prosty, kompletny (wyczerpujący), zwięzły, zrozumiały i wyraźny (tzn. nie 
zawierający elementów domyślnych i wieloznacznych). Winien on umożliwić identyfikację 
określonych obiektów oraz relacji między tymi obiektami. Zastosowanie komputera do 
przechowywania wiedzy i manipulowania nią wiąże się z koniecznością doskonalenia proce
su jej formalizacji. Dotyczy to nie tylko systemów doradczych, ale także baz danych oraz 
wielu innych programów sztucznej inteligencji.

W bazach danych powszechnie stosowaną techniką zapisu wiedzy są zbiory stwier
dzeń. Stwierdzenia zapisywane są najczęściej w postaci trójki uporządkowanej (< obiekt>, 
<airybut>, <wartość>). interpretowanej jako skrót zdania: .obiektowi <obiekt> przysługuje 
<alrybut> o wartości <wartość>*. Atrybut wyróżnia obiekt spośród innych obiektów.'
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W  systemach doradczych najczęściej stosowaną metodą reprezentacji wiedzy jest 
zbiór reguł produkcji, umożliwiający przejrzyste wnioskowanie i łatwość modyfikowania 
bazy wiedzy. Reguły te mają postać:

JEŻELI <przesłanka>
T O  «konkluzja».

gdzie «przesłanka» jest wyrażeniem złożonym z prostych zdań logicznych połączonych 
funktorami i/lub. Określa ona warunki ( wyznaczone na podstawie stwierdzeń). których speł
nienie pozwala na przyjęcie «konkluzji». Przesłanki i konkluzje reguł są stwierdzeniami, które 
znajdują się w bazie danych. Wśród tych reguł można wyróżnić zbiory reguł prostych oraz 
zbiory reguł złożonych. Złożonymi regułami nazywane są takie reguły, które pozwalają na 
bezpośrednie wyznaczenie wniosków. Mają one kompletną, bardzo rozbudowaną część 
warunkową:

np. JEŻELI «wszystkie warunki niezbędne dla przyjęcia wniosku, że u pacjenta 
stwierdzono określoną jednostkę chorobową»

T O  «zastosować określoną terapię».
Do reguł mogą być dołączone współczynniki pewności, na podstawie których system 

wylicza stopień pewności ostatecznych wniosków i rozwiązań.
Przedstawienie zgromadzonej wiedzy w postaci reguł, wymaga odpowiedniego jej 

przygotowania. Nie jest to czynność mechaniczna, nie istnieją też uniwersalne algorytmy 
rozwiązywania problemów. Inżynier wiedzy, biorąc pod uwagę charakter danej dziedziny, 
kieruje się własną intuicją i doświadczeniem. Aby można było mówić o prawidłowość 
sformułowanych reguł muszą być one zrozumiałe dla użytkowników. Niektóre systemy 
przewidują uzupełnianie reguł objaśnieniami:

JEŻELI <przesłanka>
T O  «konkluzja 1>
W PRZECIWNYM RAZIE «konkluzja 2>
OBJAŚNIENIE «komentarz»
ODSYŁACZ «podanie źróda informacji».

Jest to bardzo korzystne dla użytkownika, który uzyskuje wten sposób dodatkowe informacje 
dotyczące treści reguły i jej źródła.

NARZĘDZIA TWORZENIA SYSTEMÓW DORADCZYCH

Realizacja systemu doradczego wymaga podjęcia decyzji o rodzaju sprzętu kompute
rowego, za pomocą którego będzie on używany oraz o sposobie przygotowania programu 
dla tego sprzętu. Celowe jest użycie specjalnych narzędzi programowych, takich jak:

-  odpowiednie języki programowania,
-  szkieletowe systemy doradcze.
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-  metasystemy doradcze.
Stworzenie złożonego systemu doradczego bez pomocy tych narzędzi wymaga bardzo 
dużego nakładu pracy programistów oraz inżynierów wiedzy. Program określający działanie 
systemu ekspertowego może być napisany w dowolnym języku programowania, istnieją 
jednak języki programowania, npJJSP czy PROLOG, szczególnie dogodne dla tworzenia 
systemów doradczych.

W wypadku systemów doradczych bezpośrednio od zastosowań systemu zależy tylko 
baza wiedzy i bazy danych, natomiast pozostałe elementy, takie jak układ wnioskujący czy 
układ objaśniający, mogą być w dużym zakresie niezależne od dziedziny zastosowań. 
Umożliwiło to stworzenie tzw. szkieletowych systemów doradczych, posiadających pustą 
bazę wiedzy oraz puste bazy danych, pozwalających na budowanie dowolnych systemów 
doradczych poprzez odpowiednie wypełnienie bazy wiedzy. Pierwszym systemem szkieleto
wym był EMYCIN, który powstał na bazie systemu MYCIN. Zawiera on kompletne układy 
wnioskowania i prowadzenia dialogu z użytkownikiem.

Przykładem bardzo małego systemu szkieletowego jest EX- PERT- EASE, opracowany 
w języku VCSD Pascal przez Expert Software International Lid. w KaKfomi. Umożliwia on 
tworzenie prostych systemów doradczych, w których wnioskowanie realizowane jest na 
podstawie przykładów i które przeznaczone są do udzielania odpowiedzi na jedno pytanie 
np. jle wynosi oplata za przesyłkę pocztową". Występują tu reguły jednego rodzaju:

JEŻELI państwem przeznaczenia jest <Franęja>
I rodzaj przesyłki <paczka>
I masa przesyłki <1 kg>
I przewóz następuje <drogą lotniczą^
TO  opłata pocztowa wynosi <10000 zł.>.

Konstruowanie systemu doradczego polega w fym wypadku na wypełnieniu prostokątnej 
tabeli, której kolumny odpowiadają Określonym atrybutom obiektów (np. państwo przezna
czenia. rodzaj przesyłki). Wiersze tabel zawierają przykłady wartości atrybutów i odpowiedzi 
na pytanie. Liczba możliwych kolumn wynosi 31, Sczba przykładów 300 /Э/.

Systemy szkieletowe nie pozwalają jednak na swobodny wybór postaci bazy wiedzy, 
baz danych i mechanizmu wnioskowania. Bardziej elastycznym narzędziem są metasystemy 
doradcze, które są systemami wspomagającymi projektowanie i konstruowanie systemów 
doradczych jednak ze względu na swoją złożoność nie są (w odróżnieniu od wielu systemów 
szkieletowych) dostępne dla mikrokomputerów klasy IBM-PC.

ZAGADNIENIA OCENY SYSTEMÓW DORADCZYCH

Podobne jak w wypadku innych systemów informacyjnych, tak i w wypadku systemów 
doradczych ocenie podlegają przede wszystkim efekty ich działania.
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Podstawowe znaczenie ma tu oczywiście merytoryczna wartość systemu, ale z punktu 
widzenia użytkownika równie ważne są: sposób prowadzenia dialogu, szybkość działania 
systemu oraz koszt budowy systemu. Zwykle wymieniane są następujące kryteria oceny 
systemów doradczych /9/:

-  jakość decyzji i konkluzji proponowanych przez system (merytoryczna wartość 
systemu),

• poprawność zastosowanych technik rozumowania,
-  Jakość współdziałania systemu z  użytkownikiem.
-  efektywność systemu,
-  koszt budowy systemu.
Jakość pracy systemu można ocenić porównując wy niki działania systemu z rezultatami 

pracy ludzi. Gdy porównanie takie przeprowadzono dla systemu DENDRAL, okazało się. że 
system ten lepiej określa konfigurację cząsteczki - to zraczy jest mniej pomyłek w serii testów
-  niż u znakomitej większości wykonujących to samo zadanie chemików.

Szczegółowej ocenie poddany również został system MYCIN, w celu nie tylko zbadania 
jego poprawności, lecz także udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy tego typu systemy mogą 
być skutecznie stosowane w praktyce medycznej. Przeprowadzono badania, których celem 
było porównanie działania programu z działaniem dziewięciu specjalistów w dziesięciu 
szczególnie trudnych przypadkach zapalenia opon mózgowych. Terapie określane były przy 
częściowym braku wyników długotrwałych badań laboratoryjnych. Terapie zalecane przez 
program oraz przez każdego z  lekarzy zostały ocenione przez grupę osób-ekspertów o 
bardzo dużym doświadczeniu w zakresie leczenia tego rodzaju chorób. Osoby oceniające 
nie znały autora terapii i nie wiedziały o ty m, że w badaniach uczestniczy komputer. Pierwsza 
ocena dotyczyła skuteczności zaproponowanych środków farmakologicznych. Ekspertom 
znany był komplet wyników szczegółowych badań labolatoryjnych. Wśród ocenianych dzie
sięciu terapii jako odpowiednie uznano propozycje trzech lekarzy i programu MYCIN Druga 
ocena dotyczyła braku ubocznych skutków działania proponowanych leków i poprawności 
określenia ich dawek. Najwyższą ocenę w tym zakresie uzyskał system MYCIN. Do szcze
gólnych zalet programu zaliczono to. że :

-  działa w sposób bardzo szczegółowy, bazując na wiedzy zaczerpniętej od najlepszych 
specjalistów,

-  nie posiada cechy charakterystycznej dla części lekarzy, których działanie polega 
często na poszukiwaniu symptomów domniemanej jednostki chorobowej,

• nie pomija żadnych szczegółów, analizując wszystkie, nawet pozornie absurdalne, 
warianty.
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-  reguły działania mogą być w sposób ciągły aktualizowane na podstawie publikowa
nych wyników badań z uwzględnieniem informacji o nowych środkach farmakologicznych, 
co nie jest w  praktyce możliwe dla większości lekarzy /10/.
Tak więc okazało się. że system MYCIN działa co najmniej tak dobrze, jak «Hększość 
specjalistów.

Warunkiem koniecznym uzyskania wysokiej wartości merytorycznej sytemu jest popra
wność zastosowanych technik wnioskowania. System powinien posiadać zdolność autoanal- 
zy, co zapewnia moduł niesprzecznośd (kontroler poprawności). Niezbędna jest też odpo
rność systemu na dołączanie reguły sprzecznej z już wprowadzoną do systemu.

Bardzo duży wpływ na przydatność systemu doradczego ma jakość współdziałania z 
użytkownikiem. Obecną tendencją jest eliminowanie pośredników na drodze komputer -  
użytkownik końcowy. Dotychczas korzystanie z programów użytkowych często było niemo
żliwe bez pomocy informatyka. Rozpowszechnienie zastosowań komputerów przyniosło 
konieczność zmiany tego schematu. Programiści dążą do tego, aby ich program był jek 
najbardziej przyjazny w Stosunku do użytkownika. Tryb komend w programach użytkowych, 
polegający na tym, że komputer czeka na wprowadzenie odpowiedniej komendy przez 
użytkownika (konieczna jest znajomość komend) jest coraz częściej zastępowany przez tryb 
menu, w którym system .podtrzymuje" dialog z użytkownikiem, wyświetlając teksty zachęty 
i kolejne opcje, które wybiera użytkownik. Ważne jest, aby dialog był prowadzony w języku 
użytkownika, czyi najlepiej w języku naturalnym. Zastosowanie elementów grafiki kompute
rowej może skutecznie uatrakcyjnić tSalog, zastąpić zbyt długie wyjaśnienie słowne a także 
zmniejszyć bariery językowe. System przyjazny powinien być także odporny w pewnym 
stopniu na błędy użytkownika.

Ponieważ zadaniem systemu doradczego jest rozwiązywanie problemów, dawanie rad, 
stawianie diagnoz itd., z punktu widzenia użytkownika ważna jest (koga, która doprowadziła 
do rezultatu, uzasadnienie przeprowadzonego wnioskowania a także źródo informacji wyko
rzystywanych przez system. Im więcej objaśnień tego typu zapewnia system, tym jest le
pszy, bardziej wiarygodny.
Udzielając objaśnień ekspert dopasowuje ich poziom do poziomu odbiorcy. Inne wy>aśnlenie 
otrzymuje dnjgi ekspert, inne - osoba niezorientowana w dziedzinie. Ten naturalny tryb 
uzasadniania nie jest jeszcze dostępny w istniejących systemach doradczych.

Efektywność systemu doradczego wiąże się często z czasem rozwiązywania zadania. 
Należy zaznaczyć, że dopuszczalny czas pracy systemu jest uzależniony od rozwiązywane
go zadania. Niektóre systemy mają czas odpowiedzi mierzony w sekundach, inne zaś mogą 
pracować tygodniami. Nie zawsze jednak wydłużanie czasu odpowiedzi poprawia w istotny 
sposób wyniki działania. Wiele praktycznych zagadnień stawianych przed systemami dorad
czymi ma rozwiązania w postaci drzew, co prowadzi do wykładniczego wzrostu czasu
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rozwiązywania zadania przy liniowej tylko poprawie głębokości przeszukiwania. Jeśli zatem 
czas w jakikolwiek sposób ogranicza możliwość oczekiwania na odpowiedź, to istnieje 
konieczność kompromisu między wymogami jakości i szybkości działania /14/.

SYSTEMY DORADCZE W INFORMACJI NAUKOWEJ

Jak widzieliśmy systemy doradcze najczęściej bywają więc traktowane jako programy 
komputerowe i omawiane z informatycznego punktu widzenia, należy jednak pamiętać, że 
technika komputerowa pełni tu tylko funkcję służebną umożliwiając sprawne funkcjonowanie 
tego typu systemów. System doradczy jest rodzajem systemu informacyjnego, powinien 
więc być rozpatrywany teoretycznie w porównaniu z  innymi systemami informacyjnymi, jako 
przedmiot badań informacji naukowej. Dotychczasowe prace nad systemami doradczymi w 
informacji naukowej koncentrowały się na ich zastosowaniu w informacji naukowej i bibliote
karstwie (systemy informacji dokumentacyjnej). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż 
problem jest głębszy, chodzi bowiem nie tylko o wykorzystanie systemów doradczych w 
działalności informacyjnej, ale także o Włączenie całości tej tematyki (tworzenie systemów 
doradczych z innych dziedzin) do zakresu badań informacji naukowej. Systemy doradcze 
stanowią kolejny stopień w technologii informacyjnej i wydaje się, że spowodują one znaczne, 
pozytywne zmiany w jakości usług informacyjnych.

Prace nad wykorzystaniem systemów doradczych w bibliotekarstwie i informacji 
naukowej znajdują się jeszcze w stadium początkowym. Prowadzone są badania nad 
projektami i systemami eksperymentalnymi o wąskich zakresach. B. Sosińska-Kalata /12/ 
omawia szczegółowo możliwości zastosowania systemów ekspertowych w bibliotekarstwie 
i informacji naukowej, wyróżniając trzy dziedziny:

1. prace administracyjne i podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem bibliote

ką.
2. rutynowe prace biblioteczne,
3. udoskonalenie obsługi informacyjnej użytkowników.
Dziedzina 1. obejmuje m.in. takie czynności jak planowanie biblioteczne, selekcja 

czasopism, kontrola zbiorów, statystyka biblioteczna. Aby usprawnić tego rodzaju prace 
wystarczy zastosować niewielkie systemy doradcze. Mogą one być zaprojektowane na bazie 
dostępnych systemów szkieletowych (takich jak np. EXSYS) przeznaczonych dla mikrokom
puterów typu IBM PC.

Dziedzina 2. zawiera rutynowe prace biblioteczne. Są to doskonale znane biblioteka
rzom czynności, takie, jak katalogowanie, klasyfikowanie, indeksowanie. Prace te chociaż 
rutynowe i nużące, mają charakter intelektualny, a przy ich usprawnianiu można wykorzystać 
niewielkie systemy doradcze. Do prac rutynowych zalicza się też tworzenie adnotacji i 
abstraktów. Czynności te są znacznie bardziej skompikowane i w tym przypadku potrzebne
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są systemy o dużo większym stopniu złożoności.
Rozważmy uproszczony przykład systemu doradczego w zakresie katalogowania Zadaniem 
systemu będzie dostarczenie pracownikowi właściwego (zgodnego z normą} schematu opisu 
katalogowego danego dokumentu. System w pierwszej serii pytań sprecyzuje o jaki dokument 
chodzi (wydawnictwo zwarte, ciągle, materiały audiowizualne itd), jaki jest wymagany stopień 
szczegółowości opisu. W kolejnej fazie system poprosi o wprowadzenie odpowiednich 
danych i sporządzi potrzebny opis. Ostatnią czynnością będzie wprowadzenie danych o 
formacie i innych specyfikacjach żądanego wydruku. System ten jako doradczy działa 
właściwie przede wszystkim w pierwszej fazie, kiedy wybiera właściwy w danym przypadku 
opis katalogowy. Zbiorem rozwiązań systemu będą prawidłowe schematy opisu katalogowe
go dla wszystkich możliwych jednostek bibliotecznych.

Znacznie bardziej skomplikowany będzie system doradczy w zakresie tworzenia 
abstraktów. Nasuwają się dwie teoretyczne możliwości. Pierwsza z nich polega na tym, iż 
zbiór rozwiązań zawiera wszystkie możliwe abstrakty i system na podstawie wprowadzonych 
danych dobiera najwłaściwszy abstrakt. Możliwość ta jest oczywiście jedynie teoretyczna, 
chociaż byłaby łatwa do zaprezentowania jako przykład, gdyż opera się na mechanizmie 
wyszukiwania Musimy ją jednak odrzucić, ponieważ jest sprzeczna z ogólnie przyjętą 
definicją abstraktu -  dokumentu pochodnego w stosunku do dokumentu właściwego.
Drugą możSwością jest wypełnienie zbioru rozwiązań zdaniami i jednocześnie wprowadzenie 
reguł łączących ze sobą zdania w abstrakty, w zależności od podanych przez użytkownika 
informacji. System tego typu będzie na pewno bardziej elastyczny, może być przy tym 
szczegółowy. Pewnym niebezpieczeństwem jest możliwość otrzymywania zbyt rozbudowa
nych abstraktów (indeksator tworząc abstrakt ujmuje zwykle wiele informacji w jednym 
zdaniu, zbićr rozwiązań będzie prawdopodobnie zawierał wiele szczegółowych zdań). Z  
powyższych rozważań wynika, iż znacznie prostsze będzie zastosowanie równoważraków 
zdań do tworzenia abstraktów i streszczeń. System doradczy w zakresie indeksowania 
będzie uproszczeniem systemu abstrakt owego. Zbiorem rozwiązań będzie tu zbiór deskryp- 
torów.
Szczególnie ważnym i interesującym polem wykorzystania systemów ekspertowych będzie 
dziedzina 3. Wśród projektów systemów, których zadaniem jest podniesienie jakości obsługi 
informacyjnej, można wyróżnić trzy główne grupy: systemy ułatwiające dostęp do źródeł 
informacyjnych przez przede wszystkim upraszczanie procedury połączenia z systemem, 
wyboru bazy danych, a także pomoc w tworzeniu strategii wyszukiwawczej, systemy dorad
cze oferujące informację praktyczną w określonych dziedzinach i systemy, które uczą 
właściwego korzystania z bibliotek i serwisów informacyjnych /12/. Systemy ułatwiające 
dostęp do źródeł informacyjnych będą miały rację bytu tylko w  przypadku istnienia zau
tomatyzowanych baz danych.
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Ponieważ w bibliotekach polskich nawet skomputeryzowane katalogi nie są zjawiskiem 
powszechnym, można wnioskować, że jest to sprawa jeszcze nie najbliższej przyszłości. 
Sytuacja przedstawia się znacznie lepiej w przypadku systemów doradczych oferujących 
informację praktyczną (w różnych dziedzinach) oraz systemów będących komputerowymi 
przewodnikami po bibliotece i jej warsztacie informacyjnym. Aby zrealizować tego rodzaju 
system wystarczy dysponować komputerem osobistym (wiele bibliotek spełnia ten warunek) 
oraz odpowiednim systemem szkieletowym. Systemy doradcze w bibliotekach oprócz wła
ściwej funkcji informacyjnej będą jednocześnie spełniały funkcję propagandową. Odpowied
nim polem do zastosowania takich systemów mogą być biblioteki szkolne. Istnieje tu wiele 
możliwości wykorzystania systemów doradczych, np. przewodnik po warsztacie informacyj
nym bibfloteki, doradztwo w zakresie czytelnictwa, informacja o lekturach i dotyczących ich 
opracowaniach.

Nie należy oczekiwać, że w najbliższym czasie powstaną w bibliotekach duże, systemy 
doradcze. Konieczne jest joswojenie się’  pracowników informacji naukowej z nową techniką 
i jej metodologią. Pierwszym krokiem będą na pewno niewielkie systemy doradcze, ułatwia
jące wykonywanie zadań trywialnych, rutynowych i często powtarzających się.
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ADVISORY SYSTEMS - INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS

Summary

There are presented problems of the advisory systems as a kind of information systems. 
On the basis of the review ol definitions there was undertaken an attempt to formulate the 
explanation of the term advisory system. The features and the structure of the advisory 
systems are discussed, in this the construction of the bases of knowledge. There are treated 
problems of evaluation of the advisory systems on the example of MYCIN system. Problem 
of using the advisory systems in librananship and scientific information is discussed.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ -  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Резюме
Представлены вопросы совещательных систем как вида информационных систем. 

На основе обзора определений была предпринята попытка сфомулирования опреде
ления совещательной системы. Охарактеризованы признаки и структура совещательные 
систем, в тем конструирование базы знаний. На основе системы MYCIN обсуждены 
вопросы оценки совещательных систем. Представлен вопрос использования совеща
тельных систем в библиотековедению и научной информации.
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WIESŁAW BABIK
Ośrodek Informacji Naukowej PAN

PRZEGLĄD SYSTEMÓW KLASYFIKACJI MATERIAŁÓW 
KARTOGRAFICZNYCH

Omówiono wybrane klasyfikacje materiałów kartograficznych 
zawarte w  klasyfikacjach ogólnych i klasyfikacje przeznaczone 
wyłącznie dla materiałów kartograficznych, stosowane w  bib- 
kotekach polskich i za granica.

W artykule zajmiemy się specyfikacją oraz sposobami odwzorowywania elementów 
relewantnycti w wybranych klasyfikacjach ogólnych i klasyfikacjach przeznaczonych wyłącz
nie dla materiałów kartograficznych17, stosowanych w bibliotekach polskich i za granicą27. 
Projekty nowych rozwiązań w dziedzinie klasyfikacji materiałów kartograficznych zostaną 
przedstawione w osobnym artykule. Ujawni to istniejącą nieodpowiedniość pomiędzy doty
chczas stosowanymi systemami klasyfikacji materiałów kartograficznych a potrzebami użyt
kowników i możliwościami wynikającymi z cech dystynktywnych materiałów kartograficznych
i informacji kartograficznej oraz z teorii klasyfikacji.

Przy omawianiu wybranych systemów klasyfikacyjnych oparto się przede wszystkim na 
istniejących opracowaniach i krytycznych omówieniach stosowanych klasyfikacji 
/25,27,31,33,34,36/, w tym na materiałach i sprawozdaniach z różnych, głównie międzyna
rodowych konferencji, na których zajmowano się tą problematyką37. Wykorzystano również 
opublikowane w ostatnich latach projekty nowych rozwiązań oraz ich krytyczne omówienia

W celu dokonania przeglądu klasyfikacji materiałów kartograficznych sporządzono na 
podstawie .World Directory of Map Collections'47 wykaz obecnie stosowanych klasyfikacji. 
W tym celu wykorzystano odpowiedzi na jedno z  pytań (punkt Sa) ankiety przeprowadzonej

1/ Systemami klasyfkaqi nazwano umowni» ta wszystkie systemy, która mają w nazwie rzeczownk Jdasyffcaqa” atoo 
przymiołnk Jiiasyfikacyjny". ,t:

2/ W przeglądzie uwzględniono najbardziej rozpowszechnione w bibliotekach systemy klasyfikacji materiałów kartografi
cznych. J A  Wolter w.Preface"do.Worid Directory of Map Collections-MS/uznałzaszerokoznane następujące systemy 
klasyfkacyjne: Klasyfkacja Biblioteki Kongresu USA (KBK), Klasyfikacja Boggsa i Lewisa (BAL). Klasyfikacja Amery
kańskiego Towarzystwa Geograficznego (ATG), Klasyfikacja Dziesiętna Dewey'a (KDD) 1 Uniwersalna Klasyfikacja 
Dziesiętna (UKD).

3/ Uwzględniono między innymi materiały konferencyjne XX Międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Londynie w 
1964 roku/16/.

4/ „Worid Directory of Map Collections" został przygotowany przez Section of Geography and Map Ubraries of the Division 
Of Special Ubraries I FLA/49/. Pierwsze wydanie tego informatora Ukazało się w 1976 roku /50/. Wydanie drugie, które 
stanowio podstawę niniejszego opracowania, uwzględnia odpowiedzi ponad 800kolekcji kartograficznych z 65 krajów. 
(W pierwszym wydaniu uwzględniono tytko 285 kolekcji z 45 krajów). W wydaniu tym zamieszczono informacje o 18 
kolekcjach polskich.
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przez I FLA na potrzeby drugiego wydana wspomnianego informatora, które dotyczyło nazwy 
stosowanego systemu klasyfikacji materiałów kartograficznych. Następnie dokonano analizy 
częstoliwości stosowania wymienionych w odpowiedziach systemów5'. Na tej podstawie 
wybrano do przedstawienia siedem systemów klasyfikacji stosowanych za granicą.

W  odniesieniu do systemów klasyfikacyjnych stosowanych w Polsce, oprócz wspomnia
nego już .World Directory of Map Collections', posłużono się informatorem o zbiorach 
kartograficznych w Polsce autorstwa M.Kosackiej /23/. Należy zaznaczyć, że systemy 
klasyfikacji materiałów kartograficznych stosowane w polskich bibliotekach naukowych i 
innych nie doczekały się do tej pory całościowego opracowania Dlatego w celu dokładniej
szego zapoznania się z nimi autor niniejszego artykułu przeprowadził rekonesans w 16 
wybranych bibfiotekach naukowych6̂  Były to następujące biblioteki:

1. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie,
2. Biblioteka Jagiellońska
3. Biblioteka KUL w Lublinie,
4. Biblioteka Narodowa w Warszawie.
5. Biblioteka PAN w Gdańsku.
6. BibSoteka PAN w Krakowie.
7. Biblioteka Śląska w Katowicach,
8. Biblioteka Uniwersytetu w Łodzi,-
9. BibSoteka Uniwersytecka w Poznaniu,

10. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
11. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
12. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
13. Biblioteka im. Raczyńskich w Poznaniu,
14. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN i UW w Warszawie,
15. Centralna Biblioteka Wojskowa
16. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w  Toruniu, Książnica im. M. Kopernika 

oraz dodatkowo:
17. Biblioteka Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w Warsza

wie.
18. Centralna Informacja Kartograficzna prowadzona przez Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii w Warszawie77.

5/ Badam* autystyczna przeprowadzona na ulytak niniejszej pracy na podstawia wtpommanago informatora pozwoBy 
ótoaśBć ayrtamy. fclfra aą najczf fcaaj ataaowan» docpiau trmmńaKm fcartoyrtiaznych. Są to wdKją zmnwjr r a jy i 
я* czfrtotfiwośd: KBK (59). DOK (27). B&L (22), UKD (19) i ATG (8).

6/ Za toytarium ich wyboru przyjęto M d urmnuczania iniormacy o nich w .  World Directory of Map Co&actiom” oraz tdd 
ponadarva opracowanych zborów.

7/Od por?< lw  1991 roku Canfratoa Informacja Kartograficzna fatf pmwartzon ■ przaz Minirtafrtwo Rolnictwa i GoapodarH 
2ywnośoowâ
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Rekonesans w wybranych bibiotekach polskich gromadzących materiały kartograficz
ne ujawnił, że w większości bibiotek nie istnieją gotowe, opracowane ja. priori' schematy 
klasyfikacyjne. Charakterystyka materiałów kartograficznych na potrzeby wyszukiwania in
formacji jest prowadzona jad hoc* bez posługiwania się gotowymi schematami klasyfikacyj
nymi. Tworzone katalogi krzyżowe^ i przedmiotowe pozwalają jednak przypuszczać, że takie 
klasyfikacje (bardziej lub mniej doskonałe) istnieją wirtualnie9 .̂ Opierają się one na ogólnie 
akceptowanych podziałach terytorium oraz przedmiotu i stosują notację paranaturalną. 
Wyniki przeprowadzonego rekonesansu zilustrowano w formie zestawienia (Załącznik nr 1).

świadomie zakładając pewne uproszczenia podzielono stosowane i poddane omówie
niu systemy klasyfikacyjne na dwie grupy1łv:

1. klasyfikacje ogólne, zawierające między innymi klasyfikację materiałów kartograficz
nych;

2. klasyfikacje specjalne, dotyczące wyłącznie materiałów kartograficznych.
W ramach pierwszej grupy przedstawiono następujące klasyfikacje: Klasyfikację Biblio

teki Kongresu USA. Tablica G (KBK); Klasyfikację Dziesiętną Dewey'a (KDD); Uniwersalną 
Klasyfikację Dziesiętną (UKD) oraz radziecką Klasyfikację Biblioteczno-Bibliograficzną 
(BBK).

Do drugiej grupy zaliczono system klasyfikacyjny Boggsa i Lewisa (B&L), Klasyfikację 
Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego (ATS), .Klasyfikację geograficzną’' O.Borowi- 
ka i Z. Haczewskiej (B&H).

Oprócz stosowanych już klasyfikacji istnieją projekty nowych rozwiązań dla klasyfikacji 
materiałów kartograficznych jak na przykład: Klasyfikacja Międzynarodowej Unii Geograficz
nej (IGU), .Wszechstronna Klasyfikacja Map* F. Uhorczaka (WKM) czy holenderski projekt 
klasyfikacji materiałów kartograficznych (DUMC).

Obecnie większość stosowanych klasyfikacji nie występuje już wyłącznie w jczystych* 
postaciach. Niektóre z nich zostały poddane, stosownie do wymagań konkretnych zbiorów, 
kolejnym modyfikacjom, w celu wprowadzenia udoskonaleń wynikających z  praktyki ich 
stosowania, a także uwzględnienia najnowszych koncepcji teorii klasyfikacji.

Podejmując próbę przedstawienia sposobów odwzorowywania wiedzy w wybranych 
systemach klasyfikacji należało uświadomić sobie fakt, że "obecnie stosuje się kilkaset

8/ Są on* charakterystyczne Jako narządza wyszukiwawcze w zbiorach kartograficznych (map) i określane w jązyku 
angielskim jako jdctionary catalogue*” (katalogi słownkowe).

0/ Świadczy o tym również fakt, ie  wiale bfcfotek polskich podafo <fla .World Directory cl Map Collections” informacje o 
istnieniu takich zbiorów.

10/ W literaturze przedmiotu powszechnie aioeowany fest podział systemów klasyfikacji materiałów kartograficznych na 
geogrtficzne s y s te m y  klasyfikacji i riegeograf iczne systemy klasyfikacji, zwane też systemami porządkowania materia
łów kartograficznych. Do pierwszej grupy zaliczane aą te klasyfikacje, które za punkt wyjścia przyjmują podział 
powierzchni Ziemi Druga grupa obejmuje ktasyfkaqe budowana na podstawie innych zasad podziału. Por. /27/ a. 56. 
Z  punkty widzenia zaioierf niniejszej pracy uznano ten podział za nieprzydatny.
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systemów klasyfikacyjnych materiałów kartograficznych117. Świadomi tego spróbujemy do
konać charakterystyki każdego z wybranych systemów ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfikacji uwzględnionych w nich elementów retewarrtnych oraz ukazaniem sposobów ich 

wyrażania.
W  dwóch wydzielonych grupach klasyfikacji Starano się przedstawić materia! w kolej

ności wynikającej z  częstotliwości Stosowania klasyfikacji oraz stopnia wyodrębnienia pod
działów wspólnych12/. Przy każdym systemie klasyfikacyjnym podano w formie przypisu 
nazwę źródła, z  którego czerpano informacje o danej klasyfikacji. W przytoczonych przykła
dach z lewej strony będą umieszczane symbole klasyfikacji danego systemu, z prawej zaś 
odpowiedniki słowne wyszczególniąjące poszczególne elementy relewantne, uwzględnione 
w przedstawianej klasyfikacji.

KLASYFIKACJE OGÓLNE. ZAWIERAJĄCE MIĘDZY INNYMI KLASYFIKACJĘ 
MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH

Omówienie tych systemów rozpoczniemy od przedstawienia Klasyfikacji Rbfiotetó 
Kongresu USA jako systemu, który otrzyma! nąjwiększą ilość punktów i jest zarazem 
klasyfikacją bardzo zbliżoną do klasyfikacji monohierarchicznych. W dalszej kolejności 
przedstawimy Klasyfikację Dziesiętną Dewey'a, i Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną jako 
systemy o wyodrębnionych poddziałach" pomocniczych. Jako ostatnia zostanie omówiona 
Klasyfikacja BibUoteczno-Bibliograficzna, która charakteryzuje się dużym stopniem wyodręb
nienia poddziałów pomocniczych.

Klasyfikacje Biblioteki Kongresu USA, Klasa G (1901) /29/

Struktura tej klasyfikacji jest zbliżona do .czystej" klasyfikacji monotferarchtcznej. W 
klasyfikacji tej nie stosuje się żadnych poddziałów pomocniczych. Zdaniem wielu autorów 
Klasę G  (Schedule G) tego systemu można uznać za najlepszy, to znaczy najbardziej 
odpowiadający użytkownikom system klasyfikacji map i innych materiałów kartograficz-

13/nych . Tablica G omawianej klasyfikacji byia poddawana kilkakrotnym udoskonalającym 
modyfikacjom. Za najnowszy schemat tej klasyfikacji przyjmuje się obecnie jej 4-te wydanie 
z roku 1976t4/. W schemacie tym uwzględniono szereg zmian dokonanych w latach 1954-

11/Na podatn e  wspomnianego irfonn^orssMenfcooo, te w670 wyiTśsniooyrfr w nim zbiorach (коЫс)ди:Ь) stosuje sit 
. obecnie285 różnych ayslemów klasyfkacp. Można więc przypuszczać na poostawie danych szacunkowych, ctxcnw 

stosuje mą ponad 500 systemów Hasyffcacyjnych materiałów kartograficznych.
12/ Tan spoeób prezentacji systemów klasyfikacji jatf zbieżny z metodą, jaką zastosował E. śdbor М5/ i wyrika z kierunku 

rozwoju tych ktaeyfikacp.
13/ Wynfcato im^dzy innymi z  zalety ktosyffcacp ncnohierarihicznych, kłócą jecł latwoić posługiwania się rirm. KŁasyfito- 

wante fest stosunkowo proste; połega tyfco naodsztiuwaniu odpowiednch symbołi (elementarnych jednostek isksyfcał- 
nych) i może być wykonywane nawet przez klasyfikatorów o stosunkowo niskich kwattkacyach.

14/To wydanie ktasytikagi bardzo «zczeg6łowo omawia JanstSwann H i  w artykule zamłesTnorym w jSpeeaalLbcańes'. 
1977. a. 206.
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19661S/. Dotyczy to zwłaszcza zmian politycznych, które zaszły w ciągu 20 lat od ostatniego 
wydania tablic. Tablica G (G od Geografia), chociaż jest klasyfikacją książek koncentrującą 
się głównie na porządkowaniu ich według przedmiotu, zawiera również podziały map i innych 
materiałów kartograficznych z  punktu widzenia formy. Wprawdzie została ona zaprojekto
wana w celu wykorzystania do klasyfikacji konkretnych zbiorów, jakie znajdują się w Bibliotece 
Kongresu USA, to jednak jest bardzo często stosowana również w innych bibliotekach . 
Poszczególnym przedmiotom map oraz terytoriom twórcy klasyfikacji przydzielili odpowied
nie bloki numerów. Symbole klasyfikacyjne składają się z  liter klasy G dla geografii i map oraz 
czterocyfrowych symboli. Atlasy otrzymały symbol z  przedziału G1001 - G3102, globusy • 
symbole z przedziału G3160 - 3182, natomiast mąpy są oznaczone symbolami od G3190 do 
G9980.

Odpowiednie bloki numerów odwzorowują podział formy materiałów kartograficznych. 
Symbote z przydzielonych bloków nie są używane samodzielnie, brak w nich też możliwości 
ekspansji (rozbudowy), tak jak to jest w klasyfikacjach dziesiętnych, w których rozbudowanie 
jest ograniczona w głąb, ale jest ograniczona wszerz (do 10 podklas na jednym stopniu 
podziału).

Poszczególnym terytoriom przypisano następujące bloki numerów:

Całość, system słoneczny 3180-3182
świal 3200-3202
Ameryka 3290-3292

Kanada 3400-3654
Stany ̂ jednoczone 3700-3702
Poszczególne stany 3710-4374

Ameryka Łacińska 4400-4402
Poszczególne kraje 4410-5663

Eurazja, Afro-Azja 5670-5672
Europa 5700-5702

Poszczególne kraje 5720-6985
Związek Radziecki 7000-7004

Poszczególne kraje 7010-7340
Azja 7400-7402

Poszczególne kraje i terytoria 7405-8192
Afryka 8200-8202

Poszczególne kraje i terytoria 8210-8904

15/ Korektory były pubłkowane w JLC. Classification -  Additions and Changes" (kwartalnie)
16/ System klasyfikacyjny Bfcfcoteki Kongresu, Klas* G  etosiije z pewnymi modyfikacjami wiele bfełiotek w Stanach 

Zjednoczonych Ameiyki Północnej, Kanadzie i AustraSL
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Poszczególne kraje 
Ocean Atlantycki 
Gcean Indyjski 
Ocean Spokojny (Pacyfik) 
Ocean Arktyczny 
Antarktyka

Australazja 8950-8904
8960-9080
9100-9172
9175-9227
9230-9774
9780-9797

9800-9602

Poszczególne kraje zostały w Tablicy G artatralnie przyporządkowane odpowiednim 
regionom, wewnątrz których według numeru Cuttera17/ uporządkowano alfabetycznie mapy 
tematyczne oraz mapy prowincji i regionów geograficznych. Na przykład:

G6710-14 Włochy
6711.P3 Koleje we Włoszech
6712.E5 Eba
6713.F7 Friui-Venezia Giufia
6714. R7 Rzym

Podział terytorialny został dokonany według schematu, który znalazł zastosowane, gdy 
dla danego terytorium przeznaczono dwa lub więcej symbol Zgodnie z tym systemem 
ostatnia cytra każdego symbolu oznacza:

0 lub 5 Mapy ogólne
1 lub 6 Podział tematyczny
2 lub 7 Podział regionalny według cech naturalnych
3 lub 8 Podział na jednostki polityczne

4 lub 9 Podział na miasta.

Plany miast poszczególnych krajów są uporządkowane alfabetycznie pod symbolem 
danego kraju Jako całości. Jest to powszechna praktyka w schematach klasyfikacji map.

W  KBK przeprowadzono tematyczny podział map na 17 działów, które oznaczono 
dużymi literami. Z kolei działy zostały podzielone na poddziały oznaczone cyframi. Na 
przykład:

17/ .Numer Cutters" n«• pochodzi bezpośrednio z opracowanego w ostatnim ćwierćwieczu XJX wisku przez С Л . Cuttera 
systemu klasyfikacji, zwanego .Expansive Classification" (.Klasyfikacja nozctvRwa"), lecz z tak zwanych table 
autorskich Cuttera, wedhjg których nazwnko autora jest wdrażane za pomocą Reiy i cyfry. Na przyWad:H242S służy 
na oznaczenie nazwoka Harrison John. Por. Bftflotekaialwo m ikowa z uwzględnieniem dckumertacp naukowo tech- 
neziwj. Praca zbiorowa pod red. A. Łysakowskiego. Warszawa 1956, a. 119 i 294. W 1fi61 roku radziecka autorka LB. 
Chavkina /18/ opublikowała tablice Cuttera w wersji przystosowane] do attabetu rosyjskiego (cyryfcy). Z  powyższego 
wynikałoby, że tabice Cuttera mogą służyć do porządkowania »6żnych nazw, a nie tyko samych nazwisk. ЮавуЯкаф 
Cuttera iako odrębny system klasyfikacji omawia między innymi E. śdbor М1/. Wspomniana Uasyfkacp 
opracowana w siedmiu wariantach różniących sit aaaagfliowotetą i przystosowaniem do zbiorów o sóżnajwietoid
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A Kategorie specjalne 
В Geografia matematyczna 
С Nauki fizyczne 
D Biogeografia
D1 Ogólnie rozmieszczenie roślin i minerałów 
D2 Geografia roślinnoSd 
D4 Geografia zwierząt 
D5 Rezerwaty przyrody 
E Geografia ludzi i kultury 
F Geografia polityczna 
G Geografia gospodarcza 
H Kopalnie i surowce mineralne 
J  Rolnictwo 
К Lasy 
L Rybołówstwo 
M Produkcja przemysłowa 
N Technika 
P Transport 
Q  Handel i finanse 
R Geografia wojskowa
S Geografia historyczna 

lub:
Nauta fizyczne C.

C3. Hydrografia 
C5- Geologia
C8. Meteorologia, Klimatologia

Wydzielono specjalną klasę dla atlasów i map, którąoznaczono przy pomocy dużej litery 
A oraz klasę dla innych rodzajów materiałów kartograficznych, takich jak globusy i indywidu
alne projekcje oznaczoną literą B. Na przykład:

A l. Szkice i mąpy podstawowe 
A2. Mapy indeksowe 
A3. Zdjęcia lotnicze 
A4. Mapy fotograficzne itd.
B71 Globusy ziemskie 
B72 Indywidualne projekcje

Symbol klasyfikacyjny dla map składa się z  trzech części:
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-  kodu terytorium (dla map ogólnych z końcówką 0 lub 5)
-  roku wydania
- autorstwa (odpowiedzialności)

Oto przykład symbolu klasyfikacyjnego mapy ogólnej dotyczącej terytorium kończącego 
się cyfrą 0 hjb 5:

G4280 Waszyngton (Kod terytorium)
1987 Data sytuacji (Rok publikacji)

,C7 Numer Cuttera (dla autora mapy)

Symbol klasyfikacji zawiera również datę publikacji mapy, która jest jednocześnie, z 
wyjątkiem symboli działu (S) Historia, datą sytuacji na mapie. W  tym wyjątkowym przypadku 
data sytuacji na mapie jest zawarta w kodzie przedmiotu, natomiast miejsce daty sytuacji na 
mapie zajmuje data publikacji.

Dział (S) Historia został podzielony w  następujący sposób:

Historia 
.S1 Ogólnie 
.S12 Podróże i odkrycia 
.S2 Historia starożytna 
.S3 Historia średniowieczna (476-1453)
.S33 Średniowieczna historia świata
.S36 11-15 wiek
-S4 Historia nowożytna
-S5 17-19 wek
.S6 20 wiek
.S65 I wojna światowa
-S7 II wojna światowa
.S73 1945-

Jak widać, uwzględniono tu trzy elementy relewantne: rodzaj materiału kartograficzne
go, jego treść oraz czas (jako element treści).

Do oznaczania relacji mereologicznych (część-calość) zastosowano dwukropek, który 
gdy poprzedza cyfrę 2 oznacza część geograficzną, gdy występuje przed cytrą 3 oznacza 
część polityczną, zaś poprzedzając numer Cuttera oznacza część państwa. Oto konkretne 
przykłady:

G4364 Kalifornia (Symbol terytorium dla map miejskich)
.L82G7 Los Angeles (Numer Cuttera): Griffith Park 

(Numer Cuttera)
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G5753 Wielka Brytania (symbol terytorium dla map administracyjnych)
.LF5:3H6 Lincolnshire (Numer Cuttera): Hrabstwo w Wielkiej Brytanii (Anglia)

(Numer Cuttera)

Niektóre z bibliotek u2ywających tej klasyfikacji! zmieniają kolejność elementów w 
symbolach klasyfikacji. Na przykład w trzeciej linii zamiast daty umieszczają symbol autor
stwa.

Przy klasyfikowaniu serii map data w symbolu klasyfikacyjnym jest zastępowana 
symbolem skali (bez trzech ostatnich zer) poprzedzanym małą literą .s’. Na przykład:

04280 Waszyngton (symbol terytorium dla map ogólnych)
s2S Seria w skali 1:25 ООО
U5A7 U.S. Army Map Service (Numer Cuttera)

Można spotkać również inną formę zapisu:

G4280s Waszyngton, seria map 
25 Skala 125 ООО 
U5A7 U.S. Army Map Service

a także:

G5834 Francja (Symbol terytorium dla map krajów)
.РЗ Paryż (Numer Cuttera) 
s05 Seria w skali 1:500
.F7 France Institut Geographique National (Numer Cuttera)

Poniżej na przykładzie różnych map przedstawiono możliwości klasyfikowania materia
łów kartograficznych, którymi dysponuje Klasyfikacja Biblioteki Kongresu. Możliwości te 
odpowiadają tylko niewielkiej liczbie elementów relewantnych tych matenałów. W  przykła
dach pominięto rtumer cuttera dotyczący autorstwa.

Mapa seryjna G3804.N4 Rok
Mapa pojedyncza G3804.N41991
Zbiór map o określonej skali G3804.N4 s20
Zbiór map o różnej skali G3804.N4 s var
Pojedyncza mapa tematyczna G3804.N4 P 2 1991
Zbiór map tematycznych G3804.N4svar
Mapa regionu wewnątrz kraju G3804.N42J61991
Mapa tematyczna regionu wewnątrz kraju G3804.N42J6 A3 1991
Mapa administracyjna kraju G3804.N4:3Q41991
Tematyczna mapa administracyjna kraju G3804.N4:3Q4 P 1 1991
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Symbole map. które przedstawiają terytorium trudne do zlokalizowania, zostały umie
szczone na końcu Tablicy G. Po pewnych poprawkach ich klasyfikacja obecnie wygląda 
następująco:

4BJ
G9900 Mapy teoretyczne 
G9930 Mapy miejsc wyobrażonych 
G9950 Zbiory map 
G9960 Gry
G9970 Mapy dla niewidomych 
G9980 Mapy niezidentyfikowanych miejsc

Klasyfikacja Biblioteki Kongresu zawiera elementy klasyfikacji dziesiętnej. Odnosi się 
to przede wszystkim do klasyfikacji atlasów. W  klasyfikacji tej po czterocyfrowym symbolu 
jest umieszczana bezpośrednio kropka, która nie jest nośnikiem żadnej informacji (cechy 
semantycznej). Dopiero cyfra umieszczona po kropce oznacza tę samą cechę, co ostatnia 
cyfra czterocyfrowego symbolu. Na przykład:

G2334.3-34 Korea Północna; atlasy
Ranga symboli klasyfikacyjnych jest następująca:

G2334.3 Ogólnie
.31 Temat (subject)
.32 Region albo cecha fizyczna 
.33 Podział administracyjny 
.34 Miasto

Symbol klasyfikacyjny atlasów jest budowany odmiennie niż symbol klasyfikacyjny mąp. 
W pierwszej linii jest umieszczany symbol terytorium, w drugiej -  autorstwa, zaś w trzeciej linii 
podaje się daty wydania (nie zaś w drugiej linii, jak to jest w przypadku map). W symbolu 
klasyfikacyjnym atlasów tematycznych symbol treści występuje na początku przed numerem 
Cuttera. Jeżeli w atlasie są prezentowane jednocześnie region i temat, wówczas numer 
Cuttera jest umieszczany tak jak to jest w przypadku map. Na przykład:

Atlas dużego terytorium:
G1251 Nowy Joik (Symbol terytorium)

.A5 American Automobile Association (Numer Cuttera)
1974 Data publikacji atlasu

Atlas regionalny:

18/ Są to пчру. które są lustracjami lub definicjami terminów I Koncepcji oraz mapy zaprojektowane w celu zilustrowania 
metod kartograficznych. Jeet to klasa mqp, która rie ma okreiionegotetytorium.
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G1253 Stan Nowy Jork (Symbol terytorium)
.M6M7 Monroe county and Monroe County Good Roads Committee (Numer Cuttera)

1974 Data publikacji

Regionalny atlas tematyczny:
G1253 Stan Nowy Joik (Symbol terytorium)

.M6P2M7 Monroe county road atlas: Monroe County Good Roads Committee (Numer 
Cuttera)

1974 Data publikacji

Używana tu przy konstrukcji symboli klasyfikacyjnych krajów kropka (.) służy do ozna
czania regionu kraju, podziału administracyjnego kraju lub podziału administracyjnego w 
ogóle. Innym, również bardzo ważnym elementem, jest stosowanie podziału na relatywnie 
wielkie terytoria (regiony), jak to ma mleisce w przypadku podziału Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej.

Dokonana prezentacja KBK pozwoliła ujawnić 11 reiewantnych elementów materiałów 
kartograficznych uwzględnianych przez ten system klasyfikacyjny. Są to: rodzaj materiału 
kartograficznego, przedmiot i jego ujęcie, data sytuacji, podział administracyjno-polityczny, 
podział regionalny, podział geograficzno-fizjograficzny, skala oraz autorstwo.

Klasyfikacja Biblioteki Kongresu reprezentuje typ klasyfikacji niegdyś najczęściej spo
tykany (do XIXw. włącznie), dający gotowe symbole klasyfikacyjne dla wszystkich możliwych 
zagadnień przy prawie zupełnym braku poddziałów wspólnych. Jest ona zatem bezradna, 
gdy pojawiają się nowe zagadnienia, nieprzewidziane przez twórcę klasyfikacji. Pozostawia
nie luk pomiędzy poszczególnymi symbolami w celu umożliwienia nanoszenia symboli dla 
nowych zagadnień można uznać za najprostszy i tylko do czasu skuteczny sposób rozwią
zania tego problemu.

Klasyfikacja Dziesiętna Dewey’s (1876) /10/

Przykładem klasyfikacji monohierarchicznej o małym stopniu wyodrębnienia poddzia
łów pomocniczych może być Klasyfikacja Dziesiętna Dewey’a. Jest to uniwersalna klasyfika
cja biblioteczna, szeroko rozpowszechniona, z notacją dziesiętną. W  tym systemie dla 
graficznych reprezentacji powierzchni Ziemi i świata pozaziemskiego* przydzielono symbol 
912. Dotyczy on map, atlasów oraz planów. Klasyfikacja geograficzna stanowi część systemu 
klasyfikacyjnego i jest opracowana bardzo szczegółowo. Symbole 912.3 do 912.9 oraz 
912.191 do 912.199 dotyczą podziału terytorialnego (wraz z głównymi oceanamii morzami). 
Klasyfikacja terytorialna rozpoczyna się od uporządkowania symboli map świata starożytne
go. Przedział symboli 912.4 do 912.99 odnosi się do współczesności i dotyczy podziału
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terytorium na kontynenty, a następnie na kraje, które zostały uporządkowane regionalnie. 
Podział geograficzny unika uporządkowania alfabetycznego.

W  tablicy podziału terytorialnego dokonano następującego przydziału symbol:

912.1001-912.1899 Przedmioty map
912.19 Regiony (dalszy podział terytorialny)
912.3-912.9 Poszczególne kontynenty, kraje i miejsca.

Tablica tego podziału jest bardzo szczegółowa. Zawiera ona doda&owo osobny podział 
historii, który jest częścią tablicy o symbolu 912.

Oto przykład uporządkowana terytorialnego:

912.4 Europa
912.47 Europa Wschodnia
912.471 Finlandia
912.472-479 ZSRR
912.8 Ameryka Południowa
912.81 Brazylia
912.82 Argentyna

Tablice schematu klasyfikacyjnego dla map są publikowane regularnie. Standaryzowa
ne tablice terytorium opracowane w ramach KDD dąją bardzo szczegółowe informacje 
odanym terytorium i są proste w użyciu.

Tablica podziału terytorium jest wykazem symboli odpowiadających poszczególnym
«О/

obszarom geograficznym i ma następującą postać :

-3 Świat starożytny
-4 Europa
-5 Azja
-51 Chiny
-5113 Prowincja Kiangsu
-51132 Szanghaj
-6 Afryka
-7 Ameryka Północna
-73 Stany Zjednoczone
-8 Ameryka Południowa
-9 Inne części świata
-94 Australia

ДО Wspomniana tu Jttbfica podziału teiy1ofium_i*8tvrpUbie(acp L A  BiaDcfciej i E. Ścbora/3/ «. lOekreitanapto .tablica 
obszaru* (ang. araa table). Symbol* w tej tablicy utworzone przez odałóe początkowej qrtty В od (ynfcoi S30 do999, 
ahiżyych eto oznaczana helpa poszczególnych krajów i miajacowołci
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-99 Antarktyda

Chociaż tablice tej klasyfikacji są bardzo szczegółowe, bo zawierają aż 235 państw20', 
to przeważają w nich nazwy krajów związanych z ONZ (aż 149 państw).

KOD jest stosowana do klasyfikowania materiałów kartograficznych w 89% bibliotek 
amerykańskich oraz w wielu bibliotekach biytyjskich i kanadyjskich. Litera M lub słowo .Maps" 
często zastępują symbol tablic terytorialnych (tj. symbol 912) i w tej formie są stosowane w 
wielu bibliotekach gromadzących mapy.

System Dewey'a został zbudowany przede wszystkim w celu klasyfikowania książek i 
dlatego koncentruje się głównie na tym rodzaju materiałów bibliotecznych. Pomimo to 
klasyfikacja ta dysponuje również możliwością klasyfikowania map według kryterium przed
miotu. Symbole 912.1001 do 912.1899 stanowią część tablicy, gdzie 912 to .Graficzne 
przedstawienia powierzchni Ziemi...’. Ten ostatni symbol może zostać rozbudowany według 
nazw specyficznych przedmiotów przez dodanie symboli 001-899 z tablic głównych. Na 
przykład symbol 912.1553282 reprezentuje mapę geologiczną zasobów oleju.

Nieco inaczej są klasyfikowane atlasy historyczne (symbol 911) oraz atlasy i mapy 
nawigacyjne, które są klasyfikowane pod specjalnym przedmiotem, na przykład przewodniki 
lotów aeronautycznych mają symbol 629.13254.

Symbol klasyfikacyjny mapy przyjmuje postać kolumnową i składa się z symbolu 
terytorium i treści (pierwsza linia), za§ w drugiej linii jest umieszczany numer Cuttera jako 
informacja o autorze. Na przykład:

912.741 Symbol terytorium dla Maine 
W29 Numer Cuttera dla autora

Omawiana klasyfikacja odwzorowuje niewielką liczbę relewantnych elementów mate
riałów kartograficznych. Należy wymienić tu rodząj materiału kartograficznego, podziały 
terytorialne, przedmiot wraz z ujęciem.

Stosownie do komentarza Sekcji d/s KDD Działu Katalogowania Rzeczowego Biblioteki 
2 1 /Kongresu nie jest możliwa w tym systemie systematyzacja map danego kraju według

22/przedmiotu, jeśli zostały one już sklasyfikowane według terytorium .

20/ Ni* ч  to wyłącznie paAstwa, tocz także terytoria niesamodzielne (kolonie fc>.), gdyż obecnie prawi* wszystkie państwa 
świata należą do ONZ, a wite ich liczba nieznacznie przekracza 149.

21/ Począwszy od wydania 13*tego kolejne edycje KOO (tej klasyffcacji jato całoid. nie tyko schematu dotyczącego map) 
są przygotowywane wspólnie przez Dewey Editorial Office i Sekcją de. KOD (DC Section) Działu Katalogowania 
Rzeczowego Bbłiołeki Kongresu (Ubrary of Congress Subject Cataloguing Division). Por. A-Małtby /32/.

22/ Por. H. Nichols: 9Ащ> lbrariansh|p. London 1876, s. 157.
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Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) (1905-1907)/48/

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna posiada strukturę opartą na KDD. Jest to najpo
pularniejszy i szeroko rozpowszechniony system klasyfikacji całości zbiorów bibliotecznych. 
Ze względu na numeryczną notację posiada zasięg międzynarodowy i jest wykorzystywany 
w wielu systemach dokumentacyjnych. System ten został zbudowany przez Paula Otleta i 
Henri la Fontaine'a, którzy na przełomie XIX i XX wieku na bazie Klasyfikacji Dziesiętnej 
Dewey'a stworzyli Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną. W systemie UKD zawarto bardzo 
szczegółową klasyfikację terytorialną, która opiera się. podobnie jak systematyzacja zasto
sowana w KDD, na podziale na kontynenty z wtórnym podziałem na kraje uporządkowane 
regionalnie.

Symbol (084.3) jest symbolem poddziału wspólnego formy dla map, planów i kartogra- 
mów23̂  Symbol ten ma dalszą rozbudowę w postaci bardziej szczegółowych symboli 
umożliwiających klasyfikowanie map według ich skali, form i typów przedstawiania oraz 
sposobów wykonania i przechowywania.

Oto przykłady symboli szczegółowych:

(084.3-222) Mapy z lotu ptaka.
(084.3-223) Mapy fotograficzne wykonane z samolotu.
(084.35) Mapy ścienne.

Atlasy mają osobny symbol (084.4). Na przykład atlas Polsłd z XIX wieku otrzymał 
symbol 912(438)(084.4).18".

Zgodnie z systemem UKD, która jest głównie klasyfikacją książek, mapy jako przedmiot 
treści książek i innych dokumentów są klasyfikowane za pomocą symbolu 912 o odpowied
niku słownym .Przedstawienie graficzne obiektów geograficznych. Mapy. Globusy. Atlasy. 
Diagramy. Przezrocza*. System UKD umożliwia klasyfikowanie map pod symbolem przed
miotu w  Obrębie głównych symbofi UKD.

Na przykład:

914.80:912(084-223) Finlandia: mapy fotograficzne wykonane z samolotu.
55(489)312.43 Geologia Danii, mapy.

lub jeże! jest preferowane terytorium Jako główne kryterium klasyfikowania:

(411)631.4:912.43 Szkocja, gleby, mapy.

Istnieje również możliwość oznaczania ska6 za pomocą poddziału wspólnego (084.3) i 
jeśB Jest to konieczne -  daty, która jest wyrażana za pomocą wskaźnika .0/2".

23/ Poddziały wipćin» (i inne) są pawmą konstnJccją lr*ełekh»łn^ zaft symbol* poddziałów są konkretną formą ich 
wyn&ania.
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UKD nie zapewnia jednak dostatecznej szczegółowości odpowiedzi na zapytania 
użytkowników. Wyszukiwanie materiałów kartograficznych według konkretnych zapytań jest 
znacznie utrudnione. Przy klasyfikowaniu według UKD bardzo trudno jest charakteryzować 
poszczególne materiały więcej niż 3-4 elementami (cećhami). To powoduje znaczne straty 
informacji. Odznaleźć mapy i atlasy sklasyfikowane według UKD mogą tylko specjaliści o 
odpowiednich kwalifikacjach.

UKD odzwierciedla następujące relewantne elementy materiałów kartograficznych: 
rodzaj materiału kartograficznego, podziały terytorialne, skalę, język opisu, formę piśmienni
czą oraz formę wydawniczą, a czasem i datę sytuacji.

UKD cechuje się dużą elastycznością; jeśli więc treść lub temat mapy są ważniejsze 
niż terytorium, wówczas symbol pomocniczy miejsca jest umieszczany na końcu symbolu 
klasyfikacyjnego, jeśli zaś za ważniejsze uzna się terytorium, co jest charakterystyczne dla 
większości bibliotek, wtedy symbol miejsca umieszcza się przed symbolem treśd-

Istnięjące do tej pory tablice poddziałów wspólnych miejsca mające symbol (1/9), w 
tym tablice krajów świata nowożytnego oznaczone symbolem (4/9), nie zaspokajają potrzeb 
w zakresie dostępu do materiałów kartograf icznych24/. Chociaż UKD posiada tablicę pomoc
niczą miejsca, to występujące w niej podziały są uważane za nielogiczne25/. Innym proble
mem jest notacja, która w zakresie poddziałów miejsca nie odzwierciedla relacji hierarchicz- 
nych2®. Tematy przedstawiane na materiałach kartograficznych zostały w ramach UKD 
rozproszone wśród wielu klas głównych.

Tematy powiązane ze sobą w sposób logiczny znajdują się w różnych miejscach UKD. 
Na przykład zagadnienia związane z technikami kartograficznymi są częściowo wyrażane za 
pomocą symbolu poddziałów wspólnych (084.3), a częściowo przez symbol główny 528 
Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria Zdalne wyczuwanie (ang.„ remote sensing"). Kartogra
fia. Na przykład:

528.2 Figura Ziemi.Pomiar Ziemi. Geodezja matematyczna,fizyczna i astronomiczna.
528.7 Fotogrametria.
528.9 Kartografia (opracowania tekstowe).

Sposób wyrażania różnych aspektów jest bardzo ogólnikowy (brak rozróżnień). Na 
przykład:

(084.3-1) wedug skali.

24/ Istniejąc* podziały geograficzny I tematyczny są zbyt mato szczegółowe.
25/ Istniejąc* podziały administracyjne i polityczne zostały zbudowane według rftżnych zasad; miesza się bowiem jednostki 

polityczne z geograficznymi Na przykład Egipt ma symbol 620. bądący poddziałem symbolu (6) Afryka, natomiast 
bodący cząidą Egiptu Synaj ma symbol (531), bądący rozbudową symbolu (5) Azja.

26/ Podział dziesiętny ma ograniczone możliwości. Obecna notacja nie pozwała na przykład na odróżnienie map reWtowych 
od zdjąć lotniczych.
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(084.3-2) wedhjg form prezentacji.
(084.3-3) według typu prezentacji.
(084.3-4) wedhjg metody produkcji, druku lub reprodukcji.

UKD jest nazywana klasyfikacją półfasetową Usiłowania w kierunku przekształcenia 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w klasyfikację typu fasetowego przedstawił E. Ścibor 
/42,43/. Polegały one na przebudowie samej UKD przez rozbudowę relacji ukazanych w 
tablicach, możliwości kombinacji klas, tworzeniu dodatkowych poddziałów wspólnych йр. 
Utworzenie systemu BSO (Broad System of Ordering) było również wyrazem chęci dostoso
wania UKD do zasad klasyfikacji fasetowych przez dobudowanie do niej ogólnej klasyfikacji 
nadrzędnej.

W 1974 r. podjęto próbę radykalnej reformy struktury UKD. Zaproponowano wówczas 
wprowadzenie następujących typów faset277:

1. Fasety ogólne -  mogące mieć zastosowaniowe wszystkich dziedzinach lub większo
ści dziedzin.

2. Fasety wspólne - mające zastosowanie w dwu lub więcej klasach nie powiązanych 
hierarchicznie.

3. Fasety specjalne, właściwe tylko dla jednej klasy albo dwu lub więcej klas powiąza
nych ze sobą hierarchicznie.

Należy tu wspomnieć, że już w latach 1966-1967 Ministerstwo Geologii ZSRR opubli
kowało specjalne tablice dla geografii i kartografii, autoryzowane przez FID i wykorzystujące 
istniejące środki UKD. A  oto fragment tych tablic:

912.43.-008 Cywilizacja
312 Ludność
33 Ekonomia
338.45 Mąpy przemysłowe
35.07 Mapy administracyjne
(.----------------)
£27 Nawigacja
527.62 Nawigacja lotnicza
528.4 Mapy topograficzne
55 Mapy geologiczne 
550.312 Mapy grawimetryczne
550.34 Mapy sejsmologiczne
550.38 Mąpy geomagnetyzmu

27/Podziall«nz»piopcnowriA.F.Schmi<ft. Wa«y tgnnm)nr«rtr»rtrinywi»<fey miały byćptz«i<l»zablicfl>6wnych.«ł»s«ty 
одбЬт. шгжрЫпт i specjalna -  z  obecnych poddziałów pomocniczych.
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550.4---------Mapy geochemiczne 
550.21 Mąpy wulkanizmu 
550.24 Mapy tektoniczne 
550.32 Mapy glacjologiczne 
(.----------------)
551.4 Geografia fizyczna 
551.43 Mąpy hipsometryczne
551.46 Mapy oceanograficzne
551.462 Mapy geomorfologiczne oceanu 
551.46212 Mapy batymetryczne
551.463-----Mapy hydrologiczne oceanu 

(.----------------)
:796.5 Mapy turystyczne 
{.----------------)
(075) Mapy szkolne
(075.2) Mapy dla szkół podstawowych
(075.3) Mapy dla szkól średnich 
(075.8) Mapy dla uniwersytetów

Oto przykłady złożonych symboli klasyfikacyjnych:

914.4:91 (084.124) Slajdy z widokiem Francji.
55(44)312.44 Geologiczny atlas Francji.
912.644.4(44)55 Reliefowa mapa geologiczna Francji.
912.4355(44) Geologiczna mapa Francji.
912.44551.58(44) Atlas klimatyczny Francji.

Klasyfikacja Biblloteczno-Blbllograflczna (BBK) (1960)

Klasyfikacja ta została opracowana przez Bibliotekę ZSRR W.I.Lenina w Moskwie przy 
współpracy innych bibliotek naukowych28̂ . Jest ona stosowana przez wiele bibliotek byłego 

ZSRR297.
Jest to system klasyfikacji całości zbiorów bibSotecznych, w tym również materiałów 

kartograficznych. Materiały kartograficzne zostały umieszczone w grupie nauk o Ziemi, gdzie 
przydzielono im klasę o symbolu D18 .Wytwory kartograficzne". Dalsze uszczegółowienie tej 
klasy zostało dokonane wecttug następujących kryteriów: terytorium, treść (specjalizacja) 
forma oraz przeznaczenie.

28/ Obszerne informacje na lemat tego systemu klasyfikacyjnego mołna znaleźć w: A.V. Kozlova /24/.
29/ Niektóre bfclioteki naukowo-techniczne w byłym ZSRR stosują UKD tfub klasyfikacje tematyczne (nibfykatory). Na BBK 

oparto swoje systemy wiele bbiiotek niemieckich (w byłej NRD).
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Wymienione kryteria podziału zostały odzwierciedlone w formie osobnych tablic pod
działów pomocniczych. Są to:

1. Tablica typowych podziałów terytorialnych. Oto fragment tej tablicy:
(-2) Miasta.

^ 5 )  Okręgi.
(-5...-2) Oddzielne miasta poszczególnych okręgów.
(-------------------------- )
(-7) Podział administracyjny kraju.
(9) Obiekty fizyczno-geograficzne.
(99) Wyspy.

2. Tablica nazw przedmiotów lub tematów materiałów kartograficznych. Na przykład:
018 2 Mapy ogólnogeograficzne.

5/6 Mapy zjawisk przyrodniczych
(.---------------------- .)
57 Mąpy morskie.
571 Mapy morskie hydrograficzne.
(----------------------- )
747 Mapy drogowe.
747.3 Mapy kolei żelaznych.
747.31A/Z Mapy poszczególnych kolei żelaznych.

3. Podział materiałów kartograficznych wedhjg formy ilustruje tablica podziałów formy:
A Atlasy.
К Mapy i plany.
Kr Plany miast.
R Mapy reliefowe i anaglify.

С  Globusy.

4. Do zaznaczenia przeznaczenia materiału kartograficznego służą symbole tablicy typo
wych podziałów przeznaczenia:
-2 Mapy szkolne
-21 Mapy dla szkół podstawowych.
-22 Mapy dla szkól średnich.
-23 Mapy dla szkół wyższych.
(.----------------------- )
-4 Mapy nawigacyjne.
-6 Mapy wojskowe.
-7  Mapy agitacyjno-propagandowe.
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-8 Mapy tekstowe
-9 Inne mapy o specyficznym przeznaczeniu.
Tak więc mapa ZSRR na potrzeby wyższej uczelni otrzyma symbol BBK:
D18(2)63K-23, gdzie:
(2) oznacza ZSRR (terytorium)
63 mapy (rodzaj materiału kartograficznego)
К mapy i plany (dalszy podział)
23 dla wyższych uczelni (przeznaczenie),
natomiast ogólnogeograficzne atlasy świata otrzymują symbol D18(0)2A30/.

Przedstawione cechy tej klasyfikacji pozwalają odwzorowywać przy pomocy różnorod
nych środków gramatycznych rodzaj materiału kartograficznego, podziały terytorialne, treść 
oraz przeznaczenie.

System ten okazał się w praktyce niewystarczający do odzwierciedlania wielu cech 
dystynktywnych materiałów kartograficznych, zaproponowano więc jego rozbudowę polega
jącą na uszczegółowieniu niektórych tablic.

Przytoczone przykłady klasyfikacji ogólnych zawierających między innymi klasyfikacje 
materiałów kartograficznych pokazują wyraźnie, że ich możliwości w zakresie odwzorowania 
elementów relewantnych tych materiałów są ograniczone. Dlatego wielu kartografów propo
nowało włączenie opracowanych przez siebie schematów klasyfikacji -  przeznaczonych 
wyłącznie dla materiałów kartograficznych -  do istniejących klasyfikacji. Miało to miejsce w 
wypadku UKD i BBK. Przyjrzyjmy się jednak klasyfikacjom specjalnym, które dotyczą wyłą
cznie materiałów kartograficznych. Powinny one odwzorowywać elementy relewantne w 
znacznie większym stopniu aniżeli klasyfikacje ogólne, które z założenia nie mogą szczegó
łowo opisywać wszystkich rodzajów materiałów bibliotecznych.

KLASYFIKACJE SPECJALNE, DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE MATERIAŁÓW 
KARTOGRAFICZNYCH

System klasyfikacyjny Boggsa i Lewisa (1945)31/

Jest to klasyfikacja przeznaczona do Charakteryzowania wyłącznie map i atlasów, 
używana przez wiele bibliotek w USA i Australii. Za podstawowe zasady podziału przyjęto 
terytorium, przedmiot oraz datę wydania. W celu dokonywania dalszych podziatów może być 
również brany pod uwagę autor, tytuł i format. System Boggsa i Lewisa umożliwia przede 
wszystkim bardzo dokładną klasyfikację treści map.

System ten opiera się na podziale terytorialnym. Kontynenty podzielono na kraje

30/ Według schematu UKD synfcdanu takich map i atlasów ««odpowiednio: (912.43:631.4). (47+57)370 i 91X44(100). 
31/ Por.S.W.BoQg*. D.C.LewicThe classification and cataloguing <6/. Omówienia wcześniejszej wersji taj klasyfkaqi 15/
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(podział polityczny), które z  kolei uporządkowano według regionów. Na pierwszym stopniu 
podziału geograficznego wyodrębniono następujące klasy:

000 Wszechświat 
100 Świat 
200 Europa 
300 Europa 
400 Azja 
SOOAfiyka
600 Ameryka Północna
700 Ameryka Południowa (Ameryka Łacińska)32'
800 Australia, Nowa Zelandia 
900 Oceany

Nazwy klas na kolejnych stopniach podziału mają następującą postać:

210 Wyspy Brytyjskie
210.2 Wielka Brytania
211 Anglia
225 do 229 Skandynawia (Norwegia, Szwecja, Dania) i Islandia.'
(----------------------- )
310 Polska33'
313 Województwa centralne (Warszawa, Łódź, Kielce, LubBn i Białystok)
314 Województwa wschodnie (Wołyń, Polesie, Nowogródek i Wilno)
315 Województwa południowe (Kraków, Lwów, Stanisławów i Tarnopol)
316 Województwa zachodnie (Poznań. Pomorze i Śląsk)
(.-------------------- .)
740 Ameryka Południowa

Klasyfikacja terytorialna Boggsa i Lewisa wykorzystuje notację dziesiętną. Symbol klasy 
składa się z  trzech cyfr i może być rozbudowywany w sposób decymalny, na przykład po 
kropce można dodać cyfrę 7 w celu oznaczenia stanu w USA, cyfrę 6 - w celu wyrażenia 
mniejszego regionu wewnątrz danego stanu, lub cyfrę 9 dla kraju. Dalsze rozszerzenie 
symbolu jest uzależnione od nazwy kraju, np. dla nazwy rozpoczynającej się od liter A i В 
używa się cyfry 1; dla nazwy zaczynającej się od С  i D cyfry 2. Znaczenie mają też dalsze 
litery w nazwach krajów, na przykład krąje. których nazwy zaczynają się literami Ak-As 
otrzymują symbole rozpoczynające się liczbą 11. Opublikowane tablice podziału terytorialne
go stanowią skrót, w którym pominięto dalsze podziały wewnątrz regionów administracyjnych.

32/ Wyróżnieni» dtiu Amwyk j t t  niezgodne z  pnyfotym portriileni na kontynenty.
33> WomewienildełyfiŁegipfzywtopodzilrf adminiłfracyjny Pofatoz 183flrofcu.
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Notacja według dziewięciu kierunków kompasowych umożliwia bardzo dokładny po

dział terytorium. Na przykład:

2 Północ
23 Północny-Zachód 
25 Pótnocny-Wschód

3 Zachód
4 Centrum
5 Wschód
6 Południe

63 Południowy-Zachód 
65 Południowy-Wsćhód

Elementy treści oznaczono mąłymi literami alfabetu: 
a Mapy ogólne 
b Geografia matematyczna 
с Geografia fizyczna 
d Biogeografia 
e Geografia człowieka 
f Geografia polityczna 
g Geografia ekonomiczna 
h Geografia wojskowa i morska 
n Historia geografii 
p Historia

Również na dalszym stopniu podziału wykorzystano notację literową (małe litery), jak 
to pokazuje następujący przykład:

a Mapy ogólne
(......— )
at Podróże. Odcrycia
ate Ekspedycje

atu Mapy turystyczne
— )

с Geografia fizyczna
caq Geologia

......)

сto Geomorfologia
cba Mapy topograficzne

......)
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Boggs i Lewis zalecają tworzenie symboli uwzględniających terytorium bądź przedmiot, 
z dodatkowym (uzupełniającym) symbolem daty sytuacji przedstawionej na mapie: na ma
pach ogólnych jest to data pomiarów (jeśi Jest znana), w wypadku innych map - data 
przedstawionych sytuacji, np. informacji statystycznych lub innych. Środki te, szczególnie 
nazwa kartografa i litery z tytułu, nie stanowią integralnej części schematu klasyfikacji, lecz 
pełnią rolę elementów porządkujących i dlatego, zdaniem twórców tej klasyfikacji, powinny 
być używane tylko jako część symbolu map.

Podobnie Boggs i Lewis sugerują używanie fiter w celu oznaczania typów map. Na 
przykład:

w mapy ścienne 
s grupa map
r mapy reliefowe (modele reliefowe, mapy tiójwymiarowe) 
g globusy

Litery te powinny poprzedzać pozostałe symbole. Na przykład symbol geologicznej 
mapy ściennej Stanów Zjednoczonych opublikowanej przez U.S. Geological Survey w 1990 
roku ma następującą postać:

w630caq typ mąpy: symbol terytorium; symbole przedmiotów treśd 
1990U data publikacji, pierwsza litera nazwiska autora.

Używanie dat, jak w klasyfikacji Boggsa i Lewisa, oraz skal, jak to jest w innych 
systemach klasyfikacyjnych, chociaż pełni funkcyę porządkującą i odpowiada potrzebom 
użytkowników, ma jedynie charakter uzupełniający.

Jak widać, system klasyfikacyjny Boggsa i Lewisa daje w porównaniu z klasyfikacjami 
ogólnymi znacznie więcej możliwości odwzorowywania rełewantnych elementów materiałów 
kartograficznych. Jednak większość wyróżnionych przez nas elementów jest poza zasięgiem 
możliwości tej klasyfikacji.

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego (ATG) (1М7)Э4/

System ten jest przeznaczony dla wielkich zbiorów materiałów kartograficznych biblio
teki ATG. Pierwotna systematyzacja terytorialna opierała się na podziale na kontynenty (9 
działów), lecz w porządku mało użytecznym dla jej użytkowników. Symbole cfia poszczegól
nych terytoriów zawierają od 3 do 4 znaków.

Ogólne zasady podziału polegają na wyodrębnianiu coraz to mniejszych jednostek. Są
to:

34/ Por. R. Draznimmfcy /13/. Omawiany acham* Maayfkac? ажШ opuMtomny po n z paramy F*- .Manual lor the 
classification and caulogung of mapa in tha Society's coUacbon’ w 1947 roku.
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1. Świat, kontynenty, części kontynentów, kraje. Na przykład:

000 Wszechświat 
050 Świat
100 Ameryka Północna
200 Ameryka Łacińska

300 Afryka
400 Azja
500 Australazja
600 Europa
700 Oceany
800 Stany 2Jednoczone
809 Alabama
810 Alaska 
(. )

2. Symbole planów miast ułożone w porządku alfabetycznym. Do symbolu terytorium jesi 

dodawana litera „d".

3. Symbole map ściennych, tworzące oddzielną grupę z identyfikatorem „w" po symbolu te

rytorium.
Typ mąp został oznaczony za pomocą następujących małych liter:

a mapy ścienne 
b mapy seryjne 
с mapy regionów 
d plany miast

System klasyfikacyjny ATG zawiera również pomocnicze środki podziału tematycznego 
w obrębie klasyfikacji terytorialnej. Poniżej wymieniono 13 tematów oznaczonych w następu
jący sposób:

A Tematy fizyczne 
В Tematy historyczno-pottyczne 
С  Tematy demograficzne 
D Transport, komunikacja 
E Ekonomia 
F Tematy geofizyczne 
G Geologia 
H Hydrologia
1 Meteorologia, klimatologia
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J  Geografia matematyczna 
К Astronomia 
L Zoogeografia 
M Varia

Przedstawiony wyżej podział tematyczny jest bardzo ogólny. Umożbwia tylko podział 
na bardzo ogólne grupy. Twórcy klasyfikacji ATG sugerują • w zależności od konkretnych 
potrzeb - możliwość dalszych podziałów i zalecają, Aby symbole klasyfikacji tematycznej byty 
zawsze umieszczane w drugiej Unii pod symbolem terytorium. Na przykład geologiczna mapa 
ścienna Stanów Zjednoczonych opublikowana przez U.S. Geological Survey w 1990 roku 
otrzymała symbol:

800-a Symbol terytorium; typ mapy
G-1990 Utera będąca symbolem treści; data publikacji

Symbolem lokalizacji jest sufiks w pierwszej finii symbolu klasyfikacyjnego. Symbole 
klas składają się, podobnie jak w klasyfikacji Boggsa i Lewisa, z trzech cyfr, do których można 
dodawać kropkę umożliwiającą dalszą dziesiętną rozbudowę symbolu. W systemie klasyfi
kacyjnym ATG kropka jest używana w celu oznaczenia wysp, miast, regionów.*5̂

Symbole omawianej klasyfikacji są budowane wedug określonego modelu. Na przykład 
geologiczna mapa Afryki sporządzona przez Gugh Rawfinsa w 1930 roku otrzymała nastę
pujący symbol klasyfikacyjny:

300 Symbol terytorium
G-1930 litera oznaczająca nazwę przedmiotu treści; data pubikacji

Przedstawiona klasyfikacja ma charakter specjalistyczny, ponieważ jest przeznaczona 
tylko do klasyfikowania materiałów kartograficznych. Odwzorowuje ona jednak niewiele 
więcej elementów relewantnych aniżei przedstawione w poprzednim rozdziale klasyfikacje 
ogólne. Warto zwrócić uwagę na to, że klasyfikacja ta, podobnie jak B&L, odwzorowuje datę 
sytuacji na mapie oraz autorstwo wyrażone za pomocą numeru Cuttera.

„Klasyfikacja geograficzna" O. Borowika I Z. Haczewsktoj (1954)3e/

Spośród niewielu prób klasyfikacji materiałów kartograficznych podjętych w Polsce na 
uwagę zasługuje system klasyfikacji materiałów kartograficznych opracowany przez O. 
Borowika i Z. Haczewską w Zakładzie Kartografii Bibfioteki Narodowej i opublikowany w 1954

35/Por./13/*. 62-70.
36/ N «  |Mt to Ы муЯоф Mn*u «Jńcto, to znaczy nto )м1 «пекжкфпюигут poJilitni Icgcznym. J m I to raczaj ndzaj 

4POIZ4llOWIfllŁ
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roku37/. Była to w Polsce pierwsza próba zastosowania do porządkowania i klasyflkaq'i 
zbiorów kartograficznych metody całkowicie odmiennej od metod stosowanych do porząd
kowania pozostałych rodzajów zbiorów bibliotecznych.

System ten składa się z trzech elementów:

* klasyfikacji geograficznej (terytorialnej);
* klasyfikacji rzeczowej;
* klasyfikacji chronologicznej.

Klasyfikacja geograficzna

Klasyfikację tę oparto na dwóch kryteriach:
-  podział obszaru na strony świata;
-  podział terytorium na mniejsze jednostki.

Przyjęcie pierwszego kryterium pozwoliło na wyróżnienie stron świata oraz ich ozna
czenie za pomocą cyfr arabskich od 2 do 9, cyfrę 1 pozostawiono do oznaczania środka 
danego terytorium (obszaru), zaś cyfrę 0 do oznaczania całości danego terytorium. W 
rezultacie otrzymano następujący podział:

0 -  całość danego obszaru geograficznego.
1 -  środkowa część obszaru geograficznego.
2 - północna część obszaru geograficznego.
3 -  północno-wschodnia część obszaru geograficznego.
4 -  wschodnia część obszaru geograficznego.
Б - południowo-wschodnia część obszaru geograficznego.
6 - południowa część obszaru geograficznego.
7 - południowo-zachodnia część obszaru geograficznego.
6 - zachodnia część obszaru geograficznego.
9 -  północno-zachodnia część obszaru geograficznego.

Wpisanie symbolu całości, czyli cyfry 0 przed inną cyfrą powoduje znaczne rozszerze
nie znaczenia tej ostatniej. Na przykład 02 • oznacza całą północ, czyli północną część 
danego obszaru, to znaczy północno-wschodnią i północno-zachodnią część obszaru.

Za podstawę uporządkowania geograficznego przyjęto podział terytorium na części. W 
planie notacji posłużono się symbolami trzycyfrowymi. Na przykład:

000 - Mapy całej powierzchni globu ziemskiego.

37/ Według informacji Z. Haczewskiej zamietzczonej w /21/ klasyfikacją Ц  zastopowano w magazynowym opracowaniu 
zbiorów kartograficznych.

38/W niektórych klasyfikacjach Istniej* praktyka rezerwowaniacyfry 0 dla zagadnień ogólnych, podłym symbolem umiszcza 
•i« -  jeśli to tyko moibwe -  elementy semantycznie najbardziej ogólne.
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020 -  Mapy półkufi północnej.
(------------------- )
080 - Mapy półkuli zachodniej.

Mapy oceanów oraz kontynentów otrzymały symbole w zależności od położenia 
względem centralnego punktu siatki geograficznej, będącego punktem wyjścia tej klasyfikacji. 
Jest nim Skrzyżowanie się zerowego południka przechodzącego przez Greenwich z równi
kiem ziemskim. Oceany jako całość otrzymały symbol 100. Poszczególnym oceanom przy
dzielono następujące symbole:
110 - Ocean Atlantycki.
120 - Ocean Lodowaty Północny.
(.----------------.)
140 -  Ocean Indyjski.
(-----------------.)
180 -  Ocean Spokojny (Wielki).
(----------------- .)

Symbole kontynentów ustalono na podstawie ich położenia względem centralnego 
punktu siatki geograficznej. Stąd:

200 - Europa (jako kontynent nąjdalej wysunięty na północ).
300-Azja.
400 -  Afryka.
500-Australia.
600-Antarktyda:
700 -  Ameryka Południowa.
800 • Ameryka Środkowa.
900 -  Ameryka Północna.

Analogicznie do podziału kontynentów, które oznaczono setkami, dokonano podziału 
kontynentów na grupy krajów położonych blisko siebie i oznaczono je dziesiątkami. Nadane 
im symbole uzależnione zostały również od położenia kierunkowego danego obszaru (grupy 
krajów, kraju) względem centralnej części kontynentu. Przykładem może byćlu podział krajów 
Europy, który wygląda następująco:

210 - Polska. Czechosłowacja Węgry. Austria. Niemcy (położenie centralne).
220 -  Kraje skandynawskie (położenie północne).
240 - ZSRR. Część europejska (położenie wschodnie).
260 -  Kraje Bałkańskie i Rumunia (położenie południowo-wschodnie).
270 -  Hiszpania. Portugalia (położenie południowo-zachodnie).
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280 • Francja. Belgia. Holandia. Luksemburg. Szwajcaria (położenie północno-zachodnie). 
290 • Wielka Brytania. Irlandia (położenie północno-zachodnie).

Mapy nie przedstawiające całego kontynentu, lecz znaczną jego część oznaczono 
odmiennie. Na przykład:
206 • Mapa obejmująca południową Europę, czyli Półwysep Bałkański, Apeniński i Pireejski 
(gdzie 200-Europa, a 06 oznacza pojęcie rozszerzenia, obejmujące większe tereny).

Analogicznie do całych kontynentów oznaczonych setkami i różnych części kontynen
tów (wyrażonych za pomocą dziesiątek) dokonano podziału na poszczególne państwa, 
którym przydzielono jednostki. Wartość tych jednostek została uzależniona od położenia 
danego kraju w grupie państw sąsiadujących, objętych wspólnym symbolem. W przypadku 
znajdowania się na mapie terytoriów dwóch różnych krąjów (na przykład Grecji=256 i 
Albani1s257) system pozwala na tworzenie symboli złożonych, stosując zasadę podawania 
jako pierwszego w kolejności symbolu mniejszego I łączenia dwóch symboli prostych za 
pomocą ukośnej kreski.  / ”, na przykład: 256/257.

Dalszy podział kraju na części jest wyrażany cyframi umieszczanymi po przecinku, 
stawianym po trójcyf rowym symbolu zasadniczym danego kraju. Wartości liczbowe, podobnie 
jak we wszystkich innych przypadkach, są zależne od kierunku położenia danej części kraju 
w stosunku do jego częśd centralnej lub założonego punktu odniesienia. W przypadku 
poszczególnych krąjów za punkt odniesienia przyjęto stolice krąjów lub miasta położone 

centralnie.
Oto przykład symboli dla Polski:

213 Polska (punkt odniesienia -  Warszawa).
213,2 Pomorze (Polska północna).
213,7 Śląsk (Polska południowo-zachodnia).

Klasyfikację geograficzną oparto na aktualnym w 1954 roku podziale świata i innych 
terytoriów. Materiały kartograficzne odnoszące się do dawnych podziałów terytorialnych 
mogą być klasyfikowane tylko w ramach przyjętych podziałów. Zdaniem twórców systemu 
ma to zapobiec rozproszeniu materiałów kartograficznych odnoszących się do tego samego

39/terytorium oraz umożliwić w razie potrzeby tworzenie historii dawnych ziem .

Klasyfikacja rzeczowa (ujęcie)407

W ramach dokonanych podziałów w klasyfikacji geograficznej wprowadzono klasyfika
cję rzeczową. Qpiera się ona na symbolach głównych, wyrażanych w. notacji alfabetycznej

39/ Ja d  to purtkt «ddzania gaograMw. nalomian ni* zgadzają «Ц  z  nim hótoiycy.
40/ Nazwa ta zodała wprowadzona pcze О. Воюшлка i Z. Hacz«w*ką. W Моей )atf lo ИаауЯмф tematyczna (zawaito- 

ioowa).
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(duże litery alfabetu łacińskiego). Opracowano następujący schemat417:

A - mapy administracyjne.
F -  mapy fizyczne.
G -  mapy gospodarcze.
H -  mapy historyczne.
(------------------.)
L -  mapy ludnościowe.
M -  mapy morskie.
N -  mapy nieba.
P - mapy polityczne.
T -  mapy turystyczne.
(.------------------)
U -  mapy urbanistyczne (plany miast, widoki miast).

Do oznaczania Klas na drugim stopniu podziału użyto małych liter alfabetu łacińskiego 
Na przykład:

G -  mapy gospodarcze.
Gb -  mapy gospodarcze bogactw naturalnych.

G h - mapy gospodarczo-handlowe (handel).
G p - mapy gospodarcze przemysłu (przemysł).
Gr -  mapy gospodarcze rolnictwa (rolnictwo).

Oto przykłady innych symboli klasyfikacji rzeczowej:

H -  mapy historyczne.
H s- mapy historii starożytnej.
(------------------------------ .)
К - mapy komunikacyjne.
K d- komunikacja drogowa (mapy sied drogowych).
(.---------------------------------- )
Kp- komunikacja pocztowa (poczta).
(.--------------------------------- .)

Klasyfikacja chronologiczna

Klasyfikacja ta stanowi kolejny element uzupełniający w opisie materiałów kartograficz
ny di w ramach .Klasyfikacji geograficznej". Za element chronologiczny uznano datę wydania

41/ Notacja w lym aełwmacś*, zgodni* z  Tamiarramam M igów, na mmć charakter «ппатоНасМалу. Р1а»до do 
oznaczana typów map wyfcorzyatano р м м п  Шшу nazw idt Ma* w języku naturalnym.

50



mapy. Zasadę tę zastosowano do wszystkich rodzajów map z wyjątkiem map historycznych, 
przy których za ważniejszy uznano rok lub wiek, do którego odnosi się treść danej mapy. Na 
przykład:

000. F Mapa fizyczna świata wydana w 1990 roku.
1990

200. H Mapa Europy w XVII wieku.
XVII

Daty odnoszące się do okresu przed naszą erą są poprzedzane minusem (-). Współ
czesne mapy historyczne otrzymały symbol H umieszczany po symbolu danego terytorium. 
Symbole te rozdziela kropka. Na przykład:

213.H Polska w dobie rozbiorów.
1772-95

Planom miast i osiedli, widokom, panoramom miast i osiedli, mapom miast z okolicami 
przydzielono symbol główny .U*.

W pierwszej linii symbolu klasyfikacyjnego umieszczane są odpowiednie symbole 
terytorium i tematyki, zaś w drugiej linii umieszcza się datę sytuacji lub nazwę miasta (całą 
lub skróconą), a po kresce ukośnej datę sytuacji.

Na przykład:

246.U Mapa Kijowa z 1946 roku.
Kijów/1946

W ramach omawianej klasyfikacji przewidziano możliwość klasyfikowania według 
poddziałów specjalnych opartych na formie zewnętrznej (cechach fizycznych) materiałów 
kartograficznych. Umożliwia to wydzielanie specjalnych zespołów, które oznaczono dużymi 
literami alfabetu łacińskiego:

Z -  mapy zabytkowe.
S -  mapy seryjne.
W -  mapy wojen.
(-------------------------)

Oto przykłady symboli klasyfikacyjnych tej grupy map:

Z.213.7 Mapa Śląska w XVII wieku.
XVII

W.340 Mapa wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905).
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1904-5

M.220 Mapa Morza Bałtyckiego.
N.000 Wszechświat. Ogólne atlasy astronomiczne.
N.010 System planetarny.
N.020 Niebo. Półkula Północna.

Omawiana klasyfikacja operuje tradycyjnymi nazwami grup map, jak na przykład: 
administracyjne, fizyczne, historyczne, polityczne i nie opiera się na jasno określonych 
kryteriach klasyfikacyjnych. System ten, dzięki temu. że został opublikowany, zyskat dużą 
popularność i jest używany w wielu polskich bibliotekach gromadzących materiały kartogra
ficzne. Odzwierciedla on tylko podstawowe cechy dystynktywne materiałów kartograficznych: 
rodzaj materiału kartograficznego, podziały terytorialne, temat, przeznaczenie i datę sytuacji 
na mapie.

Przedstawione systemy klasyfikacyjne przeznaczone wyłącznie dla materiałów karto
graficznym wbrew naszym oczekiwaniom nie odwzorowują większej liczby elementów rele- 
wantnych, niż klasyfikacje ogólne. Fakt ten stał się między innymi powodem poszukiwań 
teoretycznych nad nowymi rozwiązaniami w zakresie klasyfikacji. Wybrane rezultaty tych 
poszukiwań przedstawimy w kolejnym artykule.

Powyższy przegląd nie uwzględnia oczywiście wszystkich systemów klasyfikacji mate
riałów kartograficznych. Starano się jedynie przedstawić podstawowe typy stosowanych tu 
systemów klasyfikacyjnych, sygnalizując ich zasadnicze cechy oraz wady i zalety w aspekcie 
uwzględniania elementów relewantnych dla użytkowników. Wykaz cech dystynktywnych 
materiałów kartograficznych odwzorowywanych w omówionych klasyfikacjach materiałów 
kartograficznych przedstawiono w Załączniku nr 2.

Stopniowo rosnąca ilość i różnorodność tematyczna materiałów kartograficznych sta
nowiła t stanowi podstawę do ich grupowania według określonych kryteriów (cech lub zespołu 
cech). Jednorodne kryteria, takie jak obszar geograficzny lub skala, kształtowały się wraz z 
rozwojem metod opisu tych materiałów, a przy ich stosowaniu nie napotykano większych 
trudność42'. Z  biegiem czasu jednak coraz większego znaczenia nabierało kryterium tema
tyki, którego realizacja w formie klasyfikacji tematycznej okazała się wyjątkowo trudna nawet 
dla wybitnych twórców systemów klasyfikacyjnych. Do wymienionych kryteriów, które można 
by uznać za pierwotne, podstawowe, można dołączyć inne, wtórne, dodatkowe. Takie kryteria 
mogą stanowić m.in. przeznaczenie, rodzą ujęcia treści, metody graficzne.

W  zakresie klasyfikacji materiałów kartograficznych bardzo trudnym kryterium podziału 
okazał się również czas, zwłaszcza w odniesieniu do map historycznych, planistycznych, 
politycznych i projektowych. Najwięcej jednak trudności i nieporozumień w wypadku niektó-

4#  Jadrak odpoczęto «rtmriy dyskusji i^ttmatrtoychtayteriówpodiHłup«oqraficzrwgo.
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rych prób klasyfikacji materiałów kartograficznych spowodowało równoczesne zastosowanie 
kilku kryteriów podziału, bez odpowiedniej ich hierarchizacji.

W dotychczasowych próbach klasyfikacji materiałów kartograficznych za podstawę 
podziału najczęściej przyjmowano kryterium geograficzne. Jednak cech indywidualizującą 
materiały kartograficzne okazał się oprócz obszaru geograficznego (zasięgu terytorialnego) 
również temat.

Dokonany przegląd systemów klasyfikacyjnych skłania do pytania: jaki istniejący lub 
potencjalny system klasyfikacyjny w największym stopniu zaspokajałby potrzeby użytkowni
ków materiałów kartograficznych? Niewątpliwie w każdej bibliotece gromadzącej materiały 
kartograficzne niezbędną jest klasyfikacja terytorialna, ponieważ przy formułowaniu zapytań 
największy procent użytkowników wymienia jako przedmiot którego ma dotyczyć poszukiwa
ny materiał kartograficzny jednak interesujące ich terytorium. Poza tym system klasyfikacji 
oparty na podziale terytorialnym jest względnie prosty w użytkowaniu i możliwy do wykorzy
stania zarówno w mniejszych, jak i większych bibliotekach. Klasyfikacje materiałów kartogra
ficznych oparte na kryterium tematu są niezbędne tylko dla wąsko wyspecjalizowanych grup 
użytkowników, którzy specjalizują się w bardzo niewielkim terytorium geograficznym.

Ponieważ w bibliotekach stosuje się wiele różnych systemów klasyfikacji terytorialnych, 
nasuwa się również następujące pytanie: co decyduje o tym, że dana klasyfikacja uznawana 
jest za lepszą od pozostałych? Dobra klasyfikacja materiałów kartograficznych to taka, która 
może być rozbudowywana i zawiera logiczny system działów i poddziałów, jest prosta w 
korzystaniu i ma odpowiednie indeksy.

UKD -  będąca adaptacją i rozwinięciem KDD jako klasyfikacja uniwersalna nie jest 
dostosowana do zbiorów kartograficznych, a stosowanie tej klasyfikacji z  kilkoma fasetowymi 
wskaźnikami poddziałów pomocniczych czyni ją niejasną. System Boggsa i Lewisa jest 
dobrym systemem, pod pewnym względem podobnym do Klasyfikacji Biblioteki Kongresu 
USA. Nie był on jednak aktualizowany od 1940 roku i nie wydaje się, aby został zauktuali- 
zowany w najbliższym czasie. System ATG jest łatwy do stosowania i ma bardzo dobry wykaz 
tematów, lecz nie jest wystarczający do klasyfikowania wielkich zbiorów.

System KBK jest szeroko rozpowszechniony i dość często aktualizowany. Nie może 
jednak stanowić modelu klasyfikacji dla materiałów kartograficznych; jest on bowiem, 
podobnie jak większość omówionych w tej części pracy klasyfikacji, przykładem klasyfikacji 
monohierarchicznej, co sprawia, że:

* brak w nim możliwości uwzględniania aspektów poszczególnych zagadnień oraz klas 
wąskotematycznych;

* jest systemem zamkniętym, to znaczy, łe  wszelkie zmiany burzą istniejący porządek 
hierarchiczny i wymagają znacznej jego przebudowy.
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Klasyfikacje monohierarchiczne posiadają jednak szereg zalet, które decydują o ich 
szerokim stosowaniu. Są to m.in.:

* stosowanie wyłącznie symboli gotowych*, wymienionych expSdte w tablicach;
* przydatność do stosowania w manualnych katalogach kartkowych;
* stosowanie do kodowania klas symboli składających się z cyfr arabskich i Rter alfabetu 

ładrtskiego. co przy powszechnej ich znąjomość tworzy rodzaj języka międzynarodowego;
‘ prostota obsługi systemu stosującego ten typ klasyfikacji z uwagi na niższe wymagania 

kwalifikacyjne w stosunku do osób indeksujących i wyszukujących, niż to ma miejsce w 
przypadku innych języków informacyjno-wyszukiwawczych.

Przedstawione klasyfikacje są dalekie od przejrzystości i logicznej jasności w zakresie 
stosowania poszczególnych kryteriów. Nic więc dziwnego, że żadna z nich nie zdobyła 
powszechnego wykorzystania. Również, jak do tej pory, nie powiodty się próby wtłoczenia 
niezwykle różnorodnej tematyki materiałów kartograficznych do już istniejących klasyfikacji. 
W specjalistycznych zbiorach kartograficznych stosuje się rożne doraźne klasyfikacje mate
riałów kartograficznych, często powierzchowne i fragmentaryczne, nte oparte na jasno okre
ślonych i konsekwentnie przestrzeganych zasadach podziałów.

W obecnie istniejących systemach informacyjno-wyszukiwawczych opartych na klasyfi
kacjach charakterystyki wyszukiwawcze materiałów kartograficznych odwzorowują tylko ogól
ny sens treści kartograficznych przedstawień, ich główne aspekty (tematykę, terytonum, skałę, 
miejsce wydania). Przy wyszukiwaniu materiałów w odpowiedzi na zapytania wąskotematycz- 
ne (to jest bardzo szczegółowe), które często są formułowane przez użytkowników, traci się 
bardzo dużo czasu na przeglądanie ogromnej ilości materiałów, które w istniejących syste
mach klasyfikacji są charakteryzowane tylko za pomocą niewielkiej tczby elementów rele- 
wantnych. Pozostałe elementy relewantne nie zostały uwzględnione w istniejących systemach 
klasyfikacji, co powoduje znaczne straty informacji o zawartości materiałów kartograficznych. 
Uwzględnienie większej ilości elementów relewaritnych zmniejszy straty informacji w procesie 
wyszukiwania. Powinno to znaleźć wyraz w budowanej klasyfikacji, która ma stanowić model 
jiw przeznaczonego do porządkowania i wyszukiwania informacji o materiałach kartograficz
nych.

Dokonany przegląd wybranych schematów klasyfikacji pozwala zauważyć, że żaden z 
omówionych schematów nie jest i nie może zostać zaakceptowany przez wszystkich użyt
kowników materiałów kartograficznych. Przyczyną tego jest między innymi fakt. że klasyfika
cja materiałów kartograficznych nie została właściwie opracowana w ramach standardowych 
schematów klasyfikacji bibliotecznych całości zbiorów, które są raczej ukierunkowane na 
matenaty piśmiennicze, co wydaje się być czymś naturalnym, gdyż w czasie, kiedy były 
tworzone, zwracano jeszcze bardzo małą uwagę na zbiory specjalne, a wśród nich na zbiory 
kartograficzne. Chociaż zadania klasyfikacji materiałów piśmienniczych i materiałów kartogra
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ficznych są te same, to klasyfikacje dla tych pierwszych są zorientowane przede wszystkim 
na przedmiot, podczas gdy użytkownicy materiałów kartograficznych interesują się przede 
wszystkim aspektem terytorialnym.

Stosownie do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie teorii klasyfikacji oraz tendencji 
rozwojowych systemów klasyfikacyjnych4̂  najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się być 
klasyfikacja fasetowa, nie wyliczająca, lecz grupująca elementy do budowy symboli klasyfi
kacyjnych w oddzielnych kategoriach. Ten typ klasyfikacji umożliwia elastyczne włączanie do 
swojego schematu nazw nowych tematów i zagadnień, co jest bardzo ważne w przypadku 
ciągłego rozwoju wiedzy. Pierwowzór takiego systemu opracował S. R. Ranganathan w 
postaci .Klasyfikacji Dwukropkowej" i znalazł naśladowców, głównie w Classification Re
search Group (CRG) w Londynie. Propozycję klasyfikacji fasetowej dla materiałów kartogra
ficznych opracował autor niniejszego artykułu. Szczegółowemu omówieniu tej propozycji 
zostanie poświęcony osobny artykuł.
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TH E REVIEW O F TH E CLASSIFICATION SYSTEMS FOR CARTOGRAPHIC MATERIALS

Summary

There are discussed the classifications for cartographic materialsusedinthePolishand 
foreign libraries. At first there were presented the selected of cartographic materials contained 
in general classifications: in the Classification of the USA's Library of Congress, in the Dewey 
Decimal Classification, Universal Detimal Classification, in the Library-bibliographical Clas
sification. and then the classifications concerning exclusively cartographic materials: Classi
fication system by Boggs and Lewis. Classification of the American Geographic Society, 
Geographic Classification by O. Borowik and Z. Haczewska.

The fist of classifications of cartographic materials used at present was made up on the 
basis of the .World Directory of Map Collections’’ and of the reference book .Cartographic 
Collectins in the People's Republic of Poland" in order to review the classifications. Further
more with a view to attain more accurate recognition of functioning of these systems the 
additional exploration of 16 selected scientific libraries in Poland was made up. The analysis 
of the presented systems shows the existing irrelevance of classification systems used up to 
the present regarding users' needs as well as possibilities resulting from the distinctive 
features of cartographic materials and cartographic information and the state of the art of the 
Classification theory.

ОБЗОР СИСТЕМ КЛАССИФИКАЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Резюме
Обсуждены классификации картографических материалов используемые в поль

ских библиотеках и за рубежом. Сперва представлены выбранные классификации кар
тографических материалов содержимые в общих классификациях: в Классификации 
Библиотеки конгресса СШ А в Десятичной классификации Дюыея. в Универсальной 
десятичной классификации, я Библиотечно — библиографической классификации, а 
затем представлены классификации исключительно картографических материалов: клас
сификационную систему Боггса и Левиса, Классификацию Американскоро географиче
ского общества и Географическую классификацию О. Боровика и 3. Хачевской.

С  целью проведения обзора классификаций был создан, на основе .World Directory 
of Map Collections’ , а также справочника М. Коссацкой .Картографические коллекции в 
Польской народной республике", список классификаций картографических материалов 
используемых в настоящее время. Для более подробного ознакомления с функциони
рованием этих систем была проведена добавмтельно рекогнисцировка в 16 выбранных 
научных библиотеках в Польше.
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Анализ представленных систем выявил существующую несоответственность клас
сификационных систем используемых до сих пор по отношению к потребностям потреби
телей и к возможностям истекающим из различающих признаков картографических 
материалов и картографической информации, а также из настоящего этапа развития 
теории классификации.
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MATERIAŁY I PRZYCZYNKI

JOANNA TOM ASłK-BECK  
EUGENIUSZ ŚCIBOR
Instytut Informacji Naukowej. 
Technicznej i Ekonomicznej

BAZA DANYCH O JĘZYKACH INFORMACYJNYCH 
OPRACOWANYCH I ADAPTOWANYCH W POLSCE

Działania w zakresie rejestracji języków informacyjnych po
dejmowane w Polsce. Komputerowa baza danych o szykach 
informacyjnych opracowanych i adaptowanych w Polsce zało
żona w Instytucie INTE przy użyciu pakietu Mikro CDS/1SIS: 
spos6b zebrania matenalu (ankieta), opis struktury rekordów 
w bazie, charakterystyka jeżyków informacyjnych zarejestro
wanych w bazie, przewidywane przyszłe wykorzystanie bazy.

Efektywne działania w zakresie koordynowania i finansowania prac związanych z 
budową, rozbudową, aktualizacją lub adaptacją języków informacyjnych, zmierzające do 
eliminacji dublowania wysiłków i środków przy prowadzeniu tych prac. wymagają istnienia 
uporządkowanego i aktualnego zbioru informacji o językach informacyjnych opracowanych 
w  kraju od podstaw lub adaptowanych na podstawie pewnych wzorców zagranicznych lub 
międzynarodowych. W Polsce kilkakrotnie już podejmowano próby zarejestrowania istnieją
cych i planowanych języków informacyjnych lub ich słowników (np. tezaurusów) albo tylko 
zebrania pewnych danych o tych językach lub słownikach. W latach 70-tych Instytut INTE 
gromadził informacje o istniejących lub opracowywanych tezaurusach, korzystając z pomo
cy Centum INTE w rozpowszechniu .Karty informacyjnej tezaurusa’’. Karty wypełnione przez 
placówki informacji posłużyły Zakładowi Teorii Języków Informacyjnych IINTE do stworzenia 
i dalszej aktualizacji kartoteki tezaurusów krajowych. Wyniki gromadzenia danych o tezau
rusach polskich zostały przedstawione w artykule E. Jabrzemskiej z 1978 г. /4Л Przyjęte 
wówczas ograniczenie zakresu zbieranej informacji -  tylko do tezaurusów -  nie wydaje się 
uzasadnione z dzisiejszego punktu widzenia, istnieją bowiem inne typy słowników języka 
informacyjnego, a mianowicie tablice klasyfikacji, słowniki języków haseł przedmiotowych 
oraz słowniki (wykazy) słów kluczowych. W 1984 r. Instytut INTE przesłał wszystkim central
nym, branżowym i działowym ośrodkom inte formularze ankiety dotyczącej języków informa-
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cyjnyćh używanych w placówkach inte. Wyniłg tej ankiety, w której uzyskano wysoki procent 
odpowiedzi, zostały przedstawione w artykule E. Jabrzemskiej i E. Śdbora z 1987 r. /5/. 
Ankieta ta wykazała, że w okresie jej przeprowadzenia w polskich ośrodkach inte stosowano 
różne języki informacyjne, a mianowicie Polską Klasyfikację Tematyczną (PKT), rubryka!ory 
Międzynarodowego Systemu Informacji Naukowej i Technicznej (MSINT) krajów RWPG, 
Międzynarodową Klasyfikację Patentową, Systematyczny Wykaz Wyrobów, UKD, klasyfika
cje branżowe i klasyfikacje własne ośrodków inte, języki haseł przedmiotowych, języki słów 
kluczowych i języki deskryptorowe; najczęściej stosowanym językiem Informacyjnym była 
UKD.

W 1968 r. w ramach Instytutu INTE został utworzony dom kirtngowy (tiearinghouse), 
działający pod auspicjami UNESCO. Celem domu kllringowego byk) gromadzenie i rozpo
wszechnianie opisów bibliograficznych tablic i systemów klasyfikacji, tezaurusów, wykazów 
słów kluczowych i wykazów haseł przedmiotowych opublikowanych w świede, w tym - 
oczywiście -  także w Polsce /1/. Do 1974 r. dom kii ringowy zbierał 1 rozpowszechnia) również 
informacje o specjalistycznych słownikach terminologicznych, później jednak ta część jego 
działalności została przejęta przez Międzynarodowe Centrum Informacji Terminologicznej 
(amer. International Information Center for Terminology -  INFOTERM) w Wiedniu. Do 1976 r. 
działalność domu kllringowego przy IINTE była ograniczona do dokumentów opracowanych 
w językach innych niż angielski, natomiast gromadzeniem informacji o opracowaniach 
angielskojęzycznych zajmowało się Bibkograficzne Centrum Systemowe (amer. Bibfiographic 
System Center -  BSC) przy Western Case University w Cleveland; w 1976 r. -  w związku z 
ustaniem działalność BSC - dom kii ringowy przy IINTE przejął także czynność związane z 
gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji o opracowaniach w języku 
angielskim. Zebrane dane zostały opublikowane w .Biuletynie Bibliograficznym Domu Kliri ro
gowego przy IINTE' (ang. Bibliographic Bulletin of the Clearinghouse at IINTE). W latach 
1969-1981 ukazywały się kolejne coroczne suplementy do tego biuletynu. Po 1961 r. -  w 
związku z ustaniem pomocy finansowej UNESCO -  zaprzestano uzupełniania bazy danych 
i publikowania suplementów. Do chwili obecnej jednak -  w odpowiedzi na indywidualne 
kwerendy -  sprządzane są tematyczne zestawienia bibliograficzne dotyczące słowników z 
zakresu dziedzin wymienionych w kwerendach; podstawą do opracowywania takich zesta
wień są istniejące (nie uzupełniane już) materiały domu kliringowego oraz dostępne bibliog
rafie zagraniczne (m.in. bibliografia bieżąca .Classification Literature*, publikowana jako 
dodatek do czasopisma „International Classification*).
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Działania Instytutu INTE zmierzające do rejestracji tezaurusów oraz zebrania informa
cji na temat języków informacyjnych używanych w  polskich placówkach inte związane były 
z  tworzonym wówczas Systemem Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej (SIN- 
TO), natomiast działalność domu kliringowego miała wyłącznie cel informacyjny (dostarcza
nie informacji powszechnej i indywidualnej użytkownikom ze wszystkich krajów świata).

Jednym z zastosowań języków informacyjnych są katalogi rzeczowe, dlatego też 
wszelkie badania dotyczące katalogów rzeczowych są badaniami dotyczącymi języków 
informacyjnych. W 1985 r. Biblioteka Narodowa przeprowadziła badania ankietowe katalo
gów rzeczowych w dużych polskich bibliotekach uniwersalnych. Ankieta została wypełniona 
przez 27 bibliotek: biblioteki PAN (ogólne), uniwersyteckie, publiczne zaliczone do nauko
wych na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki, trzy największe biblioteki wyższych 
szkół pedagogicznych oraz Bibliotekę Śląską i samą Bibliotekę Narodową, która opracowała 
I rozesłała kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz ten składał się z dwóch części: pierwsza 
miała zorientować autorów ankiety w wielkości i charakterze księgozbiorów, rodzajach 
katalogów rzeczowych, a także w wybranych problemach organizacji pracy i kadrach zajmu
jących się rzeczowym opracowaniem zbiorów, druga miała dostarczyć bardziej szczegóło
wych informacji na temat katalogów i warsztatu pomocniczego. Wyniki ankiety zostały 
przedstawione na konferencji .Opracowanie rzeczowe zbiorów w dużych bibliotekach uni
wersalnych", która odbyła się w dniach 22-24 maja 1986 r. w Jarocinie. Dane uzyskane na 
podstawie ogólnej części kwestionariusza zostały zaprezentowane w komunikacie E. Stę- 
pniakowej /6/, natomiast bardziej szczegółowe informacje, dotyczące dwóch głównych rodza
jów katalogu rzeczowego przedstawiono w referacie T. Turowskiej-Ceremużyńskiej na temat 
katalogów systematycznych /8/ i w referacie J. Czarneckiej, który odnosił się do katalogu 
przedmiotowego 121. W analizie wyników badań pominięto Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskie
go ze względu na jej specyficzną sytuację (trzy filie, z  których żadna nie pełniła funkcji 
biblioteki głównej). Spośród 26 pozostałych bibliotek 21 prowadziło katalogi systematyczne, 
a 9 katalog przedmiotowy (4 biblioteki miały oba katalogi). Wśród 21 katalogów systematy
cznych objętych badaniami 9 było uporządkowanych według UKD, a 12 według różnych 
innyćh systemów klasyfikacji.

CHARAKTERYSTYKA BAZY DANYCH

W 1991 r. w ramach umowy pomiędzy Komitetem Badań Naukowych a Instytutem INTE 
przygotowano w instytucie pracę pt. .Zaktualizowana baza danych o Polskiej Klasyfikacji 
Tematycznej (PKT) z  uwzględnieniem związków pomiędzy PKT a innymi językami informa
cyjnym’ /7/. Celem pracy było podniesienie wartości użytkowej PKT, opracowywanej, a 
następnie doskonalonej w Instytucie INTE od 1976 r. W  ramach pracy zaktualizowano 6 
istniejących baz danych o PKT, zawierających tablice III wersji PKT oraz indeks przedmiotowy
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do nidi ( bazy te zostały założone w latach 1987-1988 przy użytiu oprogramowania Mikro 
CDS/1SIS, wersja 2.3.oraz założono komputerową bazę danych o językach informacyjnych 
opracowanych i adaaptowanych w Polsce. Zakładano, że informacje zawarte w nowej bazie 
zostaną opisane za pomocą symboli III wersji PKT, co umożliwi uchwycenie związków 
pomiędzy tą klasyfikacją a innymi językami informacyjnymi opracowanymi w Polsce lub 
zadaptowanymi na podstawie pewnych wzorców międzynarodowych i zagranicznych. Usta
lenie takich związków pozwoli na merytoryczną koordynację prac nad tymi językami i 
wyeliminowanie nieuzasadnionego dublowania prac, czego główną przyczyną był brak 
informacji o pracach już wykonalnych, prowadzonych w danej Chwili lub planowanych w 
przyszłości. Podstawą takiej informacji powinien być zbiór danych obejmujący swym zasię
giem cały kraj. Ponieważ żaden aktualny i kompletny taki zbiór nie istniał w momencie 
podejmowania pracy, postanowiono zbieranie danych rozpocząć od podstaw, wykorzystując 
jednak w pewnym stopniu informacje uzyskane w ramach poprzednich działań.

Pierwszym etapem prac było określenie zakresu zakładanej bazy. Postanowiono uwz
ględnić jedynie te języki, które zostały zbudowane od podstaw przez daną placówkę, 
ewentualnie przy współpracy z innymi ośrodkami. Przyjęto, że adaptacja języka polega na 
przetłumaczeniu jego słownika, np. tezaurusa lub tablic klasyfikacji, na język polski, oraz 
uzupełnieniu jego zasobu leksykalnego ewentualnymi synonimami występującymi w języku 
polskim. Nie uwzględniono więc języków informacyjnych Obudowanych dla międzynarodo
wych systemów informacyjnych, np. rubrykatorów dziedzinowych opracowanych dla potrzeb 
podsystemów Międzynarodowego Systemu Informacji Naukowej i Technicznej, języków 
deskryptorowych systemów AGRiS i INIS, które są stosowane w wersji oryginalnej, a także 
wydań specjalnych UKD lub katalogów rzeczowych opartych na UKD nie zawierających 
symbofi spoza tej klasyfikacji.

Dane na temat języków informacyjnych zebrano metodą ankietowania. Ankieta została 
wysłana do 205 jednostek wymienionych w .Wykazie podstawowych placówek informacji 
naukowej i technicznej*, w opublikowanym w  1990 r.przez Centrum INTE /3/ “Informatorze 
adresowym podstawowych placówek informacji naukowej i technicznej* (pominięto placówki 
zlikwidowane lub będące w stanie likwidacji).
Otrzymano odpowiedzi od 39 placówek, co stanowi zaledwie 18 %  ogółu adresatów ankiety. 
Tak niewielki odzew był spowodowany przede wszystkim wyłączeniem z kręgu respondentów 
tych placówek, które wykorzystują w wersji oryginalnej języki informacyjne opracowane za 
granicą. Istnieje również możliwość, że niektóre placówki wymienione w .Informatorze 
adresowym* mogły zostać zlikwidowane, ale informacja ta nie dotarta do autorów ankiety. 
Należy podkreślić, że odpowiedzi otrzymano od większości liczących się w kraju placówek,
o których wiadomo, że prowadzą intensywne prace w  zakresie języków informacyjnych.
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Opisy Języków informacyjnych (stanowiące materia) uzyskany z  ankiety, uzupełniony o 
symbole PKT) wprowadzono do komputera przy użyciu pakietu Mikro CDS/ISIS wersja 2.3., 
Utworzonej bazie danych nadano nazwę «Języki informacyjne opracowane i adaptowane w 
PoisceMINF. Dla każdego języka informacyjnego utworzono jeden rekord o następującej 
strukturze (podział na pola i ewentualne podpola):
1. Nazwa języka informacyjnego (Jl)
2. Typ placówki informacyjnej
3. Nazwa placówki informacyjnej
4. Typ Jl

Dozwolone typy:
kim -  klasyfikacja monohierarchiczna
kip -  klasyfikacja monohierarchiczna z wyodrębnionymi poddziałami pomocniczymi

kf -  klasyfikacja fasetowa
jhp -  język haseł przedmiotowych
jsk -  język słów kluczowych
jd -  język deskryptorowy
ks -  kod semantyczny
lj -  inny język informacyjny

5. Nazwa Jl
Pole powtarzalne -  dozwolone typy:
p -  publikacja
mp -  maszynopis powielany
wk • wydruk z komputera
snm -  słownik na nośniku maszynowym
kkp -  katoteka kart przeziernych
kks -  kartoteka kart szczelinowych
kkd -  kartoteka kart obrzeżnie dziurkowanych
km -  kartoteka manualna (do poszukiwania ręcznego)

6. Nazwa słownika Jl
7. Postać fizyczna słownika Jl

Pole powtarzalne -  dozwolone typy:
p -  publikacja
mp -  maszynopis powielany
wk -wydruk z komputera
snm -  słownik na nośniku maszynowym
kkp -  karateka kart przeziernych
kks • kartoteka kart szczelinowych
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kkd -  kartoteka kart obrzeżnie dziurkowanych 
' km - kartoteka manualna (do przeszukiwania rocznego)
8. Charakterystyka ilościowa słownictwa

Podpola: a -  liczba jednostek preferowanych
b - liczba jednostek niepreferowanych

9. Gramatyka Jl
Dozwolone typy:
gp -  gramatyka pozycyjna
gcp - gramatyka częściowo pozycyjna
gnp - gramatyka niepozycyjna (indeksowanie współrzędne)
gno -  gramatyka nie określona przez respondenta

10. Zakres tematyczny Jl (słowa kluczowe)
Pole przesuwne - słowa kluczowe wprowadzone w < ...> (nawiasy ostre)

11. Symbole PKT
Pole przesuwne powtarzalne (poszczególne symbole oddziela się znakiem % )

12. Stan Jl
Dozwolone typy:
bji -  budowa Jl
sji -  stosowanie Jl
rji -  rekonstrukcja Jl
bds -  brak danych o stanie Я

13. Nazwa systemu informacyjnego (w którym jest lub ma być stosowany Jl)
14. Zasiąg systemu informacyjnego

Dozwolone typy: 
zł -  zasięg lokalny 

. zk -  zasięg krajowy 
zm -  zasięg międzynarodowy 
bd -  brak danych o zasięgu Jt

15. Charakterystyka systemu informacyjnego
Dozwolone typy:
sm -  system manualny
smm- system małej mechanizacj

aw - automatyzacja wprowadzona
aiw -  automatyzacja w trakcie wprowadzania
az -  automatyzacja zamierzona
bda • brak danych o charakterze systemu
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Polami wyszukiwawczymi! są pola 4 (typ Jl), 6 (nazwa słownika Jf), 7 (postać fizyczna 
Jl), 10 (zakres tematyczny Jl -  słowa kluczowe), 11 (symbole PKT), 12 (stan Jl) i 15 
(charakterystyka systemu informacyjnego).

W  tabelach 1 i 2 przedstawiono dane otrzymane w wyniku ankiety. Są to dane o 41 
językach informacyjnych opracowanych w kraju łub specjalanie zaadaptowanych. Ich zakres 
tematyczny jest bardzo szeroki i dotyczy różnych gałęzi nauki i techniki.

W  23 placówkach informacji stosowany jest język deskryptorowy, w 6 język słów 
kluczowych, w 7 klasyfikacja monohierarchiczna (w tym w 3 z wyodrębnionymi poddziałami 
pomocniczymi), w 3 język haseł przedmiotowych I w 1 klasyfikacja fasetowa

Z  otrzymanych danych dotyczących gramatyki wynika, że w 16 przypadkach była to 
gramatyka częściowo pozycyjna, w 12 gramatyka niepozycyjna, w 4 gramatyka pozycyjna. 
Nie otrzymano żadnej informacji odnośnie gramatyki w 9 językach informacyjnych.

28 języków informacyjnych funkcjonuje w systemach zautomatyzowanych, 6 w syste
mach będących w trakcie automatyzacji, ( w przypadku jednego języka jest ona dopiero 
zamierzona),8 w systemie manualnym, 1 w systemie małej mechanizacji. Nie otrzymano 
danych o systemach dla 3 języków informacyjnych.

Systemy mają w większości zasięg krąjowy (20) lub lokalny (17), zasięg międzynaro
dowy mają jedynie 2 systemy. Brak informacji o zasięgu 3 systemów informacyjnych.

Baza danych dotycząca języków informacyjnych jest powiązana za pomocą symboli 
PKT z bazą PKT. Symbole PKT przydzielono opisom poszczególnych języków informacyj
nych na podstawie słów kluczowych wprowadzonych przez respondentów. Ponieważ PKT 
jest klasyfikacją o niewielkiej szczegółowości, liczba symboli tej klasyfikacji w opisie była 
zwykle mniejsza od liczby słów kluczowych wprowadzonych przez respondentów - w odnie
sieniu do poszczególnych opisów wahała się od 1 do 46.

Baza danych o językach informacyjnych opracowanych lub adaptowanych w kraju jest 
aktualizowana w miarę napływania do IINTE nowych danych.
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TABELA1
JĘZYKI INFORMACYJNE OPRACOWANE I ADAPTOWANE W  POLSCE

LP
Jeżyk

informacyjny Instytucja Słownik

Charaktery
styka ilościowa

Jednostki
Gra

matyka
System in
formacyjny

prefe-
row.

niepre-
ferow.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Język dekfyp- 
torowy zagad
nień rolniczych

Centralna Bib
lioteka Rolni
cza, Instytut 
Melioracji i U- 
żytków Zielo
nych

Tezaurus Za
gadnień Rolni
czych

8000 7000 gcp System In
formacji 0 
Gospodar
ce Żywno
ściowej

2. Język informa- 
cyjno-wyszuki
wawczy z 
dziedziny bez
pieczeństwa 
pracy i ergono
mii

Centralny In
stytut Ochro
ny Pracy

Tezaurus 
‘Bezpieczeń
stwo pracy I 
ergonomia*

6000 600 gcp

3. Język dekryp- 
torowy apara
tury naukowo- 
badawczą 
ewidencjono
wanej przez 
COBRABiD

Centralny 
Ośrodek Ba- 
dawczo-Roz- 
wojowy Apara
tury Badaw
czą i Dydakty
cznej
COBRABiD

Tezauńjs apa
ratury nauko
wo-badawczej 
ewidencjono
wanej przez 
COBRABiD

1256 gno System in
formacji o 
aparaturze 
naukowo- 
badawczej 
APARATU
RA

4. Język dekryp- 
torowy budow
nictwa okręto
wego

Centrum Tech
niki Okrętowej

Tymczasowy 
Tezaurus 
Branżowy -  
Budownictwo 
Okrętowe

8000 4000 gp Centralny 
System In
formacyjny 
Gospodarki 
Morskiej 
MORINT

5. Język deskryp- 
torowy syste
mu
ZNiM-GBL

Główna Biblio
teka Lekarska

Tezaurus z za
kresu medycy
ny-połska 
wersja MESH

12000 4000 gp Zautomaty
zowana Na
ukowa In- 
formacja 
Medyczna - 
GBL

70



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Język dekryp- 
torowy Głów
nego Instytutu 
Górnictwa

Główny Insty
tut Górnictwa

Tezaurus gór
niczy

2300 700

7. Język dekryp-
torowy
IBPR-S

Instytut Bio
technologii 
Przemysłu 
Rolno-Spo- 
fywczego

Tezaurus go
spodarki żyw
nościowej

12000 4500 gnp System In
formacji 0 
Gospodar
ce Żywno
ściowej 
SIGŻ

8. Język dekryp-
torowy
IBMER

Instytut Bu
downictwa, 
Mechanizacji 
Elektryfikacji 
Rolnictwa

Tezaurus.Te- 
chnika rolni
cza

6830 471 gcp System In
formacji 0 
technice rol
niczej 
SITER

9. Język dekryp- 
łorowy Instytu
tu Chemicznej 
Przeróbki Wę
gla

Instytut Che
micznej Prze
róbki Węgla

Tezaurus bran
żowy-
koksownictwo

2300 300

10. Język dekryp- 
torowy Instytu
tu Energetyki

Instytut Ener
getyki

Tezaurus ele
ktroenergetyki

3800 gcp

11. Język Informa
cyjny deskryp- 
torowy zauto
matyzowane
go systemu 
dokument, wy- 
szukiw. infor- 
macj z zakre
su telekomuni
kacji

Instytut Łącz
ności

Tezaurus re
sortowy z  za
kresu tele
komunikacji

2580 128 gcp System Wy
szukiwania 
Informacji z 
zakresu 
Telekomuni
kacji 
SWIT

12. Język dekryp- 
torowy Istytu- 
tu Metalurgii 
Żelaza

Instytut Meta
lurgii Żelaza

Tezaurus Me
talurgii Żelaza

4300 550 gnp System In
formacyjny 
Instytutu 
Metalurgii 
Żelaza

13. Język dekryp- 
torowy syste
mu
SEWINTE

Instytut Nawo
zów Sztucz
nych

Tezaurus cz.l 
Procesy i apa
ratura chemi
czna systemu 
SEWINTE, 
cz.ll Związki i 
produkty che
miczne syst. 
SEWINTE

3850 2450 gcp System Ele
ktroniczne
go Wyszuki
wania Inte 
SEWINTE
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1 2 3 4 5 6 7 8

14. Język deskryp- 
torowy poża
li utniczej ob
róbki plastycz
nej metat

Instytut Obrób
ki Plastycznej

Tezaurus Po- 
zahutraczej 
Obróbki Pla
stycznej MetaS

2000 gcp

15. Język deskryp- 
torowy Instytu
tu Odlewnic
twa

Instytut Odlew
nictwa

Tezaurus alfa- 
betyczno- 
strukturalny In
stytutu Odlew
nictwa

2800 gcp

16. Język deskiyp- 
torowy Instytu
tu Włókiennic
twa

Instytut Włó
kiennictwa

Tezaurus prze
mysłu lekkie
go

10000 2000 gnp

17. Język deskryp- 
torowy z za
kresu termino
logii prawni
czej

Kancelaria
Sejmu

Tezaurus ter
minów prawni
czych

5215 1126 gcp System In
formacji Le
gislacyjnej

18. Język deskryp- 
torowy w dzie
dzinie chemii

Ośrodek Ba
dawczo-Roz
wojowy Kau- 
czuków i Two
rzyw Winylo
wych

Tezaurus cz.1 
Procesy i apa
ratura chemi
czna, cz.ll 
Związki i pro
dukty chem.

12764 5697 gcp

19. Język deskryp- 
torowy z  histo
rii

Ośrodek Infor
macji Nauko
wej PAN

Tezaurus z 
metodologii hi
storii

100 20 gnp System In
formacji z 
Nauk Spo
łecznych

20. Język deskryp- 
torowy z za
kresu normali
zacji

Polski Komitet 
Normalizacji, 
Miar i Jakości

Międzynarodo
wy Tezaurus 
Techniczny 
ISO, wersja 
polska

12500 Podsystem 
Automat. 
Wyszukiw. i 
Rozdz. In
formal 
Normaliz.
- PAWRIN

21. Język deskryp- 
torowy Prze
mysłowego In
stytutu Ma
szyn Rolni
czych

Przemysłowy 
Instytut Ma
szyn Rolni
czych

Tezaurus Ma
szyny Rolni
cze i Mechani
zacja Rotnic- 
twa

2800 gcp Branżowy 
System In
formacji 
Przemysł. 
Inst. Masz. 
Rolniczych

22. Język deskryp- 
torowy Prze
mysłowego In
stytutu Motory
zacji

Przemysłowy 
Instytut Moto
ryzacji

Tezaurus BO- 
INTE Przemy
słowego Insty
tutu Motoryza
cji

3696
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KLASYFIKACJE MONOHERARCHICZNE

1 2 3 4 5 6 7 8

23. Branżowa kla
syfikacja w 
dziedzinie me
teorologii, hy
drologii i oce
anologii oraz 
gospodarki! 
inżynierii wod
nej

Instytut Meteo
rologii i Go
spodarki Wod
nej

Branżowa Kla
syfikacja Te
matyczna w 
dziedzinie me
teorologii, hy
drologii i oce
anologii oraz 
gospodarki i 
inżynierii wod
nej

300 gnp

24. Klasyfikacja 
Dziedzinowa 
BOłNTE Geo
dezji i Karto
grafii

Instytut Geo
dezji i Karto
grafii

Branżowa Kla
syfikacja Dzie
dzinowa Insty
tutu Geodezji i 
Kartografii

270 gp System In
formacyjny 
BOINTE 
Geodezji i 
Kartografii 
GiK

25. Branżowa Kla
syfikacja Dzie
siętna zagad
nień techniki 
okrętowej

Centrum Tech
niki Okrętowej

Branżowa Kla
syfikacja Dzie
siętna Zagad
nień Techniki 
Okrętowej

2000 1000 System in
formacyjny 
przemysłu 
okrętowego 
APIS 4

26. Klasyfikacja 
Zagadnień Go- 
spodaiki Żyw
nościowej

Centralna Bib
lioteka Rolni
cza

Klasyfi akcja 
Zagadnień Go
spodarki Żyw
nościowej

650 System in
formacyjny 
o gospodar
ce żywno
ściowej

KLASYFIKACJE W  ZASADZIE MONOHIERARCHICZNE, 

A LE  Z  WYODRĘBNIONYM PODDZIAŁAMI POMOCNICZYMI

1 2 3 4 5 6 7 8

27. Leśna Klasyfi
kacja Oksfor- 
dzka

Instytut Ba
dawczy Leś
nictwa

ZaktuaLTabl. 
Leśnej Klasyfi
kacji Oksfordz- 
kiej

3500 gcp

28. Język układu 
katalogu sy
stematyczne
go ZDK

Biblioteka Na
rodowa

Schemat ukła
du katalogu 
systematy
cznego ZDK

580
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1 2 3 4 5 6 7 8

29. Język katalo
gu systematy
cznego zbio
rów wyd. zwar
tych wyda
nych od 1801

Biblioteka Na
rodowa

Schemat kata
logu syste
matycznego 
zbiorów wy
dawnictw 
zwartych

20000 gcp Katalog sy
stematycz
ny zbiorów 
głównych 
wydanych 
od 1601 r.

30. Klasyfikacja 
Centralnego 
Ośrodka Na
ukowej Infor
macji Wojsko
wej

Centralny 
Ośrodek Na
ukowej Infor
macji Wojsko
wej CONIW

ТаЫсе spe
cjalnej klasy- 
flc dziesięt
nej. Nauka wo
jenna. Wojsko
wość.

gcp System in
form. wy- 
szuklwaw- 
cząj nauko
wej informa
cji wojsko- 
wąj

JĘZYKI H ASEŁ PRZEWROTOWYCH

1 2 3 4 5 6 7 в
31. Język haseł 

przedmioto
wych kompu
terowej bazy 
danych ‘Nowe 
statki*

Centum Tech
niki Okrętowej

Słownik de- 
skryptorowy 
nazwichara- 
kJery styk ty
pów i rodza
jów stafców

500 250 SP Komputero
wa baza da- 
nych Cen
trum Tech. 
Okrętowe)

32. Język haseł 
przedmioto
wych GBL

Główna Biblio
teka Lekarska

Słownik haseł 
z  dziedziny 
medycyny i 
nauk po- 
krewn.

9000 3000 OCp Zautomaty
zowana Na- 
ukowa In
formacja 
Medyczna 
ZNiM-GBL

33. Język haseł 
przedmioto
wych Bibliote
ki Narodowej

Biblioteka Na
rodowa

Słownik języ
ka haseł 
przedmioto
wych BWtołe- 
ki Narodowej

30000 3000 BP

K LA S YFK A C JA  FASETOW A

1 2 3 4 5 6 7 8

34. Klasyfikacja 
fasetowa dla 
materiałów 
kartograficz
nych

Ośrodek Infor
macji Nauko
wej PAN

Klasyfikacja 
fasetowa eta 
materiałów 
kartograficz
nych

1500 gnp
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JĘZYKI SŁÓW KLUCZOWYCH

1 2 3 4 5 6 7 8

35. Język słów 
kluczowych 
naukowej in
formacji woj
skowej

Centralny 
Ośrodek Na
ukowej Infor
macji Wojsko
wej

Wykaz słów 
kluczowych 
system nauko
wej informacji 
wojskowej

6000 snp System in- 
formacyjno- 
wyszuki- 
wawczy na
ukowej in
formacji 
wojskowej

36. Język słów 
kluczowych In
stytutu Badaw
czego Leśnic
twa

Instytut Ba
dawczy Leś
nictwa

Wykaz słów 
kluczowych In
stytutu Badaw
czego Leśnic
twa

6000 gnp

37. Język słów 
kluczowych z 
zakresu kon
strukcji i ba
dań taboru 
szynowego

Ośrodek Ba
dawczo-Roz
wojowy Pojaz
dów Szyno
wych

Tezaurus bran
żowy taboru 
szynowego

2300 gnp System In
formacji 0 
Pojazdach 
Szynowych 
TABOR

38. Język słów 
kluczowych z 
zakresu prze
mysłu gumo
wego

Instytut Prze
mysłu Gumo
wego "Stomil”

Guma. Alfabe
tyczny słownik 
wyrazów klu
czowych

942

39. Język słów 
kluczowych In
stytutu Górnic
twa Naftowe
go i Gazownic
twa

Instytut Gór
nictwa Nafto
wego i Gazow
nictwa

Wykaz słów 
kluczowych In
stytutu Górnic
twa Naftowe
go i Gazownic
twa

5520 gnp Mikro
komputero
wy system 
bibliog
raficzny 
GNiG

40. Język słów 
kluczowych z  
nauk przyrod
niczych

Ośrodek Infor
macji Nauko
wej PAN

Słownik słów 
kluczowych z 
neuropsycho- 
farmakołogii 
Słownik słów 
kluczowych z 
botaniki

1100

2800 —

gnp

gnp

System In
formacji z 
Nauk Przy
rodniczych
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1 2 3 4 5 6 7 8
41. Język słów Ośrodek Infor Słownik słów 11000 ____ gnp System In

kluczowych macji Nauko kluczowych z formacji z
dla nauk spo wej PAN historii Nauk Spo
łecznych Słownik słów 3500 — gnp łecznych

kluczowych z SINS
religioznaw.
Słownik słów 2000 — gnp
kluczowych z
skon. рой.
Słownik słów 950 — gnp
kluczowych z
filozofii
Słownik słów 2300 — gnp
kluczowych z
literaturozn.
Słownik słów 1400 — gnp
kluczowych z
językoznawsl
Słownik słów 900 — gnp
kluczowych z
marfcs.-tenin.
Słownik słów 2400 — gnp
kluczowych z
nauki o polit
Słownik słów 1550 — gnp
kluczowych z
pedagogiki
Słownik słów 2000 — gnp
kluczowych z
psychologii
Słownik słów 900 — gnp
kluczowych z
socjologii
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TABELA2
JĘZYKI INFORMACYJNE OPRACOWANE I ADAPTOW ANE W POLSCE

ZESTAWIENIE SYNTETYCZNE

Lp
Język informa

cyjny

Pla
ców
ki
inf

Stosowana
gramatyka Stan Jl Charakterystyka systemu 

informacyjnego

OP gcp gnp gno bji sji ń' bds sm smm aw atw az |bda

1. Język deskiypto- 
rowy

23 1 12 4 5 7 16 3 1 3 1 16 2 1 2

2. Język słów klu
czowych

6 — — 6 1 5 4 1 - — - 5 2 - -

3. Język haseł 
przedmiotowych

3 2 1 — — 1 3 — — 1 — 2 1 — -

4. Klasyfikacja fase
towa

1 — — 1 — 1 — — — — 1

5. Klasyfikacja
monohierarchicz-
na

4 1 1 2 1 4

'

1

'

3 1

'

6. Klasyfikacja 
monohierarchicz- 
na z wyodrębn. 
poddziałami po
mocniczymi

3 3 1 4 1 3 2

Objaśnienie skrótów:

gp -  gramatyka pozycyjna,
gcp -  gramatyka częściowo pozycyjna,
gnp -  gramatyka niepozycvjna.

§no -  gramatyka nie określona przez respondenta,
ji -  budowa Jl,

sji -  stosowanie Jl,
rji -  rekonstrukcja Jl,
bds -  brak danych o stanie Jl,
sm -  system manualny,
smm -  system małej mechanizacji,
aw -  automatyzacja wprowadzona,
atw -  automatyzacja w trakcie wprowadzania,
az -  automatyzacja zamierzona,
bda -  brak danych o Charakterystyce systemu.
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PRZEWIDYWANE PRZYSZŁE WYKORZYSTANIE BAZY DANYCH

Baza JINF powinna stać się narzędziem merytorycznej koordynacji prac nad językami 
informacyjnymi w kraju. Koordynacja ta może i powinna być prowadzona (w sposób całko
wicie nieformalny, bez wydawania jakichkolwiek aktów administracyjnych. do czego zresztą 
brak jest podstaw prawnych po uchyleniu Uchwały nr 35 RM o rozwoju informacji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej) w ramach konsultacji udzielanych przez Instytut INTE. Powinno 
to przyczynić Się do likwidacji (lub przynajmniej zmniejszenia) dublowania wysiłków i środków 
w pracach nad językami informacyjnymi. Baza JINF powinna być wykorzystywana także w 
zakresie zarządzania pracami naukowo-badawczymi i projektowymi z  dziedziny języków 
informacyjnych i finansowania tych prac przez Komitet Badań Naukowych lub innych spon
sorów. Określenie zawartości dziedzinowych I branżowych języków informacyjnych za po
mocą symboli PKT ułatwi planową aktualizację poszczególnych działów tej klasyfikacji przez 
porównanie ich struktury i zawartości ze strukturą i zawartością języków informacyjnych 
opracowanych dla dziedzin i branż odpowiadających tym działom.

Zwrócenie się z ankietą do placówek informacji miało jeszcze jeden efekt -  zupełnie 
uboczny z  punktu widzenia formalnego celu pracy, ato bardzo ważny. W sytuacji zerwania 
formalnych więzi pomiędzy Instytutem INTE a placówkami informacji oraz pomiędzy po
szczególnymi placówkami (po uchyleniu Uchwały nr 35 i Gkwidacji Centrum INTE ,a wraz z 
nim -  projektu SINTO) istotne znaczenie miało odnowienie kontaktów IINTE z placówkami 
inte i przekonanie się, że w zmienionych warunkach kontynuują działalność.
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DATABASE ON INDEXING LANGUAGES ELABORATED AND ADAPTED IN POLAND

Summary

There are presented some past Polish activities relating to the iegistration of indexing 
languages or only to the collection of some data concerning then. There is described the 
database on indexing languages Which have been elaborated or adapted (on the ground of 
some International or foreign source languages) in Poland; this data base has been estab
lished at the Institute of Scientific, Technical and Economic Information using the Micro 
CDS/ISIS software package. Selected data concerning the indexing languages that have 
been registered in the database are presented in the form of tables; the base contains the 
records concerning 22 descriptor languages, 8 hierarchical classification systems, 1 faceted 
classification system, 3 subject-heading languages, and 7 keywordlanguages. There are 
presented the future foreseen applications of the database (substantial coordination of the 
activites relating to indexing languages, facilitation of updating the Polish Thematic Classifi
cation).

БАЗА ДАННЫХ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ ЯЗЫКАХ РАЗРАБОТАННЫХ И 
АДАПТИРОВАННЫХ В ПОЛЬШЕ

Резюме
Представлены действия в области регистрации информационных языков предпри

нятые до сих пор в Польше. Охарактеризована база данных о информационных языках 
разработанных и адаптированных (на основе некоторого международного или загранич-
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нота образца) в Польше, основанная в Институте научной, технической и экономической 
информации при использовании програмного пакета MICRO CDS/ISIS. В табличном виде 
представлены данные о информационных языках регистрированных в базе; база содер
жит описания касающиеся 22 дескрипторных языков. 8 моноиерархических классифика
ций. 1 фасетной классификации. 3 языков предметных заголовков и 7 языков ключевых 
слов. Указаны будущие предусмотриваемые использованию базы данньк (деловая ко
ординация работ по информационным языкам, облегчение актуализации Польской тема
тической классификации).
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EUGENIUSZ ŚCIBOR
Instytut Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej

UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA 
- ZMIANA STATUSU I SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zmiany w statusie prawnym UKD.Utwoizenie Konsorcjum ds 
UKD. jego cele. zadania I usługi

W artykule opublikowanym w .Aktualnych Problemach Informacji i Dokumentacji’  /1/ 
przedstawiono reformę struktury zarządzania Uniwesalną Klasyfikacją Dziesiętną (UKD). 
która weszła w życie w 1987 r. Reforms ta polegała -  najogólniej mówiąc -  na zastąpieniu 
Centralnego Komitetu Klasyfikacji FID/CCC, który przez kilkadziesiąt lat był komitetem 
Międzynarodowej Federacji Dokumentacji (FID) odpowiedzialnym za rewizję UKD i zarzą
dzanie tą klasyfikacją na szczeblu centralnym (tj. na szczeblu całego systemu klasyfikacji, a 
nie na szczeblu poszczególnych działów lub grup działów), przez organ o szerszych upraw
nieniach w postaci Rady Zarządzającej ds. UKD (UDC Management Board -  UMB). W dniu 
1 stycznia 1992 r. nastąpiła kolejna, o wiele poważniejsza zmiana, dotycząca tym razem już 
nie tylko systemu zarządzania UKD, ale także statusu prawnego tej klasyfikacji. Z dniem 1 
stycznia 1992 r. FID przekazał bowiem prawo własności intelektualnej do UKD oraz pełną 
odpowiedzialność za tę klasyfikację nowo utworzonemu Konsorcjum ds. UKD (UDC Consor
tium -  UDCC), które jest fundacją o celach niedochodowych, działającą w ramach prawa 
holenderskiego. Konsorcjum ma sześciu czlonków-założyaeli -  oprócz FID, który posiada 
40% udziałów, są nimi wydawcy UKD z piędu krajów rozwiniętych gospodarczo, a mianowi
cie:

-  Assodadón Espanoła de NormaKzación у Certificadón (AENOR), Hiszpania;
- Bohn Stafleu Van Loghum (BSL), Holandia;
-  British Standards Institution (BSI), Zjednoczone Królestwo;
-  Centre de Lecture Publique de la Communautó Franęaise (CLPCF), Belgia;
-  Information Science and Technology Association (INFOSTA-NIPDOK), Japonia
Komitet Wykonawczy UDCC, składający się z przedstawicieli członków-założyćeli, jest

odpowiedzialny za zarządzanie i planowanie. Życzeniem obecnego zarządu Konsorcjum jest 
rozszerzenie składu Komitetu Wykonawczego przez włączenie do niego ważniejszych wy
dawców tablic UKD w językach nie reprezentowanych dotychczas w Konsorcjum, którzy 
wykazują takie same zainteresowanie sprawami UKD jak czlonkowie-założydełe. Konsor
cjum ds. UKD stawia sobie następujące cele:
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(a) ochrona prawa własności intelektualnej do UKD;
(b) zapewnienie finansowych podstaw Konsorcjum i dostarczenie w  ten sposób środków 

umożliwiających (efektywne) zarządzanie UKD i przyszły rozwój tej klasyfikacji;
(c) utrzymanie UKD na szczeblu międzynarodowym [co należy zapewne rozumieć jako 

utrzymanie pozycji UKD jako międzynarodowego języka informacyjnego, rozwijanego w 
ramach współpracy międzynarodowej -  E.Ś.J;

(d) stworzenie warunków umożliwiających rozbudowę UKD i rozwój służb wspomaga
jących tę rozbudowę, przy czym zadania te mogą być w rade potrzeby powierzone innym 
instytucjom;

(e) promocja zastosowań UKD;
(f) zatwierdzanie (autoryzowanie) zmian w UKD drogą międzynarodowych konsultacji;
(g) rozpowszechnianie i zachęcanie do rozpowszechniania informacji o UKD i o Kon

sorcjum ds. UKD;
(h) popieranie współpracy pomiędzy tymi osobami i/łuto zespołami, które rozwijają UKD, 

a tymi. które ją stosują, potrzebują jej lub pragną dowiedzieć się czegoś o UKD i innych 
systemach klasyfikacji.

Konsorcjum ds UKD zobowiązuje się do:
(a) podjęcia ciągłego programu rewizji i rozwoju UKD w celu dostosowania tej kłasył- 

kacji do potrzeb współczesnych bibliotek-1 systemów informacyjnych;
(b) zapewnienia szerokiej dostępności UKD przez zawieranie umów ioencyjnych z 

dotychczasowymi i nowo pojawiającymi się wydawcami tabic UKD z całego świata;
(c) wspierania rozwoju nowych produktów, usług i zastosowań związanych z UKD.
W  ciągu pierwszego roku swą działalności Konsorcjum cis UKD zajęto się przede 

wszystkim utworzeniem Głównego PKku Wzorcowego (Master Reference File -  MRF), 
obejmującego ok. 60.000 haseł UKD (symbol UKD z odpowiednikami słownymi w języku 
angielskim); prace nad MRF miały być zakończone do października 1992 r. Jako kompute
rowa baza danych MRF ma stanowić podstawę przyszłej rewizji i rozbudowy UKD. wydart 
UKD w różnych językach i rozmaitych usług. Konsorcjum usłaHo już pierwsze priorytety w 
zakresie rewizji UKD i zobowiązało się do dokonywania gruntownych przeglądów MRF w 
określonych odstępach czasu. Ustanowiony został nowy międzynarodowy Reirfzyjny Zesp6 
Doradczy (Revision Advisory Group).

Konsorcjum ds. UKD pragnie zaoferować swym członkom (obecnym i potencjalnym) 
szereg usług, które mogą być świadczone tylko w ścisłej współpracy z zainteresowanymi. 
Konsorcjum oferuje:

(a) licencje na poszczególne wydana UKD, przyznawane na zasadzie wyłączności;
(b) usługi w zakresie autoryzacji tabic UKD;
(c) dostęp do MRF i produktów uzyskiwanych z  tej bazy;
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(d) informacje o bieżących zmianach w MRF jako usługę mającą zastąpić prenumeratę 
wydawanego dotychczas czasopisma .Extensions and Corrections to the UDC":

(e) informacje o wprowadzonych już i proponowanych uzupełnieniach do UKD, przeka
zywane za pośrednictwem biuletynu .Newsletter';

(f) informacje o istniejących wydaniach UKD, autoryzowanych lub objętych licencjami, 
opublikowanych w jakichkolwiek językach członków Konsorcjum oraz informacje o istnieją
cych i potencjalnych wydawcach;

(g) doradctwo w zakresie implementacji UKD jato narzędzia klasyfikowania lub wyszu
kiwania Intormaqi. włącznie z intormaqami na temat szkolenia lub usługami na rzecz 
Studentów i nowych użytkowników;

(h) możlwość udziału w pracach revHzyjnych przez przekazywanie sugestii dotyczących 
przyszłych rewizji UKD;

(i) możliwość zawierania kontraktów na określone prace w zakresie przygotowywania 
uzgodnionych projektów rewizji UKD;

(j) łączność z innymi członkami Konsorcjum, włącznie z prowadzoną na zasadzie 
wzajemności wymianą informacji I pomysłów w ramach klubów użytkowników (User Clubs);

(к) szkolenie, promocję I innego rodząju pomoc.
Sekretariat Konsorcjum ds. UKD mieści się- podobnie jak Sekretariat Generalny FID - 

w budynku BibedeW Królewskiej w Hadze.
W październiku 1992 r. Sekretariat Konsorcjum ds. UKD przesłał istniejącym i poten

cjalnym wydawcom UKD kwestionariusz ankiety dotyczącej działalności wydawniczej w 
zakresie UKD. gotowości respondentów do korzystania z  MRF i zawarcia umowy licencyjnej 
Np. W piśrrm przewodnim do wskazanej wyżej ankiety -  z którego zaczerpnięto większość 
informacj podanych w niniejszej notatce -  zachęcono respondentów do zostania członkami 
Konsorcjum ds. UKD.PrzewM)yw*ne są różne kategorie uczestnictwa w Konsorcjum, co 
powinno zaspokoić potrzeby różnych środcwwsk.

Chociaż autorzy ankiety ząpewniają, że dążą do zwiększenia liczby członków Konsor
cjum ds. UKD i szerokiej współpracy międzynarodowej, to jednak utworzenie Konsorcjum 
oznacza odejście od dotychczasowego zdecentralizowanego i demokratycznego systemu 
rewizji UKD i zarządzania tą klasyfikacją. Z  dniem 1 stycznia 1992 r. przestały funkcjonować 
komitety FIDO, %. komitety ds. rewizji UKD w zakresie poszczególnych dziedzin nauki i 
techniki, skupiająca entuzjastów UKD z różnych krajów. Do historii przeszła demokratyczna 
procedura inicjowania, opracowywania i uzgadniania projektów rewizji UKD (tzw. P-not). która 
pozwalała wypowiedzieć się -  za pośrednictwem komitetów FID/C lub członków narodowych 
FID w poszczególnych krajach -  wszystkim zainteresowanym, co powodowało wydłużanie 
się czasu opracowywania i uzgadniania P-not. Publikowanie wydań UKD w poszczególnych 
krajach będzie wymagało negocjowania umów licencyjnych, a opłaty za prawa autorskie do
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UKD (których właścicielem jest obecnie Konsorcjum) będą ściągane o wiele bardziej rygory
stycznie nil dotychczas. Choaaż Konsorcjum ds. UKD jest -  jak już wspomniano - fundacją
0 celach niedochodowych, to jednak przedstawiona wyżej zmiana statusu prawnego i 
systemu zarządzania UKD oznacza w  pewnym stopniu przyjęcie zasad gospodarki rynkową 
w odniesieniu do tej klasyfikacji. FID przekazał Konsorcjum prawa autorskie do UKD. gdyż 
zarządzanie tą rozbudowaną do ogromnych rozmiarów klasyfikacją przekraczało możliwości 

Federacji.
Konsorcjum ds. UKD przejęło także prawa autorskie do rocznika .Extensions and 

Corrections to the UDC". We wrześniu 1992 r. ukazał się najnowszy zeszyt tego czasopisma 
(seria 14. nr 3). zawierający m.in. całkowicie zmienioną Tablicę Ic poddziałów pomocniczych 
(poddziały wspólne języka dokumentu) oraz nowo wprowadzone działy UKD:

544 Chemia fizyczna
629.3 Technika transportu ląaowego
629.5 Technika transportu wodnego
81 Językoznawstwo. Języki
821 Literatura w poszczególnych językach
Dzid 544 zastępuje dotychczasowy dział 541. działy 629.3 i 629.5 -  dotychczasowy 

dział 629.1. dział 81 -  większość dotychczasowej zawartość działu 80. a dział 821 - 
dotychczasowe poddziały 820/899.

Dość istotne zmiany wprowadzono także w zakresie działów:
264 Liturgia Kult publiczny 
314 Demografia. Badania ludność 
316 Socjologia
336 Finanse. Finanse publiczne. Bankowość. Pieniądz 
56 Paleontologia
59 Zoolog ia
Pełny wykaz zmian i uzupełnień zawartych w wymierzonym wyżej zeszycia czasopisma 

.Extensions and Corrections to the UDC’  jest zawarty w kolejnym .Komunikacie o zmianach
1 uzupełnieniach wprowadzonych do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)...*, który 
będzie opublikowany w czasopiśmie JBibSotekarz*.

LITERATURA
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TH E UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION -  CHANGE OF TH E STATUS AND OF 
TH E MANAGEMENT SYSTEM

Summary

There are discussed changes which have occured in the legal status of the UDC 
establishing of the Consortium for UDC to which the copyright of this classification system 
was transfered by FID. The publication of editions of UDC in particular countries will require 
negotiations o! licence agreements with Consortium. FID committees for the revision of 'JDC 
also broke of functioning. There is presented the makeup, aims, tasks and services of the 
Consortium.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -  ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Резюме
Обсуждены изменения которые настали а юридическом статусе УДК: создание 

Объединения для УДК и поручение ему FID—ом авторских прав на эту классификацию. 
Публикация изданий УДК в отдельных странах будет требовать согласования лиценци- 
онных договоров с Объединением. Прекратило функционирование комитетов FID реви
зии УДК. Представлен состав, цели, задачи и услуги Объединения.
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EWA CHM1ELEWSKA-GORCZYCA
Kancelaria Sejmu

WIELOJĘZYCZNY TEZAURUS EUROVOC

Tezaurus EUROVOC Wpólnoty Europejskiej stosowany w  Par
lamencie Europejskim, Biurze Publikacji Urzędowych, bibliote
kach, ośrodkach informacji i bazach danych Wspólnoty Gene
za tezaurusa i historia jego rozwoju. Metodyka tłumaczenia 
tezaurusa na S jeżyków Wspólnoty. Struktura tezaurusa, głów
ne działy, rrrikrotezaurusy, artykuł deskiyptorowy, tezaums 
aiabetyczny, rzeczowy, wielojęzyczny, permutacyjny i termi- 
nogramy.

GENEZA TEZAURUSA EUROVOC

W 1961r. Parlament Europejski i Biuro Publikacji Urzędowych Wspólnoty Europejskiej 
posteriority stosować jeden wspólny język dokumentacyjny. Po przeprowadzeniu badań 
porównawczych istniejących języków podjęto decyzję o utworzeniu wielojęzycznego tezau
rusa, który obejmie swym zakresem wszystkie dziedziny zainteresowań instytucji Wspólnoty 
Europejskiej i zgodny będzie z obowiązującymi normami.

W 1962 r. zespól dokumentalstów i bibliotekarzy z ośrodków dokumentacyjnych I 
bibliotek w Parlamencie Europejskim i Komisji Wspólnoty (Biblioteka Centralna, Biuro Publi
kacji Urzędowych, SCAD i EC-01) rozpoczął prace nad wyborem deskryptorów i tworzeniem 
struktury tezaurusa. Projekt wspierany był przez Dyrekcję Generalną XIII tj. Telekomunikacji, 
Przemysłu Informacyjnego i Innowacji. Zespół tłumaczy wyznaczony przez Służby Tłuma
czeniowe Komisji otrzymał zadanie wyszukania ekwiwalentów w siedmiu obowiązujących 
wówczas językach Wspólnoty.

EUROVOC opracowany został zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowy
mi, a w szczególności:

Norma ISO 2786 -1986: Guidelines for the establishment and development of mono
lingual thesauri;

Norma ISO 5964 -1985: Guidelines for the establishment and development of multilin
gual thesauri.

Przy opracowywaniu tezaurusa wykorzystano:
-  wstępny projekt tezaurusa jednojęzycznego opracowany przez Parlament Europejski 

na bazie Makrotezaurusa OECD;
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-  pierwotną wersję (z 1978r.) tezaurusa ECLAS Centralnej Bib&oteki Komisji wzboga
coną o dane dotyczące częstotliwości występowania deskryptorów w charakterystykach 

zaindeksowanych dokumentów;
-  wykaz terminów proponowanych na deskryptory dostarczony przez SCAD;
-  wykaz słów kluczowych stosowanych do indeksowana dokumen tów w bazie danych 

EC-01 Komisji, wraz z  danymi dotyczącymi ich frekwencji;
-  wykaz słów kluczowych wykorzystywanych przez Biuro Pub6kac| Urzędowych (BPU) 

przy opracowywaniu .Tables of the Official Journal*.
Po przetestowaniu projektu w Parlamencie Europejskim i BPU opublikowano w 1984r. 

pierwsze wydanie tezaurusa EUROVOC w dwóch tomach (tezaurus alfabetyczny i tezaurus 
rzeczowy) w  siedmiu jeżykach (angielskim, duńskim, francuskim, greckim, holenderskim, 
niemieckim i włoskim).

W  1986r. podjęto prace nad rewizją struktury i zawartości tezaurusa w celu uwzględ
nienia nowych potrzeb informacyjnych i zmian zachodzących w terminologii języków natural
nych. Wynikiem tych prac jest obecnie obowiązująca druga edycja tezaurusa z roku 1987. 
Rewizja prowadzona była w oparciu o doświadczenia zdobyte przy dwuletnim Indeksowaniu 
w Parlamencie Europejskim zbioru ok. 25 000 dokumentów oraz w pracach nad indeksem 
do Official Journal prowadzonych przez BPU. Do siedmiu pierwotnych języków dodano dwa 
nowe: hiszpański i portugalski. W latach następnych opracowano i opublikowano jako kolejne 
tomy: tezaurus wielojęzyczny (1987), tezaurus permutacyjny (1989) i terminogramy (1990).

Prace nad rewizją tezaurusa prowadzone byty przez biblotekarzy i dokumentalistów 
Parlamentu Europejskiego oraz indeksatorów BPU przy współpracy z tumaczami i Biurem 
Terminologicznym Parlamentu. W  trakcie tych prac usunięto z pierwszej wersji tezaurusa 936 
deskryptorów, a dodano 1004. Deskryptory usunięte (ze względu na zbyt rzadkie używanie, 
niejednoznaczność lub niezręczne sformułowanie) zostały w zasadzie pozostawione w 
tezaurusie jako askryptory. Takie rozwiązanie przyjęto z myślą o ułatwieniu prac przy 
reindeksowaniu dokumentów opracowanych na podstawie pierwszego wydania tezaurusa.

W  obecnej postaci (II wydanie) EUROVOC opublikowany jest w pięciu tomach w każdą 
z dziewięciu wersji językowych:

Tom 1 (1987) Tezaurus alfabetyczny (Alphabetical Thesaurus)
Tom 2 (1987) Tezaurus rzeczowy (Subject-oriented Thesaurus)
Tom 3 (1987) Tezaurus wielojęzyczny (Muffilingual Thesaurus)
Tom 4 (1989) Tezaurus permutacyjny (Permutated Thesaurus)
Tom S (1990) Terminogramy (Terminogrammes).
Dodatkowo w 1990 r. ukazał się tom zawierający zmiany wprowadzone do tezaurusa 

(.EUROVOC Alphabetical Thesaurus 2.1") oraz w 1992 podręcznik dla użytkownika (.The
saurus EUROVOC. User ManualMSt ed. January 1992. European Parliament).
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Wszystkie tomy tezaurusa EUROVOC opublikowane są jako aneksy do .Index of the 
Official Journal". Aktualizacje publikowane są teł jako aneksy, a dodatkowo w oddzielnym 
tomie (po jednym na każdą wersję Językową).

Poza wersją drukowaną EUROVOC dostępny jest też w postaci magnetycznej:
-  w wersji ulepszonej (z wielkimi i małymi literami oraz ze znakami diakrytycznymi);
-  w wersji uproszczonej (tylko wielkie litery, bez znaków diakrytycznych).

EUROVOC jest kontrolowany, poprawiany I aktualizowany przy pomocy programu
komputerowego; ułatwia to przekład na inne języki, eliminuje błędy przy odtwarzaniu hierar
chii, umożliwia wydruk zawartości w różnych układach (alfabetycznym, rzeczowym, permu- 
tacyjnym).

Wersją źródową tezaurusa EUROVOC. czyli podstawą do tłumaczenia była wersja 
francuska Ani przy wydaniu pierwszym, ani przy przygotowywaniu wydania drugiego nie 
prowadzono równoległego opracowania wszystkich wersji językowych; tłumaczeniu poddano 
dopiero gotowy projekt. Relacje ekwiwalencji (łączące deskiyptory z  askryptorami) opraco
wywane były oddzielnie dla każdego języka Przy pracy tej ściśle współpracowali ze sobą 
tłumacze i dokumentaliści odpowiedzialni za opracowanie wersji francuskiej.Wspótpraca ta 
doprowadziła do zmian w wersji francuskiej; dekryptory, które w innych językach uznano za 
zbędne zostały przemienione na askiyptoiy, a terminy ważne w innych językach zostały 
wprowadzone do francuskiego wykazu.

Po przetłumaczeniu wszystkie wersje poddane zostały podwójnemu sprawdzeniu co do 
zgodności: najpierw pod względem odpowiedniość znaczeniowej przez departament ter
minologiczny Parlamentu Europejskiego, następnie pod względem spójności w dokumento
waniu przez bibliotekarzy i dokumentalistów Parlamentu Europejskiego i indeksatorów BPU.

Dążenie do maksymalnego odwzorowania struktury tezaurusa we wszystkich językach 
doprowadziło do pewnych ustępstw w kierunku .umiędzynarodowienia" słownictwa tezauru
sa. Czasami konieczne okazało się wprowadzenie sztucznych tworów językowych. W przy
padku. gdy nie można było znaleźć odpowiednika w jakimś języku wprowadzano deskryptor 
w języku, z  którego pochodził (towarzyszy mu wtedy scope note uściślająpa jego znaczenie) 
lub tłumaczono termin dosłownie, np. terminy: Land, independent community, banque 
fonctóre. Formę oryginalną przyjmowano w wypadku, gdy dane wyrażenie przejęte zostało 
przez inne języki, i nie ma w nich odpowiednika rodzimego, np. holding, dumping. bioóthique. 
natomiast wiele terminów specyficznych tylko dla jednego języka znaleźć można wśród 
askiyptorów, np.

House of Commons USE directly-elected chamber
Queen's Bench Division USE higher court.



POSTAĆ DESKRYPTORÓW

Przyjętą formą deskryptorów w każdej wersji językowej jest forma Iczby pojedynczej (z 
wyjątkiem sytuacji, gdy termin występuje tyko w liczbie mnogiej, np. w języku angielskim 
.weights and measures* (wagi i miary) lub gdy prowadzi do niejednoznaczność). W  terminach 
złożonych zachowano szyk wyrazów charakterystyczny dla danego język* naturalnego. np.

Unikano stosowania w deskryptorach znaków przestankowych (poza myślnikiem) oraz 
skrótów: wyjątkiem są nazwy międzynarodowych organizacji, których nazwy skrócone zosta
ły zaakceptowane na deskryptor ze względu na wygodę (nazwy pełne są często zbyt długie 
i uciążliwe przy wpisywaniu na klawiaturze), podczas gdy formy rozwinięte tych nazw 
występują jako askryptory lub scope notes.

Przy rewizji tezaurusa starano się usunąć w miarę możliwości deskryptory unitermowe 
(tarminy jednowyrazowe), wychodząc z założenia, że nie charakteryzują się one wymaganą 
od deskryptorów precyzją i jednoznacznością. Terminy te potraktowane zostały jako askryp
tory lub zmienione na bardziej precyzyjne przez dodanie określeń uszczegóławiających. 
Miało to na celu zwiększenie efektywności i relewantnośd wyszukiwania oraz uniknięcie 
indeksowania dokumentów kombinacją deskryptorów prostych. jeśK istnieje deskryptor zło
żony, np. Jaw" (prawo) i .labour" (praca), jeśli istnieje deskryptor Jabour law* (prawo pracy).

STRUKTURATEZAURUSA

Na najwyższym stopniu podziału struktura tezaurusa jest dwupoziomową klasyfikacją 
hierarchiczną:

1) poła główne (działy) oznaczone dwucyfrowymi symbolami (kodami), np.
10 EUROPEAN COMMUNITY (Wspólnota Europejska)

2) mikrotezaurusy. oznaczone czterocyfrowymi symbolami, z  których dwa pierwsze 
znaki wskazują dział (pole), do którego dany mikrotezaurus należy, np.

1011 COMMUNITY LAW (Prawo Wspólnoty)
System kodowania (symbole pól i mikrotezaurusów) jest identyczny we wszystkich 

dziewięciu wersjach językowych, tak wrięc podstawowa struktura jest wiernie i jednoznacznie 
odtworzona w każdym języku.
Działy główne tezaurusa są następujące:

04 Życie polityczne 44 Zatrudnienie i praca
08 Stosunki międzynarodowe 48 Transport 
10 Wspólnota Europejska 52 Środowisko

w jęz. angielskim: 
a nie postać inwersyjna: 
w języku niemieckim: 
a nie:

|ЦрМ f l  М М М и ш И
•stabfishment, right ot
NMMtessungmcht
Recht der Niedertassung.
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12 Prawo
16 Działalność gospodarcza

56 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
60 Produkty rolno-spożywcze 

64 Produkcja, technologia i badania 
66 Energia 
68 Przemysł 
72 Geografia
76 Organizacje międzynarodowe

20 Handel 
24 Finanse
28 Problemy społeczne 
32 Edukacja i komunikacja 
36 Nauka
40 Biznes i konkurencja 

Niektóre z tych działów są bardziej rozbudowane, inne mniej, w  zależności od tego, czy 
znajdują się w centrum zainteresowania lub związane są w większy m stopniu z działalnością 
Wspólnoty, np. EUROVOC zawiera wykaz regionów państw członkowskich, ale nie podaje 
takiego podziału dla państw spoza Wspólnoty.

Przeciętnie w każdym dziale znajduje się 6 -  8 mikrotezaurusów. choć np. dział NAUKA 
obejmuje tylko dwa mikrotezaunisy:

3606 Nauki przyrodnicze i stosowane
Э611 Nauki humanistyczne 

Dla przykładu podajemy zawartość działu J32 Edukacja i komunikacja*:
3206 Edukacja
3211 Nauczanie
3216 Organizacja edukacji

3221 Dokumentacja
3226 Komunikacja społeczna
3231 Informacja i przetwarzanie informacji

3236 Informatyka (Computer science)
Zastosowaną notację cechuj* gościnność, co umożliwia tworzenie nowych symboli w miarą 
dalszej rozbudowy tezaurusa.

Ogółem wszystkie wersje językowe zawierają:
-  21 pół (działów)
-126 mikrotezaurusów
- 5359 deskryptorów (w tym 471 terminów naczelnych)
-  ok. 5280 relacji zwrotnych typu hierarchicznego (tj. 5280 relacji В Т i 5280 relacji NT)
-  ok. 2730 relacji zwrotnych typu skojarzeniowego.
Podobnie, jak główne działy i mikrotezaurusy, tak też deskryptory, relacje hierarchiczne 

i skojarzeniowe są ściśle odzwierciedlone we wszystkich wersjach językowych, nie ma jednak 
takiej odpowiedniość między askryptorami; każdy język charakteryzuje się bowiem swoistym * 
.bogactwem' leksykalnym, różnym dla różnych dziedzin wiedzy lub działalności praktycznej. 
Tak więc liczba askryptorów i scope notes (uwag umieszczonych pod deskryptorami precy-
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żujących M i znaczenie) jest różna w poszczególnych wersjach językowych, co widać z 
poniższego zestawienia:

Wersja językowa
Liczba

scope notes askiyptorów
angielska 344 4836
duńska 408 5 678
francuska 423 5176
grecka 417 5023
hiszpańska 379 5170
holenderska 415 5198
niemiecka 333 6 725
portugalska 330 5021
włoska 332 8480

Oceniając strukturę tezaurusa EUROVOC pamiętać należy, że podział całego zakresu
i przydział deskiyptorów do poszczególnych giup (mikrotezaurusów) dokonywany był. jak w 
każdym języku irrformacyjno-wyszukiwawczym, w sposób arbitralny. Niektóre deskryptory 
powinny być przydzielone do więcej niż jednego mikrotezaurusa, jednak dla Ułatwienia prac 
nad aktualizacją i rozbudową tezaurusa oraz zmniejszenia jego objętości odrzucono strukturę 
polihierarchiczną, a więc włączanie każdego deskryptora do wszystkich działów, do których 
zakresu pasuje. Zgodnie z tym postanowieniem deskryptory, które można by umieścić w dwu 
lub więcej działach, są zazwyczaj przydzielane tylko do jednego, do tego, który wydaje się 
być najbardziej naturalny (w którym większość użytkowników będzie oczekiwać jego wystą
pienia). I tak, Choć wtezau rusie znajduje się dział EUROPEAN COMMUNITY, to różne rodzaje 
działalności Wspólnoty, które mogłyby zostać w tym dziale umieszczone znajdują się w 
działach uznanych za bardziej dla nich odpowiednie, np. deskiyptor .polityka gospodarcza* 
przydzielony został do działu jdziałalność gospodarcza*, a deskiyptor .poetyka socjalna" do 
działu .problemy socjalne*.

Pomimo generalnego odrzucenia poihierarchti wyjątkowo dopuszczono jej stosowanie 
w dwóch działach, o czym będzie mowa przy przedstawianiu części ałfabetycznej tezaurusa.

TEZAURUS ALFABETYCZNY

Tom pierwszy tezaurusa EUROVOC zawiera deskryptory i askryptory umieszczone w 
porządku alfabetycznym. Każdy deskiyptor występuje w otoczeniu relacji semantycznych 
wskazujących jego zależności i usytuowanie w systemie językowym, tworząc wraz z nmi 
artykuł deskryptorowy.
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ИТ МолмВоп policy 
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ЯТ

Fragment tezaurusa alfabetycznego
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Charakterystyczną cechą tezaurusa EUROVOC Jest wskazywanie wszystkich deskryp
torów węższych i szerszych (nie tyto najbliższego poziomu), z podaniem stopnia hierarchii.

standard standardization
BT1 standardization NT1 European standard
BT2 technical regulations N T1 international standard

NT1 standard 
NT2 quaity standard 
NT2 safety standard 
NT2 technical standard

Pełny artykuł deskryptorowy składa się z:
-  deskryptora tytułowego (zapisanego wytłuszczonym drukiem);
-  scope note poprzedzonej symbolem SN, wyjaśniającej znaczenie deskryptora lub jego 

użycie;
- symbolu i nazwy mikrotezaurusa, do którego deskryptor jest przydzielony, poprzedzo

nego Skrótem MT;
-  askryptorów kierujących do danego deskryptora, uporządkowanych alfabetycznie po 

skrócie UF (used for);
-  deskryptora lub deskryptorów nadrzędnych, poprzedzonych skrótem ВТ (broader 

term) i cyfrą wskazującą poziom hierarchii w stosunku do deskryptora tytułowego; deskryptory 
nadrzędne uporządkowane są wedhjg wzrastającego poziomu hierarchii, a w obrębie jedne
go poziomu -  alfabetycznie;

-  deskryptora lub deskryptorów podrzędnych, poprzedzonych skrótem NT (narrower 
term) i cyfrą wskazującą poziom hierarchii w stosunku do deskryptora tytułowego; deskryptory 
podrzędne uporządkowane są według malejącego poziomu hierarchii л  w obrębie jednego 
poziomg - alfabetycznie.

-  deskryptora lub deskryptorów kojarzeniowych, poprzedzonych skrótem RT (related 
term), uporządkowanych alfabetycznie.

Po deskryptorach szerszych, węższych i kojarzeniowych nie są podawane symbole 
mikrotezaurusów, do których należą

Nie wszystkie elementy artykułu występują przy każdym deskryptorze, choć przynależ- 
ność do mikrotezaurusa wskazywana jest zawsze. Brak terminu nadrzędnego (ВТ) przy 
deskryptorze oznacza, że jest on terminem naczelnym. Niektóre deskryptory z pól 72 
(geografia) i 76 (organizacje międzynarodowe) mają więcej niż jeden termin nadrzędny 
jednego poziomu, co wynika z dopuszczenia w tych dwóch działach struktury połihierarchicz-

Przykład deskryptora przypisanego do jednego mikrotezaurusa:
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nationality (narodowość)
M T 1231 international law (prawo międzynarodowe)

Przykład deskryptora przypisanego do więcej niż jednego mikrotezaurusa:
Panama

MT 7216 America 
MT 7231 economic geography (geografia ekonomiczna)
MT 7236 political geography (geografia polityczna)

Scope note, czyli uwaga umieszczona bezpośrednio po deskryptorze tytułowym znajduje się 
tyko przy niektórych terminach. Może pełnić rolę definicji wyjaśniającej znaczenie deskryp
tora (podającej jego zakres) lub wskazywać sposób użycia deskryptora w indeksowaniu i 
wyszukiwaniu. Czasami scope note wyjaśnia skrót, którego forma rozwinięta byłaby zbyt 
dhiga, aby zostać zaakceptowaną na askryptor.

Przykład scope note o Charakterze definiującym:
■pot market

SN rynek, na którym towary sprzedawane są do natychmiastowego dostarczenia 
agricultural land grouping

SN prywatne przedsiębiorstwo, którego celem jest tworzenie lub zachowywanie 
gospodarstw rolnych.

Przykład scope note dotyczącej użycia deskryptora przy indeksowaniu dokumentów lub 
pytań:

retail price
SN używaj w opozycji do .wholesale price*, jeśli nie używasz .consumer price* 

agricultural product
SN używaj dla dokumentów, które dotyczą całego szeregu produktów, w przeciw

nym wypadku stosuj deskryptor szczegółowy.
Chociaż większość scope notes definiujących jest wspólna dla wszystkich wersji 

językowych tezaurusa, niektóre z rudi wprowadzone są tylko w jednej wersji, ze względu na 
specyficzne cechy tego języka, np. w przypadku braku w tym języku odpowiednika, któiy 
pokrywa się znaczeniem z pozostałymi. Scope notes dotyczące użycia deskryptora są 
identyczne we wszystkich wersjach językowych.

Artykuł askryptorowy składa się z askryptora i odpowiadającego mu deskryptora (zapi
sanego wytłuszczonym drukiem), poprzedzonego odsyłaczem USE (używaj), np. 

law of property 
USE ownership

Relacja ekwiwalencji łącząca askryptor z deskryptorem obejmuje w rzeczywistości kilka 

typów relacji między terminami:
-  relację synonimii całkowitej, np.
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International Energy Agency 
USE IEA OECD

-  biskoznaczność (quaa-synoramS), np.
slaughter of livestock 

USE dauhttr o! animals
-  antonimii (przetiwstawnośd znaczeń), пр.

technological dependence
USE technological Independence

-  inkkizp. kiedy to deskryptor obejmuje swoim zakresem zakresy węższych terminów, 
które uznane zostały za askiyptory ze względu na zbyt rzadkie występowanie, np.

apple
USE pomaceous fruit

Relacja hierarchiczna obejmuje głównie dwa rodzaje związków:
-  część/całość, np.

Colombia 
BT1 South America

-  przynależność lub relacja generyczna (rodzaj/gatunek), np.
collectivism

BT1 economic system
Relacja kojarzeniowa między deskiyptorami pokrewnymi semantycznie wskazuje użyt

kownikowi inne deskryptory, które mogą być przydatne przy indeksowaniu lub wyszukiwaniu 
(specyfikujące lub poszerzające wyszukiwanie); obejmuje ona szereg typów relacji języko
wych, np. skutek/przyczyna, agent (wykonawca) / czynność, instrument/czynność, współ- 
występowanie, następstwo w czasie lub w przestrzeń, własność (cecha),obiekt działania lub 
dyscypliny, antonimia lub podobieństwo (o ile nie uznano jednego z nich za askryptor 
kierujący do deskiyptora będącego drugim terminem), rtd.

Dla ujednolicenia wszystkich wersji językowych skróty oznaczające relacje zostały 
przejęte z języka angielskiego, tj. ВТ. NT, RT, UF, rtd

Wśród deskryptorów znajduje się pewna liczba nazw wtasnych.np. nazwy geograficzne, 
nazwy instytucji i organizacji, nazwy programów badawczych (np. Delta project. FAST, Esprit), 
tytuły czasopism (np. Official Journal, EC Official Journal), itp. Nazwy własne pisane są dużą 
Merą (choć zdarzają się tu błędy. np. universal decimal classification jako synonim UDC).

TEZAURUS RZECZOWY I WIELOJĘZYCZNY

W  tezaurusie rzeczowym każda strona zawiera jeden mikiotezaurus. W  pierwszym 
wierszu znajduje się symbol i nazwa mkrotezauiusa, a pod nazwą w dwóch kolumnach:
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№ 2 data transmission
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Fragment tezaurusa rzeczowego (mikrotezaurus)
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Fragment tezaufusametofezycznego
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• terminy naczelne, tj. rie posiadające deskryptorów nadrzędnych. zapisane wytłusz
czonym drukiem i uporządkowane alfabetycznie;

-  pod każdym terminem naczelnym przyporządkowane mu deskryptory podrzędne w 
kolejności malejącej hierarchii i poprzedzone skrótem N T wraz z cyfrą wskazującą poziom 
hierarch#;* obrębie tego samego poziomu deskryptory uporządkowane są alfabetycznie. 
Dta większej przejrzystości zapisu i lepszego odzwierciedlenia hierarchii deskryptory niższe
go szczebla zapisywane są z  wdęctem. np.

CM I law
NT1 abuse of power 
NT1 contract

NT2 arbitration clause 
NT2 guarantee 

NT3 financial solvency 
NT2 mortgage 
NT2 power of attorney 
NT2 termination of a contract 

NT1 legal status 

(...)
Mikrotezaurusy uporządkowane sąwedkjg wartości liczbowej symboli im przypisanych.
Trzeci tom tezaurusa EUROVOC, tezaurus wielojęzyczny, składa Się z dwóch części:

-  wielojęzycznego wykazu deskryptorów
-  wielojęzycznego wykazu mikrotezaurusów.

Wykaz pierwszy zawiera deskryptory w 9 językach Wspólnoty. Deskryptory danej wersji 
językowej podane są wraz z odpowiednikami językowymi pozostałych języków. Deskryptory 
uporządkowane są alfabetycznie wedkjg deskryptorów danej wersji językowej.

Wykaz drugi zawiera symbole i nazwy mikrotezaurusów w 9 językach. Mikrotezaurusy 
uporządkowane są wedkjg wartości liczbowej symboli im przypisanych, tak więc we wszy
stkich językach obowiązuje ten sam porządek.

TEZAURUS PERMUTACYJNYI TERMINOGRAMY

Ten tom tezaurusa EUROVOC pełni w zasadzie rolę indeksu do części alfabetycznej. 
Zawiera wykaz deskryptorów i askryptorów uporządkowanych alfabetycznie według każdego 
słowa znaczącego* (z pominięciem przedruków, przyimków i przysłówków) wchodzącego 
w skład terminu wielo wyrazowego bez względu na jego pozycję w terminie. I tak np. 
deskiyptor .basis of tax assessment" (podstawa wymiaru podatku) pojawi się w indeksie 
trzykrotnie, pierwszy raz pod słowem jassessment*, drugi pod słowem .basis’ , a trzeci pod 

Jax":
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basis of tax assessment
basis of tax assessment 

basis of tax assessment.
Deskryptory opatrzone są symbolem mikrotezaurusa, do którego należą. Przy askryp- 

torach nie ma ładnych dodatkowych informacji (ani deskryptora, do którego kierują, ani 
symbolu mikrotezaurusa zawierającego ten deskryptor), co jest pewnym utrudnieniem dla 
użytkownika

Ostatni tom tezaurusa zawiera terrriinogramy, czyli diagramy wskazujące relacje hierar
chiczne i kojarzeniowe między deskryptorami. Drukowane są one po jednym na każdej 
stronie. Każdy terminogram posiada tytuł, na który składa się symbol i nazwa mikrotezaurusa 
Terminogramy uporządkowane są wedug wartość liczbowej symboli mikrotezaurusów (a 
więc identycznie jak w części rzeczowej). Mikrotezaurusy zbyt obszerne, aby zmieścić się na 
jednej stronie zostały rozbite na mniejsze podgrupy. Na każdej stronie terminogramu znajdują 
się:

-  w środkowej ramce w  dwóch kolumnach

-  terminy naczelne, które są podkreślone i uszeregowane alfabetycznie;
-  deskryptory podrzędne uporządkowane według stopnia hierarchii, przy czym:

• każdy deskryptor poprzedzony jest skrótem N T wraz z  cyfrą wskazującą 
poziom hierarcha;

-  każdy poziom hierarchii zapisany jest z  wcięciem;
-  meto ramki po lewej i prawej stronie zawierające deskryptory pokrewne w  stosunku 

do deskiyptorów z randa środkowej, połączone ze sobą linią; jeśli dwa deskryptory 
tego samego mikrotezaurusa są w stosunku do siebie kojarzeniowymi, zaznaczone 
jest to taką samą Unią w obrębie ramki; każdy deskryptor spoza ramki wzbogacony 
jest o symbol mikrotezaurusa, do którego należy (symbol umieszczony jest po lewej 

stronie).
Widać więc. że zawartość centralnej ramki jest w  zasadzie identyczna jak mikrotezaurusa w 
części rzeczowej ( w tomie drugim).Dodatkowo podana jest informacja o deskryptorach 
pokrewnych (w tym i w innych mikrotezaurusach), czego nie ma w części rzeczowej, oraz o 
przyporządkowanych im symbolach nrokrotezaurusów (czego nie ma w części alfabetycznej). 
Dla pełnej informacji brak podania przy deskryptorach przyporządkowanych im askryptorów. 
Bardzo drobny druk terminogramów utrudnia korzystanie z  tej części tezaurusa.

AKTUALIZACJA TEZAURUSA

Ze względu na zmiany pól działalności instytucji Wspólnoty i zmiany zachodzące w 
Językach naturalnych, EUROVOC, jak zresztą każdy tezaurus, musi być poddawany stałej 
Aktualizacji. Ponieważ twórcom tezaurusa zależy, aby z  jednej strony zaspokajał zmieniające
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się potrzeby informacyjne wszystkich aktywnych użytkowników, a z drugiej -  obejmował swym 
zakresem wszystkie pola działalność Wspólnoty Europejskiej, dlatego prace rewizyjne 
prowadzone są w oparciu o potrzeby i postulaty zewnętrzne i wewnętrzne. Wszyscy użyt
kownicy proszeni są o zgłaszanie propozycji dotyczących zmian (poprawek i uzupełnień) na 
specjalnie w tym celu przygotowanych formularzach, przyczyniając się w ten sposób do 
stałego ulepszania tezaurusa.

Propozycje te dotyczyć mogą dodania, usunięcia lub zmodyfkowania istniejących 
deskryptorów. askryptorów i relacji semantycznych. Dział Aktuafizacji rozpatruje zgłaszane 
wnioski. Informacja na ten temat rozpowszechniana jest wSród użytkowników tezaurusa I 
zainteresowanych instytucji w formie gazetki wydawanej mniej więcej co 4 miesiące. Przy 
podejmowaniu ważniejszych decyzji organizowane jest spotkanie Komitetu Użytkowników 
tezaurusa EUROVOC. Komitet ten składa się z  jednego reprezentanta z każdej organizacji 

lub instytucji aktywnie wykorzystującej EUROVOC w swym systemie dokumentacyjnym.
Struktura rewizyjna ustanowiona została na trzech poziomach:
-  Główny Komitet (The Main Committee) • reprezentowany przez Parlament Europej

ski i BPU i odpowiedzialny za główne decyzje dotyczące rozwoju tezaurusa;
• Służba Rewizyjna (The Revision Service) -  reprezentowana przez Parlament Euro

pejski i BPU. odpowiedzialna za okresową aktualizację tezaurusa;
-  Komitet Użytkowników (The Committee of Users) • reprezentowany przez jednego 

członka na instytucję-użytkownika i pracujący jako dało doradcze (konsultacyjne).
Pierwszym wynikiem tak działającego systemu rewizyjnego był dodatkowy tom .EURO- 

VOC.AIphabetical thesaurus 2.1 (1st update)*, mający eksperymentalny charakter. Chociaż 
źródłem wprowadzonych modyfikacji były propozycje i sugestie użytkowników, to jednak 
autorzy tego wydania zastrzegają, że rewizja ta nie może być traktowana jako globalna 
strategia ewolucji tezaurusa EUROVOC. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają raczej bie
żące potrzeby, a nie planowany kierunek rozwoju tezaurusa w przyszło 4a.

Zgodnie z sugestiami użytkowników zrewidowany tezaurus przedstawiony jest w dwóch 
kolumnach. Kolumna lewa pokazuje dotychczasowy, nieaktualny już wykaz, kolumna prawa 
podaje w porządku alfabetycznym terminy nowe oraz te terminy stare, których kontekst 
semantyczny uległ zmianie (ich powiązanie z innymi deskryptorami), np.

access to information access to information 
UF public information 
RT disclosure of information 

accident in the home 
UF domestic accident 
UF domestic safety 
UF home safety
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UF safety in the home 
В Т sociate problem 
RT building safety 

administration administration
N T bureaucracy N T administrative formalities 

(...)
Do chwil ukazania się nowego pełnego wydania tezaurusa wykaz ten musi być 

traktowany Jako integralna część II wydania i stosowany przy indeksowaniu dokumentów

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INDEKSOWANIA DOKUMENTÓW

W „Podręczniku użytkownik*' podano pewne uwagi dotyczące indeksowania, wyszu
kiwania I wykorzystywania tezaurusa w bazie danych. Omówione zostały kolejne etapy 
indeksowania, przedstawione możliwe scenariusze postępowania na każdym z omówionych 
etapów oraz zasady szczegółowo id  (pionowej i poziomej), selektywności i wyczerpywalnośd 
indeksowania.

Poza ogólnie przyjętymi regułami indeksowania twórcy tezaurusa EUROVOC zalecają 
wprowadzenie dwóch poziomów (pól) opisu deskryptorowego:

-  pole deskryptorów głównych
-  pole deskryptorów drugorzędnych.

De skrypt ory reprezentujące pojęcia będące głównym tematem lub tematami dokumentu 
powinny być zapisane w pierwszym polu. Deskiyptory reprezentujące pojęcia, o których 
dokument dostarcza cennych informacji, choć nie stanowią one jego głównego tematu, 
powinny być ««pisywane do drugiego (oddzielnego) pola. Nie oznacza to. oczywiście, że 
EUROVOC zawiera dwie kategorie deskryptorów: główne i drugorzędne. W zależności od 
dokumentu ten sam deskryptor może być raz głównym raz drugorzędnym.

W indeksowaniu dopuszczalne jest, oprócz wykorzystywania deskryptorów tezaurusa 
EUROVOC, stosowanie swobodnych słów kluczowych (free descriptors) dla pojęć występu
jących w dokumentach ,IOó renie mają swojej reprezentacji w tezaurusie. Zalecane jest wtedy 
tworzenie wykazu takich deskryptorów (terminów), który można powiązać relacjami hierar
chicznymi i kojarzeniowymi z deskryptorami tezaurusa. Jeśli użytkownik uzna, że niektóre z 
tych terminów powinny zostać wprowadzone do tezaurusa EUROVOC, powinien taką pro 
pozycję zgłosić do Działu Aktualizacji

Wskazówki dotyczące indeksowania, wyszukiwania i stosowania tezaurusa w bazie 
danych mają bardzo ogólny charakter i nie rozwiązują wielu wątpliwość, np. trudno jest 

zorientować się jaki status m ąją nazwy działów i nazwy mikrotezaurusów. czy mogą funkcjo
nować samodzielnie jako deskryptory, czy pełnią tylko rolę pomocniczą w  organizacji stow-
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nictwa. Czasami jeden czion nazwy działu występuje Jako nazwa podrzędnego mikrotezau- 
rusa, np.

40 Business and competition 

(™)
4031 Competition 

czasami zaś oba człony, np.
32 Education and communication*

3206 Education 
(...)

3226 Communication.
Podobna sytuacja jest z  nazwami rmkrotezaurusów; czasami nazwa mkrolezaurusa pokrywa 
się z  formą Jednego z podrzędnych deskiyptorów. np.

3221 documentation 
document
documentary system 
documentation

czasami nie ma takiego deskryptora wśród podrzędnych, istnieje natomiast w tezaurusie 

alfabetycznym odsyłacz (a£kryptor) o identycznej formie jak nazwamikrotazauwsa, kierująpy 
do jednego z  deskryptorów podrzędnych; np.

3226 Communications 
audio-visual materia! 
communications industry 
communications policy 
communications system 
means of communicabon 

a w tezaurusie alfabetycznym znajduje się askryptor 

communications USE communications potcy, 
czasami zaś nazwa mikrotezaurusa M ada śę  z dwóch cztooów, która rozbite tworzą dwa 
oddzielne deskiyptory, np.

3231 information and information processing 
information 
information policy 
information processing.

Wskazówki dotyczące indeksowania i wyszukiwania zapoznają raczej z  ogólną meto
dyką tworzenia charakterystyk wyszukiwawczych i instrukcji wyszukiwawczych (opracowy
wania dokumentów i zapytań informacyjnych), a nie za specyficznymi zasadami indeksowa

104



nia za pomocą tezaurusa EUROVOC Ponieważ jednak w większość tezaurusów brak jest 
jakichkolwiek uwag tego typu, dlatego można je uznać za cenne uzupełnienie słownika.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES TEZAURUSA

EUROVOC zaprojektowany został do wykorzystywania przez różne instytucje Wspól
noty Europejskiej, przez ich ośrodki informacji, służby dokumentacyjne, biblioteki i bazy 
danych. Obecnie stosowany jest przede wszystkim przez:

-  Parlament Europejski, w szczególności w jego dokumentacyjnej bazie danych EPO- 
QUE zawierającej opisy wszystkich dokumentów parlamentarnych oraz w katalogu bibliote
cznym;

-  Biuro Publikacji Urzędowych (Office for Official Publications), głównie w jego doku
mentacyjnych bazach danych, np. CATEL (katalogu online) oraz w indeksach do .Official 
Journal”.

Poza tym EUROVOC wykorzystywany jest przez belgijską Chamber of Repre
sentatives, Kongres Hiszpański, portugalskie Zgromadzenie oraz przez szereg innych insty
tucji i organizacji, zarówno z  sektora państwowego, jak i prywatnego. Tak więc instytucje, 
które zdecydują się przyjąć EUROVOC do indeksowania własnych zbiorów, mają niemal 
automatycznie ząpewniony dostęp do zbiorów Wspólnoty Europejskiej, obejmujących wszy
stkie urzędowe publikacje (druki) różnych instytucji Wspólnoty, do zawartości dokumentów 
Parlamentu Europejskiego i zawartości jOffidal Journal’.

EUROVOC pełni więc rolę jakby pomostu między wszelkimi służbami dokumentacyjny
mi związanymi z działalnością EWG, zarówno w obrębie instytucji Wspólnoty, jak i na 
poziomie narodowym czy regionalnym. Każda instytucja państwowa i prywatna ma prawo do 
wykorzystywania tezaurusa EUROVOC (po uprzednim zakupieniu go).

Przyjęcie jednego języka informacyjno-wyszidówawczego przez szereg instytucji uła
twia współpracę między nimi i zorganizowanie sieci serwisów informacyjnych eliminującej 
dublowanie prac dokumentacyjnych. Wielojęzyczność tezaurusa jest jego ogromną zaletą, 
gdyż umożliwia indeksowanie dokumentów I zapytań informacyjnych w jednym języku (języku 
użytkownika), a prowadzenie wyszukiwania i w odpowiedzi uzyskiwanie dokumentów zain
deksowanych w którymkolwiek z pozostałych języków tezaurusa

Pamiętać jednak należy, że EUROVOC zaprojektowany został dla systemu dokumenta
cyjnego odzwierciedlającego swym zakresem działalność i potrzeby instytucji Wspólnoty 
Europejskiej; ma charakter multidyscypSnamy, de  nie jest tezaurusem ogólnym, który 
nadawałby się do indeksowania zbiorów specjalistycznych, np. z zakresu prawa.

Po ukazaniu się drugiego wydania w 1987r. EUROVOC umocnił swoją pozycję jako 
narzędzie indeksowania dla Parlamentu Europejskiego i BPU. a także coraz szerzej wyko
rzystywany był przez instytucje spoza Wspólnoty, np. parlamenty w  różnych krajach, naro
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dowe i regionalne władze. organizacje i przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. W tych 
okolicznościach Parlament Europejski i BPU, które mają prawa autorskie do tezaurusa i 
czuwają nad jego dalszym rozwojem, podjęły w 1989 r. inicjatywę zorganizowania pierwszego 
seminarium użytkownfców EUROVOC. Na seminarium tym postanowiono min., aby przy 
dalszym ulepszaniu tezaurusa brać pod uwagę glosy i propozycje wszystkich jego użytkow
ników. bez względu na to. czy wchodzą w skład Wspólnoty, czy nie.

Obecnie przygotowywane jest trzecie wydanie tezaurusa.
Zakończone zostały prace nad przekładem tezaurusa na język turecki i czeski Przy

stąpiono też do tłumaczenia tezaurusa na język polski; prace te prowadzone są w Kancelarii 
Sejmu.

13.04.1993 r.

THE EUROVOC MULTILINGUAL THESAURUS

Summary

There is discussed the EUROVOC thesaurus worked out lor libraries, information 
centres and databases of the European Communities used at present by the European 
Parliament, the Office of Official Publications and by many other institutions, also from outside 
the EEC. The origin of the thesaurus is discussed and the history of its development with 
particular emphasis on the problems related to its translation into nine languages of the 
Communities: English. Danish. French. Greek, Spanish, Dutch. German. Portugeese and 
Italian. There am descnbed the purpose of the thesaurus, its scope and structure, the main 
sections, the separate microthesauri, the form of descriptor, the structure of tfw descriptor 
entry, used relationships and the separate parts of the thesaurus: the alphabetical, subject, 
multilingual and permuted thesauri as wel as termigrams. There are presented the principles 
of the further development of the thesaurus and mechanism of its updating as wen as 
similarities and differences in its particular Bnguistic versions. There are enclosed to the user's 
guide: the general indexing rules, rules of formulating the retrieval instruction as well as using 
of the thesaurus in computer databases. There have been undertaken works on the transla
tion of the thesaurus into Polish at the Chancellery of the Polish Parliament (Sejm).
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МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ТЕЗАУРУС EUROVOC

Резюме
Обсужден тезаурус EUROVOC разработанный для -библиотек, информационных 

центров и баз данных Европейского сообщества, используемый в настоящее время 
Европейским парламентом, Б юром официальных публикаций и другими учреждениями, 
также из-за ЕЭС. Представлен генезис тезауруса и исторя его развития, особенно 
учитывая проблемы связанные с его переводом на девять языков Сообщества: англий
ский. датский, французский, греческий, испанский, голландский, германский, порту
гальский и итальянский. Обсуждено назначение тезауруса, его охват и структуру, основ
ные разделы, отдельные микротазаурсы. вид дескриптора, строй дескрипторной статьи, 
используемые отношения, а также отдельные части: алфавитный тезаурус, предметный 
тезаурус, многоязычный, пермутационный тезаурус и терминограммы. Представлены 
принципы дальнейшего развития тезауруса и механизм его актуализации, а также сход
ства и разницы в отдельных языковых версиях. К пособию потребителя приложены общие 
правила индексирования, формулирования поиского запроса и использования тезауруса 
EUROVOC в автоматизированных базах данных. В Канцелярии Сейма предпринялись 
работы по переводу тезауруса на польский язык.
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RECENZJE I OMÓWIENIA

ZAKŁADOWE OŚRODKI INFORMACJI NAUKOWEJ, 
TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ W ŁODZI 

W LATACH 1945-1985. 
HISTORIA. ORGANIZACJA, DZIAŁALNOŚĆ.*

Rozprawa jest próbą przedstawienia historii, organizacji i funkcjonowania zakładowych 
ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (zointe) w Łodzi w latach 1945- 
1965. Temat ten dotychczas był omawiany tyto fragmentarycznie w kilku artykułach. Brak 
publikacj o charakterze całościowym Tłumaczy sif zapewne niełatwymi do uchwycenia 
wahaniami tez by oraz sianu organizacyjnego placówek, które kolejno powoływano, reorgani
zowano. BoMdowano i ponownie reaktywowano. Skompletowanie danych z zakresu ich 
historii, organizacji i działalności z każdym rokiem było trudniejsze, a wreszcie mogło stać się 
nternoż&wezuwagiriapostąpujący od 1961 r. proces rozpadu łódzkich struktur zakładowych.

Autorka postaw*» włfc przed sobą zadariie zgromadzenia dostępnych jeszcze wiado
mość w celu możliwie kompleksowego opracowania. Praca przebiegała w kilku etapach.

Etap pierwszy stanowrito wyszukiwanie materiałów pozwalających na ustalenie wykazu 
łódzkich bbtotek fachowych, które z czasem stały si* podstawą do tworzenia zakładowych 
struktur Me. Następnie przygotwano pełne zestawienie placówek, które w jakimkolwiek 
okresie swojej działalności pełnBy гоЦ punktów inte. ośrodków zakładowych lub ośrodków 
międzyzakładowych. Pomocą w tym były przede wszystkim opublikowane informatory o 
płaoówkach btbSolecznych i informacyjnych, kartoteka ośrodków w Centrum Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej oraz kartoteka łódzkich placówek informacyjnych w 
Bbtotece Naczełrwg Organizacji Technicznej w Łodzi.

W  etapie drugim starano sit zebrać możkwte pełne dane dotyczące funkcjonowania 
łódzkich ośrodków zakładowych (z uwzględnieniem punktów inte oraz ośrodków międzyza- 
Madowych). Stwierdzono wówczas, że posiadana przez ośrodki dokumentacja była z reguły 
niekompletna, zaś w przypadku ośrodków zlkwidowanych na ogól uległa zniszczeniu. W  tej 
sytuac? najpewniejszą metodą zdobycia wyczerpujących informacji okazało sią nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu z  aktualnymi oraz byłymi pracownikami zakładowych ośrodków

* Alateandra Wajmar ScwHaka: ZaMadowa Ы яхМ  M onna^l nautaaiaj. «achnicznaj I «tonomeznaj w  Łodzi w kiach 
IM t-ie e s  Halom , organizacja. fawiwinnH Piar a rtnMnrrt «  Uniaiaiaytal Łódzki, Wydział Fldogc z ny.Promolor proljdr 
hafc.B. Śandanta. Raoanzand: prał. Л  habXQaca-Oatnowitea. pidljór hab. RTadauaiawicz.Łńdł 1992.486 a. Imaazyn.).
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inte. Jako zasadę przyjęto zebranie danych o wszystkich ośrodkach zakładowych z terenu 
Łodzi, zrezygnowano więc z  możliwość posłużenia się techniką ankiety. Obawiając się, iż 
część placówek pozostaw bez odpowiedzi rozesłane formularze.

W  latach 1986-1987 autorka przeprowadziła zatem szereg wywiadów, posługując się 
opracowanym przez siebie kwestionariuszem. Rozmówcami byt pracownicy ośrodków (prze
de wszystkim kierownicy) oraz użytkownicy, w tym niekiedy również dyrektorzy przedsię
biorstw. Wywiady przeprowadzono w 106 instytucjach.

Uzyskane tą drogą informacje wzbogacono dostępną dokumentacją. Korzystano z 
następujących źródeł:

-  wykonywanych dla Głównego Urzędu Statystycznego Rocznych sprawozdań z dzia
łalność bibliotecznej i informacyjnej bibKotoła naukowej, biblioteki fachowej, bibtotołd peda
gogicznej. ośrodka inte - formularz K-b3,

- sprawozdań opisowych (zwłaszcza ośrodków międzyzakładowych),
- dokumentów dotyczących organizacji ośrodków,
-  aktów prawnych ogólnych, zarządzeń, okólników itp.,
-  kronik zakładowych,
-  wydawnictw informacyjnych ośrodków i zakładów.
-  wydawanych od 1977 r. Sprawozdań z działalność Resortowego Ośrodka Informacf 

Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Przemysłu Lekkiego oraz służby informacji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej przemysłu lekkiego.

Trzeć etap pracy stanowiły poszukiwania w Archiwum Państwowym w Łodzi. Okazało 
się. iż ze 106 badanych instytucji ty Iw  15 przekazało materiały do Archiwum Państwowego 
w Łodzi. W większość wypadków odnosiły się one do wcześniejszych lat powojennego 
czterdziestoleća i zawierały niewiele dokumentów dotyczących zakładowych ośrodków inte.

Czwartym etapem było przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników dokonane tech
niką ankietową.

W wyniku opisanych poczynań zebrano obszerny materiał, posiadający jednak szereg 
luk, głównie w tej część, która dotyczyła ośrodków już nie lstmejących.W okresie przepro
wadzania badań istniało 56 placówek, w tym 43 ośrodki zakładowe, 3 punkty inte oraz 10 
ośrodków międzyzakładowych. Ich macierzyste instytucje reprezentowały przemysł lekki 
(24), chemiczny (3),elektromaszynowy (8). energetyczny (2), celulozowo-papierniczy (2) I 
pozaprzemysłowe gałęzie gospodarki (17).

W pracy zastosowano następujące metody: historyczną -  przy analizowaniu istnieją
cych źródeł (opracowania historyczne, akty prawne, sprawozdania, archłwaSa), porównaw
czą -  dla ukazana rozwoju łódzkich zointe. statystyczną- dla ustalenia pewnych zależność 
oraz syntezy zbadanych zjawisk i sformułowania wniosków. Podstawowymi technikami 
badawczymi byty: obserwacja, wywiad, ankieta.
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Całość materiału badawczego obejmującego histonę, organizację i działalność łódz
kich ośrodków zakładowych w powojennym czterdziestoleciu przedstawiono w czterech 
rozdziałach:

I. Zarys historii łódzkich zakładowych ośrodków inte w latach 1945-1985
II. Organizacja łódzkich zakładowych ośrodków inte

III. Działalność łódzkich zakładowych ośrodków inte
IV. Łódzkie ośrodki zakładowe w świetle potrzeb informacyjnych użytkowników.

Tekst uzupełnia 19 załączrików oraz 91 tabel zawierających szczegółowe dane
ficzbowe.

Rozdział I rozprawy poświęcony jest historii łódzkich ośrodków zakładowych przedsta
wionej na tle sytuacji miejscowego przemysłu i z  uwzględnieniem pierwszych lat funkcjonow- 
naia bibliotek fachowych.

Powstanie ośrodków zakładowych było wynikiem wzrastającego zapotrzebowania na 
aktualną informację naukowo-techniczną w związku z powojennym postępem technologicz- 
no-przemysłowym. Organizowane na terenie kraju w latach 1945-1949 biblioteki fachowe nie 
zdołały sprostać poszerzonym wymaganiom użytkowników i zaistniała konieczność powoła
nia wyspecjalizowanych placówek informacyjnych. Tak więc w latach 1950-1959 przystąpio
no do tworzenia sieci dokumentacji, w tym zakładowych punktów dokumentacyjnych.

W Łodzi na ogół punkty te organizowano w oparciu o istniejące już biblioteki fachowe. 
Działalność punktów w wielu przypadkach była krótkotrwała, tym niemniej wniosły one swój 
wkład w ukształtowanie metod pracy przyszłych ośrodków zakładowych poprzez wypraco
wanie form współpracy z bibliotekami fachowymi i ośrodkami działowymi oraz z zakładowymi- 
komórkami Naczelnej Organizacji Technicznej i Klubami Techniki i Racjonalizacji.

W 1960 r. ukazała się Uchwała nr 169 Rady Ministrów w sprawie organizacji informacji 
technicznej i ekonomicznej, która w miejsce dotychczasowych pojęć bibliotekarstwa facho
wego i dokumentacji naukowo-technicznej wprowadziła pojęcie informacji. Uchwala połączy
ła i przekształciła istniejące sieci bibliotek fachowych i zakładowych punktów dokumentacji 
w sieć informacji technicznej i ekonomicznej, której jednym z ogniw były zakładowe ośrodki 
informacji.

W Łodzi efekty tej Uchwały nie były natychmiastowe, pierwsze ośrodki zakładowe 
pojawiły się bowiem dopiero w roku następnym. Natomiast wyraźniejszy wzrost liczby 
łódzkich zointe miał miejsce w 1963 r. w wyniku wydanych w latach 1961-1962 zarządzeń 
resortowych. Jednocześnie powołanie w 1962 r. Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej Przemysłu Lekkiego (przy Instytucie Włókiennictwa) dodatkowo 
przyczyniło się do szybkiego rozwoju sieci inte miejscowego przemysłu łekkiego.W tym 
przypadku korzystny wpływ miała również koncentracja w Łodzi zaplecza naukowo-badaw
czego i projektowego tego resortu oraz jego central handlu zagranicznego. Specyficzna
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strukura przemysłu łódzkiego (hegemonia włókiennictwa) spowodowała, ił od początku 
zointe przemysłu lekkiego przeważały liczbowo nad ośrodkami innych branż. W 1970 r. na 
terenie miasta funkcjonowało 66 zakładowych placówek inte (56 zointe, 3 mzointe, 5 punktów 
inte), z  czego 25 reprezentowało przemysł lekki, 4 przemysł chemiczny. 10 elektromaszyno
wy, 2 energetyczny, 1 celulozowo-papierniczy. Pozostałe 24 placówki nalełały do innych 
gałęzi gospodarki.

Oceniając lata 1960-1970 należy odnotować znaczny postęp w organizacji i działalno
ści krajowej służby inte. Nie zdołano jednak całkowicie likwidować niedociągnięć we współ
pracy i świadczeniu usług na rzecz wszystkich zainteresowanych w zakresie przydzielonej 
tematyki.

Niedomagania w funkcjonowaniu krajowych struktur inte spowodowały konieczność 
opracowania nowych rozwiązań organizacyjnych. Odpowiednie warunki ku temu pojawiły się 
w 1971 r., po zmianach jakie nastąpiły na najwyższych szczeblach ówczesnej władzy 
państwowej i przyjęciu koncepcji przyspieszonego rozwoju gospodarczego i społecznego 
kraju, która umożliwiła wprowadzenie wielu inicjatyw we wszystkich dziedzinach, a więc 
również w informacji naukowej. Dwie Uchwały (Nr 35 i 36 Rady Ministrów) wydane w 1971 
r. stworzyły odpowiednie podstawy do zintegrowania działalności informacyjnej prowadzonej 
w resortach gospodarczych oraz pozagospodarczych. Praktycznym uzupełnieniem Uchwały 
Nr 35 Rady Ministrów w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomiczną 
były resortowe zarządzenia wykonawcze, które spowodowały powołanie nowych ośrodków 
oraz ożywienie działalności placówek juł istniejących. Trafiały one w Łodzi na podatny grunt 
w związku z rozpoczętą (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 29 października 1971 r.) 
realizacją Programu Rozwoju i Modernizacji Łodzi, który przewidywał kompleksowy rozwój 
społeczno-gospodarczy miasta, rozbudowę i unowocześnienie zakładów przemysłowych (ze 
szczególnym uwzględnieniem przemysłu elektromaszynowego i chemicznego), przedsię
biorstw budowlano-montażowych i gospodarki komunalnej. Na realizację tych celów prze
znaczono dułe nakłady inwestycyjne.

Pozytywnych skutków tych poczynań, w sposób pośredni, doświadczyły również dzia
łające w Łodzi służby inte. Rozpoczął się krótki okres najlepszych lat dla struktur łódzkiej 
informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej: powstały wtedy nowe ośrodd zakładowe, 
a niektóre z juł istniejących uzyskały wyższą rangę (działowych, międzyzakładowych, 
zakładowych współpracujących, terytorialnych, centralnych i branżowych).

We wrześniu 1972 r. ukazało się Zarządzenie Nr 52/72 Ministra Przemysłu Lekkiego 
dotyczące organizacji inte w tym resorcie. Na jego podstawie wyodrębniono resortowy 
ośrodek w jednostkę samodzielną, zreorganizowano sieć ośrodków istniejących oraz powo
łano nowe. Trzy ośrodki zakładowe przekształcono w ośrodki działowe, zaś ośrodki zakłado
we przy centralnych laboratoriach w ośrodki międzyzakładowe. Powstały także trzy ośrodki
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współpracujące -  jeden nowy oraz dwa w wyniku przeorganizowania dotychczasowych 
ośrodków zakładowych.

Zarządzenie, mimo swojej szczegółowość, nie typowało jednak instytucji, w których 
powinny powstać ośrodki szczebla zakładowego. Powstawały one (podobnie jak i w poprze
dnim dziesięcioleciu) bądź z  inicjatywy samych przedsiębiorstw, bądź na wniosek ośrodka 
branżowego lub resortowego, ewentualnie z inicjatywy odpowiednich Zjednoczeń zalecają
cych utworzenie służby informacyjnej w wytypowanych instytucjach z  uwzględnieniem po
trzeb branży.

W tatach 1971-1972 powstały w Łodzi 4 ośrodki zakładowe. Intensywniejszy wzrost 
liczby ośrodków zakładowych nastąpił w 1973 r. i trwał do 1976 r. W okresie tym przybyło 25 
nowych ośrodków zakładowych i 1 punkt inte (17 ośrodków w przemyśle lekkim. 2 w 
elektromaszynowym. 1 w energetycznym, 1 w celulozowo-papierniczym oraz 4 ośrodki 
zakładowe i 1 punkt inte w przedsiębiorstwach należących do innych gałęzi gospodarki). 
Później jednak tempo rozwoju struktur zakładowych zdecydowanie zmalało, bowiem w 
okresie 1977-1980 powstało już tylko 8 nowych placówek (6 ośrodków w przemyśle lekkim,
1 podległy Centralnemu Związkowi Spółdzielczość Pracy oraz 1 punkt inte w resorće 
łączność). Równolegle z powoływaniem nowych placówek miały miejsce przypadki reorga
nizacji oraz likwidacji ośrodków już istniejących. W  zamykającym ten okres roku 1980 na 
terenie Łodzi działało 78 ośrodków i 4 punkty inte.

Zmiany ilościowe i organizacyjne łódzkich ośrodków zakładowych rozgrywały się na tle 
przemian jakościowych krajowej inte. już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych podięto 
bowiem wysiłki w kierunku radykalnego usprawnienia działalności służby informacyjnej 
poprzez stworzenie systemu nawiązującego do założeń światowych. Koncepcję tę zrealizo
wano opracowując program SINTO. W proces tworzenia systemu włączono placówki infor
macyjne z resortów poszczególnych przemysłów. W prace te zaangażowane były również 
łódzkie placówki przemysłu lekkiego.

Siedem międzyzakładowych ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 
przemysłu lekkiego, stale przesyłało materiały informacyjne opracowywane w ramach we- 
wnątrzresortowego podziału zadań, inne łódzkie ośrodki zakładowe ograniczały się do 
sporadycznego przekazywania niektórych materiałów informacyjnych.

Sytuacja łódzkiej (podobnie jak i ogólnokrajowej) inte uległa drastycznemu pogorszeniu 
w 1981 r„ kiedy w związku z pogłębiającym się kryzysem polityczno-gospodarczym poszcze
gólne przedsiębiorstwa zaczęły intensywnie poszukiwać oszczędność finansowych. Los 
niektórych zakładowych ośrodków został dodatkowo przypieczętowany wprowadzeniem w 
żyće Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z  25 września 1981 r. Mimo że informacja 
naukowa, techniczna i ekonomiczna w ogóle nie była przedmiotem zawartych tam postano
wień. ich praktyczne skutki okazały się dla niej wybitnie niekorzystne Ustawa stanowiła jeden

113



z elementów pospiesznie wprowadzanej w owym czasie reformy gospodarczej i miała na 
celu przekształcenie przedsiębiorstw w samodzielne, samorządne i samofinansujące się 
jednostki gospodarcze. Dato to dyrekcjom przedsiębiorstw możliwości podejmowania decyzji 
w sprawach struktury organizacyjnej swego zakładu. Rzecz znamienna, ii do komórek 
zbędnych dla zakładu pracy zabczono w pierwszym rzędzie placówki informacji. W efekcie 
od 1981 r. rozpoczął się lawinowy proces rozwiązywania ośrodków zakładowych. O  ile w 
ciągu całego poprzedniego dziesięciolecia przestało funkcjonować w Łodzi 10 ośrodków i 1 
punkt inte, przy tym w 8 z  tych przypadków pozostały bibfoteki fachowe, to tyto w samym 
1981 r. zlikwidowano 9 ośrodków, z  czego 5 cakowide. Zjawisko to pogłębiło się w roku 
następnym, kiedy rozwiązano dalszych 12 łódzkich ośrodków. Tylko w dwu przypadkach z 
tej liczby zachowano biblioteki fachowe. Dodatkowo, w związku z obowiązującymi (od 13 
grudnia 1981 r.) przepisami stanu wojennego, zakłóceniu uległa praca wszystkich funkcjo
nujących jeszcze placówek. Wiązało się to przede wszystkim z przerwaniem napływu 
czasopism z krajów kapitalistycznych, zawieszeniem wydawnictw informacyjnych, zamknię
ciem pracowni poligraficznych oraz późniejszym ograniczeniem ich działalności. Rok 1983 
przyniósł likwidację następnych 3 ośrodków; pozostała po nich 1 biblioteka fachowa. Po dwa 
ośrodki zlikwidowano w 1984 r. i 1985 r. -  były to likwidacje całkowite. A zatem w ciągu 5 lat 
1981-1985łódzka inte utraciła 28 ośrodków zakładowych (w trzech przypadkach były to straty 
przejściowe: 2 ośrocfić zostały reaktywowane w 1984 r., zaś 1 w 1985 r.).

Wedhig stanu na 31 grudnia 1985 r. na terenie Łodzi funkcjonowało 56 placówek 
zakładowych. Analizy danych dotyczących ich organizacji i działalności dokonano w rozdzia
łach II i III rozprawy. Z uwagi na to. że charakter macierzystej instytucji ośrodka zakładowego 
miał znaczny wpływ na jego organizację i zakres zadań, analizowane placówki zostały 
podzielone na grupy, na które składało się 30 placówek zakładowych (28 ośrodków i 2 punkty 
inte) działających w przedsiębiorstwach produkcyjnych i gospodarczo-uslugowych (ZOINTE 
grupy I), 16 placówek zakładowych (15 ośrodków i 1 punkt inte) w instytucjach zaplecza 
naukowo-badawczego i projektowego (ZOINTE grupy II) oraz 10 ośrodków międzyzakłado
wych (7 zlokalizowanych w Centralnych Ośrodkach Badawczo-Rozwojowych i 3 w przesię- 
biorstwach gospodarczo-uslugowych).

Niespełna 60% analizowanych ośrodków cechowała samodzielność organizacyjna - 
pozostałe wchodziły w skład różnych komórek działalności podstawowej. Bezpośrednio 
podporządkowanych dyrektorowi naczelnemu przedsiębiorstwa było 21 (37,5%) ośrodków. 
Tylko w 5 (8.9%) placówkach miał miejsce podział na sekcje.

W grudniu 1985 r. 56 omawianych ośrodków zatrudniało 173 pracowników, którzy 
obsługiwali załogi macierzystych instytucji Bcząpe w sumie 58 730 osób (w poszczególnych 
przedsiębiorstwach od 13 do6536). Z  usług zointe korzy sta* pracownicy naukowo-badawczy, 
projektanci i konstruktorzy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, ekonomiczno-administracyj
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ni, robotnicy, a także uczniowie szkół przyzakładowych oraz studenci.
Zawarta w rozprawie charakterystyka personalna łódzkich ośrodków zakładowych i 

międzyzakładowych objęła dane odnoszące się do wielkości obsady i przygotowania zawo
dowego zatrudnionych (wykształcenie, ukończone kursy, znąjomość języków obcych, staż 
pracy), z  uwzględnieniem kadry kierowniczej.

Wielkość personelu poszczególnych ośrodków wahała się od 1 do 12 osób, przy tym 7 
placówek o najmniejszej obsadzie zatrudniało wyłącznie pracowników niepełnoetatowych. 
Wykształceniem wyższym legitymowało się 108 zatrudnionych (62,4% ogółu), pomaturalnym 
-1 5  (8.7%), a średnim - 50 (28,9%). Kierunek wzkształcenia 91 osób (52,6%) był zgoany z 
profilem macierzystego zakładu, zaś 19 osób (11%) posiadało wykształcenie bibliotekarskie. 
Kursy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ukończyło 108 pracowników (62,4%). 
Poziom zadeklarowanej znajomości języków obcych był na ogół zadowalający i spełnia) 
przewidziane przepisami wymogi. Tytko 12 osób (6.9%) nie znało żadnego języka obcego.

Kadra kierownicza analizowanych placówek składała się z 31 kierowników ośrodków.
2 kierowników bibliotek i 4 kierowników sekcji i podzespołów. Wykształceniem wyższym 
legitymowało się 26. pomaturalnym -  3. a średnim -  в osób. Nie wszyscy kierownicy posiadali 
pełne kwalifikacje do sprawowania 6wych funkcji: 30% wykazywało brak odpowiedniego 
przeszkolenia z zakresu informacji naukowej, zaś 27% nie spełniało kryteriów znajomości 
języków obcych ustalonych przepisami dta osób na tych stanowiskach. Kwalifikacje kierown- 
ków niejednokrotnie miały znaczący wpływ na pracę poszczególnych ośrodków. Zwykle 
najsprawniej działającymi placówkami kierowały osoby reprezentujące wysoki poziom wiedzy 
fachowej, wsparty doświadczeniem wynikającym z wieloletniego stażu pracy w inte.

Warunki lokalowe ośrodków byty zróżnicowane zarówno pod względem powierzchni, 
jak i liczby zajmowanych pomieszczeń. Na ogół użytkowano lokale o wielkości proporcjonal
nej do potrzeb. Prawie połowa ośrodków (27) mieściła się w nowych, funkcjonalnie zaproje
ktowanych gmachach.

Wyposażenie placówek w urządzenia techniczne było nierówne. Tylko część z nich 
dysponowała sprzętem reprograficznym, poligraficznym i komputerowym.

Podstawowe źródło finansowania stanowiły środki obrotowe przedsiębiorstw. Ośrodki 
instytucji naukowo-badawczych otrzymywały dotację z budżetu państwa. Ograniczony zakres 
działalność wielu placówek spowodował, że przeznaczone dla nich fundusze były wystar
czające, tym niemniej nie pozwalały one na wprowadzenie elementów unowocześnienia 
usług informacyjnych. Od 1961 r. uciążliwym problemem stał się niedostatek środków 
dewizowych, który uniemożliwiał realizację zapotrzebowań na fachową literaturę z krajów 
kapitalistycznych.

Łódzkie ośrodki zakładowe prowadziły typową działalność informacyjną, jednak nie 
zawsze w pełnym zakresie. Najmniejsze z nich ograniczały się do działalności bibliotecznej.
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Wielkość zgromadzonych zbiorów była uzależniona zarówno od wielkości placówki, jak 
i cd charakteru jej macierzystej instytucji. Według stanu na31grudnia1S85r. łódzkie placówki 
zakładowe posiadały w sumie 241 520 wol. wydawnictw zwartych. 24 352 wol. czasopism. 
516 381 jedn. zbiorów specjalnych.

W ramach działalności dokumentacyjnej przygotowywano zestawienia tematyczne, 
karty dokumentacyjne, opracowania analityczno-syntetyczne i tłumaczenia Ośrodki zakła
dowe wykonywały je dla potrzeb macierzystego zakładu pracy, natomiast ośrodki międzyza
kładowe były zobowiązane do dokumentowania źródeł z przydzielonej im tematyki dla 
wszystkich zainteresowanych.

Obsługę informacyjną w analizowanych ośrodkach prowadzono w postaci tematycznej 
informacji retrospektywnej i informacji bieżącej. Kierowano ją do użytkowników indywidual
nych oraz zbiorowych. Ograniczenia etatowe powodowały, że tylko w 28 (50% ogółu anali
zowanych placówek) stosowano różne formy obsługi adresowanej, którą uważa się za 
szczególnie godną zalecenia. W jej ramach mieściła się informacja dla kierownictwa, wyka
zywana w działalności 25 ośrodków (44,6%).

W placówkach naukowo-badawczych i projektowych korzystano z kolejno pojawiają
cych się systemów informacyjnych krąowych i zagranicznych. Na podstawie baz danych tych 
systemów realizowano SDI. RWI lub (jak w przypadku baz oferowanych w serwisie BRIOLIS 
przez British Council) użytkowano je w trybie onBne.

Większość ośrodków zajmowała się także informacją patentową, techniczno-handlową 
i normalizacyjną W niektórych przypadkach należało to do obowiązków innych komórek 
zakładu.

Te z łódzkich ośrodków, które zajmowały się działalnością wydawniczą, nie ograniczały 
jej do obowiązkowych komunikatów informacyjnych. Publikowały one również pozostałe typy 
wydawnictw informacyjnych oraz pozycje o innym charakterze w latach 1950-1984 ukazały 
się łączne 104 tytuły. Kryzys łat osten>dziesiąjych spowodował, że w 1985 r. wydawano już 
tylko 26 tytułów. Od 1977 r. ośrodki międzyzakładowe przemysłu lekkiego zasilały opracowa
niami dokumentacyjnymi trzy wydawnictwa resortowe.

Jedynie 12 z analizowanych ośrodków posiadało wyposażenie pozwalające na prowa
dzenie działalność reprograficznej. Natomiast 41 mogło korzystać w tym «względzie z usług 
innych działów macierzystej instytucji. Pozostałe 3ośroAi całkowicie pozbawione byty takich 
możliwości.

Z obowiązku przekazywania dokumentów i informacji do systemów krajowych i zagra
nicznych wywiązywały się tylko niektóre placówki, przede wszystkim ośrodki instytucji nauko
wo-badawczych i ośrodki w resorcie przemysłu lekkiego. Zasilały one system TŁUMACZE
NIA, SYNABA, SAZAPS, LEKINBAD, RESFAKTO-1. LEGPROMINFORM. TITUS IV i inne.

Istotne uzupełnienie omówienia działalności zointe stanowi analiza potrzeb informacyj
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nych użytkowników. Zagadnieniu temu został poświęcony IV rozdział rozprawy, w którym 
przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego wśród użytkowników 32 instytucji, w tym 
19 przedsiębiorstw produkcyjnych i gospodarczo-uslugowych (grupa I) i 13 przedsiębiorstw 
zaplecza naukowo-badawczego i projektowego (grupa II). Kwestionariusz ankiety obejmował 
trzy zakresy tematyczne: pierwszy zawierał pytania dotyczące charakterystyki personalnej 
respondentów, drugi - ich stosunku do zakładowych służb inte, a trzeci -  charakterystyki 
potrzeb informacyjnych i sposobów ich zaspokajania.

Dla uzyskania możliwie pełnego obrazu objęto badaniami ankietowymi zarówno użyt
kowników ośrodków funkcjonujących, jak i już nie istniejących. Przewidywano, iż dotarcie do 
tych ostatnich będzie znacznie trudniejsze, więc przed losowym typowaniem poszczególnych 
instytucji z góry przyjęto określony podział ilościowy: 75% formularzy dla użytkowników 
funkcjonujących ośrodków, pozostałe zcś 25% dla byłych użytkowników ośrodków zlikwido
wanych. Procent uzyskanych odpowiedzi był wysoki. Otrzymano 86,9% poprawnie wypełnio
nych egzemplarzy (91.6% w instytucjach z funkcjonującymi ośrodkami i 72,5% w instytucjach, 
w których ośrodki uległy likwidacji).

Około 30% ankietowanych stanowili użytkownicy piastujący stanowiska kierownicze 
różnego szczebla (dyrektorzy i ich zastępcy, kierownicy oraz mistrzowie). Można więc 
przyjąć, iż wyniki ankiety w jednej trzeciej reprezentowały opinię ludzi, którzy mieli bezpo
średni wpływ na sytuację i organizację placówek inte w swoich zakładach i decydowali o 
zachowaniu lub likwidacji vrtasnego ośrodka w krytycznym okresie.

Masowe likwidowanie ośrodków inte w latach osiemdziesiątych niejednokrotnie prowo
kowało do wypowiedzi o zbędnośd tego rodzaju placówek. Dość powszechnie uważano 
również, że użytkownicy zatrudnieni w przemyśle z reguły nie byli specjalnie zainteresowani 
poszerzaniem I aktualizowaniem wiedzy zawodowej. Te obiegowe opinie nie znalazły jednak 
odbicia w przeprowadzonym sondażu, okazało się bowiem, iż 51.1% ogółu respondentów 
uważało za nieodzowną pomoc placówek informacyjnych przy zdobywaniu potrzebnych 
informacji naukowych, technicznych i ekonomicznych, a za pożądaną uznało tę pomoc 
41,7% respondentów. Tylko dla 7,2% ankietowanych osób placówki inte okazały się mało 
przydatne, nikt zaś nie uznał ich za całkowicie zbędne. Użyteczność placówek inte zyskała 
również potwierdzenie w fakcie, że aż 76,2% respondentów grupy I i 71,2% grupy II stale 
korzystało z usług macierzystego zakładowego ośrodka inte, zaś sporadycznie korzystało 
zeń 18,8% grupy I i 20.3% grupy II.

Doceniając znaczenie swych zakładowych ośrodków inte użytkownicy stawiali jedno
cześnie wysokie wymagania kwalifikacjom zawodowym personelu tych placówek. Zdecydo
wana większość (67.5%) uważała, że pracownik inte powinien łączyć kwalifikacje specjalisty 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz specjalisty w dziedzinie wiedzy zgodnej z 
profilem zakładu.
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Działalność funkcjonujących placówek została oceniona w sposób zróżnicowany. 
Ponad jedna trzecia (39,1%) ogółu odpowiadających oceniła pracą swoich ośrodków jako 
dobrą, a 22,7% - nawet jako bardzo dobrą. Za dostateczną uznało ją 28.1 %  ankietowanych, 
a tylko w jednym przypadku ocena była zdecydowanie negatywna.

Respondenci cenili sobie przede wszystkim sprawne udostępnianie potrzebnych infor
macji i dokumentów (argument ten przeważał wśród respondentów z obu grup), a także 
fachowość chętnie służącego pomocą personelu. Uznanie respondentów zyskały również 
ośrodki dysponujące dużym wyborem iteratury fachowej i dobrze opracowanymi, systematy
cznie aktualizowanymi zbiorami. Poza tym doceniano sprawne sprowadzanie żądanych 
dokumentów z innych placówek i opracowywanie dokumentów pochodnych.

Odpowiedzi udzielane na pytania dotyczące charakterystyki potrzeb informacyjnych 
użytkowników wskazywały na duże zainteresowanie informacją faktograficzną w postaci 
wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz opracowań analityczno-syntetycznych. Postu
lowano także możliwość korzystania ze skomputeryzowanego systemu informacji.

Sondaż uwidocznił złożoność potrzeb informacyjnych użytkowników zakładowych 
ośrodków inte w Łodzi. Wysokie wymagania, jakim dai wyraz ankietowani, wynikały w 
znacznej mierze z wykonywanych przez nich obowiązków służbowych (praca naukowo-ba
dawcze. projektowanie itp.) oraz z faktu, ił byf oni autorami i współautorami projektów 
racjonalizatorskich, wzorów użytkowych, wynalazków, książek i artykułów.

Zadowalająca realizacja szeroko rozbudowanych potrzeb tych użytkowników przekra
czała jednak przeciętne możliwości ograniczonych etatowo, finansowo i organizacyjnie 
zakładowych struktur inte. Wskazywało to na konieczność zwiększenia skuteczności ich 
działania poprzez rozbudowę i unowocześnienie. Jak jednak wiadomo, ostatnie lata nie tylco 
zniweczyły nadzieję na dalszy rozwój tych placówek, ałe przyniosły masową ich likwidację.

Może dziwić, iż użytkownicy, których zapotrzebowanie na informację (niejednokrotnie 
wysoko przetworzoną) powinno skłaniać do stanowczego opowiedzenia się za istnieniem i 
funkcjonowaniem potrzebnych im placówek, zaskakująco łatwo pogodzi! się z ich unicestwie
niem. Nie jest też proste wyjaśnienie, dlaczego użytkownicy zajmujący dyrektorskie i kierow
nicze stanowiska (około jednej trzeciej respondentów) i jednocześnie mocno artykułujący 
swoje potrzeby informacyjne decydował się na pozbycie funkcjonujących dotychczas w ich 
zakładach ośrodków. Można jedynie domniemywać, że poszukując oszczędności w obliczu 
narastającego zagrożenia dla macierzystego zakładu pracy, w pierwszym rzędzie rezygno
wano z placówki, która wydawała się nuto ważna, a może nawet zbędna, przy tym zaś 
nietrudna do ewentualnego odtworzenia w przyszłości.

27.11.1992 г. Aleksandra Wejman-Sowińska
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SŁOWNIK ENCYKLOPEDYCZNY 
TERMINOLOGII JEŻYKÓW I SYSTEMÓW 

INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH*

Pierwszy -  i do niedawna jedyny -  słownik polskiej termi
nologii dotyczący m. in. języków i systemów informacyjno- 
wyszukiwawczyCh został opublikowany w 1979 r. By) to .Słow

nik terminologiczny informacji naukowej* pod redakcją pro!. Dembowskiej, obejmujący ok. 
1660 haseł głównych i ok. 540 odsyłaczy. Wśród terminów informacji naukowej najliczniejszą 
grupę w  tym słowniku stanowiły terminy dotyczące języków informacyjnych.

Wprawdzie języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze uległy od czasu ukazania się 
wspomnianego słownika licznym i istotnym zmianom, ale na nowy słownik terminologii 
omawianej dziedziny przyszło nam czekać aż do 1993 r. Na szczęście jakość tej pubikacji 
rekompensuje długie oczekiwania, ale dla całego środowiska pracowników informacji w 
Polsce znacznie korzystniejsza byłaby częstsza aktualizacji podstawowego słownictwa 
naszej dziedziny. Powszechnie wiadomo, iż przygotowanie słownika terminologii dowolnej 
dziedziny jest zadaniem trudnym, złożonym i bardzo pracochłonnym, ale są to tak potrzebne 
wydawnictwa, że trud ten warto podejmować. Uważam nawet, że akurat w odniesieniu do 
słowników terminologii wskazany Jest nadmiar, tj. kilka różnych słowników do wyboru (np. 
słowników adresowanych do różnych kręgów czytelniczych czy słowników autorskich, .indy
widualnych” oddających subiektywne poglądy autora czy zespołu autorskiego), ale o takim 
luksusie Jtu i teraz' nawet już chyba i marzyć nie warto. Tym bardziej więc cieszy obecna 
(1993 r.) publikacja Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego: „Słownik encyklopedyczny 
terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych", opracowany przez zespół: 
Elżbietę Artowicz. Ewę Chmielewską-Gorczycę. Barbarę Sosińską-Kalatę i Jadwigę Woźniak 
pod kierownictwem prof. Bożenny Bojar. Cieszy z  dwóch powodów: po pierwsze, wypełnia 
istotną lukę - jest to tak bardzo potrzebna publikacja, po drugie, nie zachodzi tu przypadek 
„raka na bezrybiu", wręcz przeciwnie -  słownik przygotowano wyjątkowo starannie i stanowi 
on niezbędną i wartościową pomoc dla wszystkich pracowników naukowych zajmujących się 
problematyką informacji.

W  omawianym słowniku znalazło się ok. 1100 terminów. W  ustalaniu zakresu słownika 
Autorki kierowały się .przede wszystkim dążeniem do stworzenia spójnego i w miarę pełnego

*~Stown^nc)Wop«dycznytaflninologi)«zyk6wiayMwii6«rMomiacyjn»wyszukn>a«czych. RadnaUk.B.Bqł*r. Wydawn.
UimmnyMtu Waiuawitoigo. Warazawa 1 M 3 .210 s.
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kompendium wiedzy o terminologii języków i systemów intormacyjno-wyszukiwawczych, 
które nie wymagałoby od czytelnika nie znającego podstawowej terminologii nauk pomocni
czych informacji naukowej ustawicznego sięgania do innych źródeł informacji: podręczników 
i słowników, dlatego uznano, że powinny słęwnim znaleźć te terminy pochodzące z semiotyki, 
lingwistyki, cybernetyki, logiki i informatyki, które:

-  używane są często przy omawianiu teoretycznych i praktycznych zagadnień języków 
i systemów informacyjno-wyszUkiwawczych,

-  konieczne są do zdefiniowania terminów specyficznych dla teorii języków i systemów 
informacyjno-wyszukiwawczych, a w dziedzinach macierzystych używane bywają nie zawsze 
w tym samym znaczeniu, przy czym w obu powyższych wypadkach dodatkowo kierowano 
się możBwośdą sformułowania poprawnej i użytecznej dla teorii języków I systemów infor
macyjno- wyszukiwawczych definicji.*

Przytoczony cytat ze wstępu do omawianego słownika przekonująco wyjaśnia podsta
wowe zasady ustalenia zakresu słownika.

W słowniku uwzględniono także pewne nazwy własne, głównie są to nazwy najbardziej 
znanych języków informacyjno-wysziikiwawczych.

Definicje opracowane na użytek słownika są w większości wypadków definicjami 
sprawozdawczymi, aczkolwiek w słowniku znalazły się także (w uzasadnionych wypadkach) 
definicje regulujące i realne (te ostatnie dotyczą nazw własnych).

Słownik składa się z następujących czterech części: wstęp (w którym omówiono zakres 
słownika, dobór terminów, funkcje słownika, definicje, metajęzyk opisu, budowę hasła słow
nikowego i indeks rzeczowy); część słownkowo-encyklopedyczna: schemat układu gniazdo
wego terminów w indeksie rzeczowym; indeks rzeczowy.

Omawiany słownik oceniam bardzo wysoko I przypuszczam, że będę z niego często 
korzystać. Oczywiście, podobnie jak w wypadku każdego słownika, każdy czytelnik znajdzie 
w nim zapewne definicje, z którymi uzna za możliwe polemizować (ja np. zdefiniowałabym 
inaczej odsyłające bazy danych), ale jest to zjawisko normalne (stymulująca rola słownika!). 
Kilka drobiazgów wymaga poprawienia -  np. firma Lockheed już od dawna nie jest właścicie
lem serwisu DIALOG, ale proces wydawniczy słownika ciągną) się tak długo, że pewne 
pozostałości po czasach minionych znalazły się w tekście. Wydaje mi się także potrzebne 
uzupełnienie Słownika w przyszłości o terminy w językach oocych, zwłaszcza - w angielskim. 
W ogóle uważam, że konieczne jest aktualizowanie tej pubfikacji.

Jedyny istotny zarzut dotyczy strony edytorskiej słownika. Słownik z 1979 r. został 
wydany w twardej oprawie, a choć mam zwyczaj starannie obchodzić się z książkami, to mój 
egzemplarz jest już zniszczony, ale ciągle jeszcze cały (.w jednym kawałku-). Obawiam się 
jednak, że omawiany w tej recenzji słownik, wydany w oprawie brosz utbj, będzie znacznie 
bardziej podatny na zużycie.
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Podsumowując, uważam, że rozpatrywany słownik stanowi doskonale vademecum dla 
specjalistów w dziedzinie informacji naukowej. Należy sobie jedynie życzyć, by nie powtórzyła 
się przedstawiona na wstępie sytuacja, tj. by następne wydanie nie dzieliła od obecnego 
przerwa kilkunastu lat

19.04.1993 г. Hanna Popowska

TEZAURUS INFORMACJI NAUKOWEJ

łW tCI —  BMM 0 П ТТТГ»

fEZAUKJS
ЫГОМАЛСЛ NAUKOWEJ

lUIIIIIIIIIIIIIIII

Tezaurus Informacji Naukowej (TIN), który powstał na 
zamówienie OIN PAN, jest słownikiem deskryptorowego języka 
informacyjno-wyszukiwawczego (JIW) przeznaczonego do in
deksowania i wyszukiwania dokumentów z zakresu szeroko 
rozumianej dziedziny informacji naukowej w projektowanym 
systemie WIST (Wyszukiwawczo-lnformacyjny System Tezau
rusowy). Język ten spełni zapewne oczekiwania wielu skom
puteryzowanych ośrodków informacji naukowej, które chcą two

rzyć własne bazy informacji skierowujących, lub tylko wykorzystywać takie bazy zbudowane 
w innych polskich ośrodkach informacji z tej dziedziny.

TIN składa się z części systematycznej, zbudowanej z wykorzystaniem zasad klasyfikacji 
fasetowej oraz części alfabetyczno-hierarchicznej, w której deskryptory i askryptory uszere
gowano w porządku abecadłowym. Tezaurus poprzedza wstęp, będący opisem słownika i 
jego planowanej rozbudowy. Zawiera on także omówienie struktury zestawu modyfikatorów, 
dołączonego do części systematycznej TIN oraz projektowanego wykazu identyfikatorów, 
który będzie dołączony do słownika. We wstępie nie przedstawiono, jak to jest często 
praktykowane, omówienia I przykładów stosowania TIN z wykqrzystaniem zasad gramatycz
nych tworzonego JIW. Nadmieniono jedynie, że tworzenie Instrukcji indeksowania, stanowią
cej zbiór reguł gramatycznych JIW, jest w toku i że instrukcja ta będzie stanowiła samodzielny 
załącznik do TIN17. Na końcu wstępu umieszczono ogólny schemat tezaurusa, który stanowi 
zestaw podstawowych kategorii semantycznych dla wyodrębnionych dziedzin, wraz z  ich 
skróconymi podziałami klasyfikacyjnymi, pochodzącymi z części systematycznej słownika 
oraz nazwą dołączonego wykazu modyfikatorów. W ramach poszczególnych dziedzin (dys

* Chmielewska-Gorczyca E. Tezaurus bitormaey Naukowa)- S*rf* Prasa OIN PAN Warszawa 1992 376 a.
1/ Projekt instrukcji indeksowani» do TIN  został omównony w .Zagadnieniach Informacji Naukowef 1B90 nr 1(56) a. 79-109.
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cyplin) nazwy kategorii nie są uszeregowane w porządku alfabetycznym, który, jak wskazuje 
praktyka, jest typem uporządkowania formalnego znacznie ułatwiającym wykorzystywanie 
słownika. Ich uporządkowanie jest oparte na jakimś innym kryterium i porządku logicznym.o 
którym pisze autorka. W omówieniu TIN nie ma jakiejkolwiek wzmianki o poprzednich próbach 
budowy tezaurusa dla tej dziedziny oraz powołań na literaturę przedmiotu.

Kolejność omawiania poszczególnych części słownika i problemów związanych z ich 
tworzeniem nie jest zgodna z kolejnością etapów budowy tezaurusa. Po wprowadzeniu, w 
którym scharakteryzowano krótko zakres i formę tezaurusa oraz szczegółowo uzasadniono 
decyzję wyodrębnienia terminologii informatycznej w tezaurusie alfabetycznym (część alfa
betyczna słownika), omówiono kolejno: tezaurus alfabetyczny, tezaurus fasetowy (część 
systematyczna słownika), szczegółowość słownictwa, dobór deskiyptorów, kryteria doboru 
deskryptorów, formę deskryptorów, identyfikatory, modyfikatory, odsyłacze i planowaną roz- 
budowętezaurusa. Sugeruje to m.in.. że tezaurus alfabetyczny powstał jako pierwszy, chociaż 
zazwyczaj część alfabetyczno-hierarchiczna słownika Jl W jest tworzona na podstawie zbu
dowanej wcześniej części systematycznej, która umożliwia umieszczanie w artykułach de- 
skryptorowych właściwych terminów szerszych i węższych w stosunku do deskryptorów 
tytułowych.

Z informacji podanych w rozdziale pL .Dobór deskryptorów* dowiadujemy się. że 
słownictwo do budowy TIN było gromadzone metodą indukcyjną, tj. wybierane z .roboczych 
opisów artykułów* (według informacji uzyskanych od autorki były to charakterystyki słowne 
dokumentów) i tekstów artykułów pod kątem ich przydatności do indeksowania dokumentów. 
Jak wiadomo zaletą wyboru słownictwa metodą indukcyjną jest to, łe  daje ona pewność, iż 
zgromadzone terminy rzeczywiście występują w dokumentach tworzących przeszukiwany 
zbiór i że poziom szczegółowości terminów przeznaczonych do indeksowania jest właściwy. 
Z drugiej strony wybrane tą metodą słownictwo nastręcza często duże trudności przy jego 
systematyzacji, ponieważ występują w nim luki spowodowane ograniczeniem wielkości 
badanego zbioru i zróżnicowania treści dokumentów. Z tego względu stosuje się często 
metodę indukcyjną w połączeniu z dedukcyjną metodą gromadzenia słownictwa. Szkoda więc, 
że autorka nie podała tu, zgodnie z zaleceniami w odpowiednich publikacjach metodycznych 
CINTE i IINTE, bliższych informacji o jakości, wiefcośd i zakresie chronologicznym próby 
artykułów, z których wybierano słowa kluczowe i które poddawano eksperymentalnemu 
indeksowaniu. Informacje te z pewnością uzasadniłyby w jakiejś mierze słuszność zastoso
wania tylko indukcyjnej metody gromadzenia słownictwa.

W rozdziale pt. .Kryteria wyboru deskryptorów* autorka omawia m.in. wybór postaci 
deskryptora w  wyniku selekcji grupy terminów synohimicznych według przyjętych kryteriów 
wyboru, do których nie należy konsekwencja w przyjmowaniu ujednoliconych form nazw 
pokrewnych zagadnień. Skutki braku takiej konsekwencji widać wyraźnie na przykładzie 
terminu jnikrokatalog" wybranego na deskryptor spośród synonimicznych terminów będą-
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су eh nazwami zminiaturyzowanych form katalogu. Wybór właśnie tego terminu, choć zgodny 
z przyjętymi kryteriami, powoduje, że w części alfabetycznej tezaurusa hasło to będzie się 
znajdowało daleko od haseł określających inne formy katalogu, zaczynających się od słowa 
katalog. Skutkiem tego będzie rozproszenie terminologii dotyczącej pokrewnych zagadnień, 
do czego nie są przyzwyczajeni użytkownicy słownika haseł przedmiotowych, którzy będą 
teraz «wykorzystywać TIN (nie są to zresztą najistotniejsze różnice struktur tych słowników, 
do których użytkownicy nowego deskryptorowego JIW będą musieli przywyknąć). Autorka 
wyjaśnia, że ponieważ w przeciwieństwie do słownika języka haseł przedmiotowych (tema
tów) TIN ma część systematyczną, to wszystkie wymienione w pzykładzie nazwy typów 
katalogów znajdą się w jednej fasecie, powstałej w wyniku podziału katalogów ze względu 
na formę fizyczną, dlatego można się nie obawiać ich rozproszenia w części alfabetycznej 
słownika. Powstaje tu jednak problem sposobu znalezienia tej fasety w części systematycznej 
TIN. Ogólny schemat tej części zawiera nazwy działów (nazwy dziedzin) i występujących w 
nich głównych kategorii słownictwa, wśród których nie ma deskryptora „katalog". Szukamy 
więc w dziale BIBLIOTEKARSTWO, ale tam jest tylko kategoria „katalog biblioteczny’. W tej 
sytuacji jedynym sposobem odnalezienia miejsca występowania hasła „katalog" jest odszu
kanie jego artykułu deskryptorowego w części alfabetycznej i sprawdzenie, jaki deskryptor 
szerszy (SD) w nim «występuje, a jeśli to nie pomoże szukanie następnych deskryptorów 
szerszych. W len sposób przez artykuły deskiyptorowe haseł „katalog" i „informatory pośred
nie*. docieramy do deskryptora .wydawnictwa informacyjne', który występuje w schemacie 
w spisie głównych kategorii działu INFORMACJA NAUKOWA. Znajdujemy kategorię .wy
dawnictwa informacyjne* w tym dziale, a w niej (posługując się wyszukanymi kolejno w części 
alfabetycznej deskryptorami szerszymi ułożonymi w odwrotnym porządku) deskryptor „kata
log" występujący na siódmym stopniu podziału ósmej fasety (dodatkowym praktycznym 
utrudnieniem jest to, że kolejność faset nie odpowiada kolejność alfabetycznej zasad 
podziału kategorii). Znajdujemy tu jedynie podział podkategorii „katalog" według zakresu oraz 
adnotację, że jej inne podziały występują w dziale BIBLIOTEKARSTWO pod deskryptorem 
.katalog biblioteczny*. Wracamy więc do kategorii „katalog biblioteczny* i wśród jej podziałów 
odnajdujemy poszukiwaną fasetę wyodrębnioną według zasady „ze względu na formę*, którą 
wyraża tu tzw. deskryptor podziałowy .forma katalogu*. Okazuje się przy tym, że w artykule 
deskryptorowym terminu .mikrokatalog* mylne wpisano jako deskryptor szerszy termin 
.katalog” zamiast „katalog biblioteczny"2̂  Wydaje się, że zilustrowane powyższym przykła

dem trudność w odszukiwaniu haseł w część systematycznej TIN można rozwiązać kilkoma 
sposobami. Jednym z nich jest wprowadzenie w część alfabetycznej odsyłacza do najbliższej 
szerszej kategorii głównej (wymienionej w schemacie), w  której podziale znajduje się dany

2/ B>ądfrnzo«uł poprawiony hfypleo^Ju ot,1>*цГ podanym utopnyMadwomfow+nluTK *  Ларшкт
mach IniormaqiNMJtewof 1989 nr 2 (S S)s. 51*96.

123



deskiyptortytułowy. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie odpowiedniego systemu symbol 
w obu częściach słownika Wprowadzenie takich symboli, ma chyba na myśli autorka, 
ponieważ pisze na końcu wstępu o planowanym dołączeniu do tezaurusa notacji, tj. symboli 
(cyfrowych) wskazujących miejsce deskryptora w układzie logicznym.

Przy niektórych deskryptorach umieszczono w nawiasie dopowiedzenia określające 
użycie tych terminów, np. jtemat (języka haseł przedmiotowych)*, .kategoryzacja (słownictwa 
JIW)*- Takie dopowiedzenie nie stanowi wprawdzie integralnej części deskryptora, ale zawęża 
możliwości użycia danego terminu do indeksowania różnych dokumentów, na przykład 
wskazuje, że deskryptor .kategoryzacja' nie może być użyty do indeksowania dokumentu na 
temat kategoryzacji zbiorów informacji lub zbiorów bibliotecznych. Wydaje się. że z  dopowie
dzeń tych można zrezygnować, ponieważ mogą je zastąpić odpowiednie deskryptory koja
rzeniowe (np. jslownictwo JIW , .zbiory biblioteczne*, .zbiory informacji* itd ), umieszczone w 
artykule deskryptorowym danego terminu.

Niewątpliwą zaletą słownictwa TIN jest wysoki poziom szczegółowości części termino
logii podstawowych dziedzin, wynikający z zastosowania indukcyjnej metody gromadzenia 
terminów. Stosowane takich deskryptorów zmniejszy wydatnie powstawanie szumu informa
cyjnego przy wyszukiwaniu dokumentów.

Część systematyczna TIN, jak już wspomniano, podzielona jest na działy według 
dziedzin (dyscyplin), które obejmuje szeroko rozumiana informacja naukowa oraz dziedzin 
pokrewnych. Są to następujące działy: informacja naukowa, bibliotekarstwo, informatyka, 
bibSgrafia, czytelnictwo i dziedziny pokrewne, w którym występują m.in. takie kategorie jak: 
edytorstwo, językoznawstwo, naukoznawstwo. reprograta, statystyka i teoria komunikacji. 
Podział ten chociaż zgodny z przyzwyczajeniami potencjalnych użytkowników TIN. jest 
nietypowy dla tezaurusa, przy tworzeniu którego dąży się zazwyczaj do możliwie jak najwię
kszej unifikac? terminologii dziedzin objętych zakresem tematycznym słownika, w celu 
umożhńeriia wykorzystywania tych samych deskryptorów do indeksowania wielu dokumen
tów zróżnicowanych pod względem formy i treści. Konsekwencjami przyjętego przez autorkę 
podziału są pewne ułatwienia procesu tworzenia części systematycznej słownika (eliminacja 
wyboru dostatecznie ogólnych kategorii semantycznych słownictwa JIW, obejmujących ter
minologię różnych dziedzin, a także tworzenia uniwersalnych podziałów tej termindogii) oraz 
pewne utrudnienia wykorzystywania TIN przez użytkowników budowanego JIW. Do utrudnień 
tych należąomówione kłopoty związane z odszukiwaniem właściwego miejsca występowania 
deskryptora w części systematycznej słownika i duża liczba odsyłaczy międzydzialowych. 
Pewne trudności spowodowane tym podziałem wystąpiły już w trakcie tworzenia słownika. 
Autorka przyznaje, że istnieje wiele deskryptorów. np. Jndeks*. „układ", jodsyłacz*. które 
mogą być równie dobrze umieszczone w różnych miejscach części systematycznej (a więc 
mogłyby należeć do kategorii Jterminy ogólne*) i że zostały one przydzielone do jednej
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kategorii (w wypadku podanych przykładów do.  zbiory informacji’), a w innych, potencjalnych 
miejscach ich występowania, umieszczono odsyłacze do wybranego miejsca Kłopot związa
ny z wykorzystaniem części z  tych odsyłaczy polega na tym, że kierują one do trudnego do 
znalezienia miejscaJednym z możliwych, choć niestety bardzo pracochłonnym sposobem 
zmiany tej sytuacji byłaby taka przebudowa części systematycznej słownika, która doprowa
dziłaby do wyłonienia bardziej uniwersalnych kategorii podstawowych, umożliwiających 
jednokrotne występowanie większości takich terminów (np. w kategorii .słownictwo ogólnej 
oraz utworzenie kategorii jdziedzina’, obejmującej nazwy pierwszych pięciu działów i terminy 
występujące w ostatnim.

Wprowadzenie do część systematycznej słownika askryptorów z odsyłaczami do 
właściwych deskiyptorów jest bardzo dobrym pomysłem z punktu widzenia wygody użytkow
nika Wydaje się tylko, że ze względów psychologicznych oraz z  uwagi na trudności, jakie 
sprawia odróżnianie wyrażeń pisanych kursywą przy tak małym druku, lepiej byłoby stosować 
odwrotną konfigurację - umieszczać na miejscu askryptora właściwy deskryptor (powstaje 
wtedy ciąg wyłącznie terminów dozwolonych) z odsyłaczem do askryptora i ewentualnie 
innych miejsc występowania deskryptora Na przykład, zamiast jekonomika działalność 
informacyjnej U efektywność SIW w dziale TEORIA SIW’ byłoby jefektywność SIW Nu 
ekonomika działalności informacyjnej, zob. dział jteoria SIW”. Po, zapowiadanym przez 
autorkę, wprowadzeniu notacji odsyłacze takie uległyby skróceniu.

Podziały występujące w części systematycznej TIN są bardzo zróżnicowane pod 
względem głębokości klasyfikacji, co jest związane z dużym zróżnicowaniem stopnia szcze
gółowości deskryptorów. Na przykład hasło jertcyklopedia informacji naukowej’ znajduje się 
na dziesiątym stopniu podziału kategorii .źródła informacji’, co jest rzadkością w tezaurusach 
i stanowi pewne utrudnienie percepcji struktury podziałów. Można rozwiązać ten problem 
wyodrębniając więcej faset według poszczególnych zasad podziału, potraktowanych zbiorczo 
przy tworzeniu tej fasety. W opisie tezaurusa nie podano jakie relacje hierarchiczne wykorzy
stano do tworzenie podziałów klasyfikacyjnych. Na podstawie analizy wybranych faset w 
pierwszym dziale można wnioskować, że podziały były dokonywane w oparciu o relacje 
geneiyczne (np. podział kategorii jnformacja specjalistyczna’), lub relacje hierarchii tematy
cznej (np. podział kategorii jdziałalnoSć informacyjna") albo relacje obu typów (np. podział 
kategorii jteoria informacji naukowej*), co jest powszechnie stosowane, choć nie zalecane w 
literaturze dotyczącej metod budowy tezaurusa. Relacji hierarchii tematycznej nie umiesz
czono w ogóle w podziale relacji hierarcznej.

Wprowadzenie do obu części tezaurusa deskryptorów podziałowych (PD), określają
cych kryteria podziałów klasyfikacyjnych, jest znakomitym pomysłem. Szczególnie gdy w 
artykułach deskryptorowych rozdziała się grupy deskryptorów węższych pochodzących z 
różnych faset, przedstawiając je w postaci oddzielnych ciągów alfabetycznych. Jedynym
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mankamentem tego rozwiązania jest to, że deskryptory szersze genetycznie, które w swoich 
artykułach jako deskryptoiy węższe mają teraz jedynie deskrypfory podziałowe, utraciły 
istotny element definiujący ich znaczenie, jakim są de skrypt ory generycznie węższe. Pewien 
problem stanowi również to. że nie zawsze można utworzyć deskryptor podziałowy oddający 
właściwie sens zasady podziału,którąmaon zastąpić. Deskryptory podziałowe są stosowane 
w TIN niejednolicie, zamiast pewnych zasad podziału, lub w połączeniu z  nimi. Na przykład, 
w pierwszym dziale, pod kategorią główną SIW, umieszczony jest jako bezpośrednio węższy 
deskryptor podziałowy .typy SIW , a pod nim, na następnym stopniu podziału, znajdują się 
fasety utworzone według wielu wymienionych zasad podziału. Podobnie wygląda podział 
kategorii głównej Jbibliografia" w czwartym dziale. W takich wypadkach zysk (skrócenie 
ciągów deskryptorów węższych) wynikający z wprowadzenia deskryptora podziałowego jest 
bardzo niewielki, ponieważ wszystkie deskiyptory węższe, które znalazłyby się w artykułach 
SIW i Jbfcliografia* występują teraz w artykułach deskryptorów podziałowych, a przy tym 
artykuły tych pierwszych utraciły istotne elementy definiujące ich znaczenie. Z  punktu widzenia 
zdolnośd definiowania deskryptora tytułowego przez artykuł deskiyptorowy lepsze byłoby 
umieszczenie w artykułach deskryptorów szerszych zarówno deskryptorów podziałowych, jak 
i wydzielonych na ich podstawie ciągów deskryptorów generycznie węższych. Na zakończe
nie omawiania tej części TIN trzeba powiedzieć, że wprowadzenie alfabetycznego porządku 
haseł w podziałach kategorii .stosowanego w niektórych tezaurusach, skróciłoby znacznie 
czas odszukiwania określonych deskryptorów.

W części aHabetyczno-hierarchicznej TIN wydzielono część informatyczną, motywując 
to m.in. tym, że po wymieszaniu z terminologią innych działów terminy informatyczne wyma
gałyby sprecyzowania przez dodanie do nich właściwych określeń, co spowodowałoby np. 
zmianę deskryptora .polskie liternictwo’  na .polskie itemictwo w komputerach", łub .ochrona 
przed skasowaniem* na jochrona danych komputerowych przed skasowaniem’  itd. Uzasad
nienie to nie wydaje się dostatecznie przekonujące, ponieważ takie postępowanie miałoby 
wady tworzenia haseł klasyfikacji monohierarchicznej, a pożądany efekt mogądać połączenia 
tych deskryptorów w obecnej formie z deskryptorami .komputer” i .baza danych*, choć trzeba 
przyznać, że w pewnych wypadkach spowoduje to zwiększenie szumu informacyjnego. 
Uzyskuje się przy tym dodatkową możliwość używania tych samych deskryptorów do inde
ksowania innych dokumentów, np. na temat ochrony zbiorów aucSowizualnych przed skaso
waniem. Sama autorka dopuszcza możliwość włączenia w przyszłości słownictwa informaty
cznego do pozostałego słownictwa TIN. ze względu na wzrost integracji dziedzin, lepie] więc 
byłoby zrobić to już teraz w ramach rozbudowy zerowej wersj słownika. Zmniejszyłoby to 
liczbę odsyłaczy eliminacją odsyłaczy do częćsd informatycznej i odwrotnie i Ułatwiło odszu
kiwanie poszczególnych deskryptorów w części alfabetycznej TIN.

Jak pisze autorka, deskryptory kojarzeniowe występujące w artykułach deskryptoro-
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wych zostały wybrane w sposób intuicyjny (chyba należy przez to rozumieć, że «wybór ten 
został dokonany na podstawie wiedzy autorki o tym, jakie terminy współwy stępują w publika
cjach z zakresu informacji naukowej) i często są to terminy, które mają ten sam deskryptor 
bezpośrednio szerszy (deskryptory współrzędne). Często też zdarza się połączenie relacją 
pokrewieństwa deskryptorów, z których jeden znajduje się o dwa poziomy (klasyfikacyjne) 
niżej niż drugi. Z tym ostatnim trudno się zgodzić, ponieważ z charakteru relacji hierarchicz
nych wynika, że deskryptor szerszy (niekoniecznie bezpośrednio) zawsze reprezentuje 
wszystkie deskryptory węższe, niezależnie od tego. na których niższych stopniach podziału 
występują. Tak więc jest z nimi związany relacją hierarchiczną, która (oprócz relacji mereo- 
togicznej w pewnych wypadkach) nie jest traktowana jako związek kojarzeniowy. Wyjątek 
może stanowić deskryptor węższy, który z jakichś powodów nie został uwzględniony w 
podziale klasyfikacyjnym deskryptora szerszego (np. w wyniku ograniczenia głębokości 
klasyfikacji), ale występuje w innym miejscu części systematycznej tezaurusa. Wówczas 
jedynie za pomocą wskaźnika relacji kojarzeniowej (KD) można pokazać, że zachodzi między 
nim a deskryptorem tytułowym jakiś związek. Budzi również pewną wątpliwość przyjęcie z 
góry (w myśl zaleceń występujących w wielu pozycjach literatury i w normach), że wszystkie 
relacje kojarzeniowe są symetryczne (wymagają zawsze stosowania odsyłacza zwrotnego), 
ponieważ, jak wykazały niektóre badania i praktyka, nie wszystkie z  nich zachodzą w obie 
strony. Na przykład w dokumencie dotyczącym biblioteki może wystąpić termin .poezja" jako 
nazwa podzbioru gromadzonej literatury beletrystycznej, ale jest brdzo mało prawdopodobne, 
żeby w dokumentach na temat poezji wystąpiło jako słowo kluczowe wyrażenie •biblioteka".

Deskryptory dziedzinowe wprowadzone do artykułów deskryptorowych głównych kate
gorii stanowią nazwy działów (podstawowych kategorii) i i w myśl intencji autorki zastępują 
deskryptory szersze, ale ich dodatkową zaletą jest wskazywanie miejsca deskryptora tytuło
wego w schemacie części systematycznej. Można by się zastanowić w związku z  tym. czy 
nie należy ich wprowadzić do wszystkich artykułów deskryptorowych. choć autorka napisała, 

że zrezygnowała z ich szerszego stosowania, ze względu na konieczność oszczędności 
miejsca.

W wielu miejscach części alfabetycznej TIN pod deskryptorem tytułowym występuje 
określenie precyzujące jego znaczenie (i ewentualnie uwaga dotycząca stosowania tego 
deskryptora w indeksowaniu) poprzedzone odsyłaczem SN. Symbol ten jest skrótem obco
języcznego wyrażenia «scope note* (Jkwalifikator dziedzinowy' w angielsko-polskim Słowniku 
Naukowo-Technicznym, wykorzystywanego dawniej w opisach tezaurusów do określenia 
elementu deskryptora wskazującego dziedzinę jego stosowania, a od pewnego czasu uży
wanego jako określenie uwag uściślających znaczenie lub stosowanie deskryptorów, wystę
pujących w tezaurusach zachodniojęzycznych np. w tezaurusach AGROVOC i EUROVOC 
zgodnie z zaleceniami normy międzynarodowej). Jak widać autorka TIN używa go w nowym
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znaczeniu Wydaje się, że odsyłacz ten należy zlikwidować, ponieważ jest wieloznaczny, nie 
jest akronimem wyrażenia polskiego (tak jak pozostałe odsyłacze, których i tak jest bardzo 
wiele), a przeznaczenie określenia, przed którym stoi, jest dostatecznie oczywiste - wystarczy 
więc wziąć go w nawias w celu wyraźnego oddzielenia od pozostałych elementów artykułu. 
Gdyby jednak umieszczenie takiego odsyłacza uznano za nieodzowne (np. dla uzyskania 
paralelnośd opisów z opisami w tezaurusie obcojęzycznym), można wykorzystać do tego 
celu akronim odpowiedniego wyrażenia polskiego, takiego jak.  uwaga uściślająca" (UU), jwy- 

jaśnienie uściślające* (WU) lub innego wyrażenia o tym znaczeniu.
W dołączonym do części systematycznej TIN wykazie modyfikatorów powiązano odsy

łaczami odrzucone formy jednostek leksykalnych z formami przyjętymi oraz oznaczono 
relacje kojarzeniowe pomiędzy poszczególnymi modyfikatorami, a także między modyfika
torami i pokrewnymi deskiyptorami kojarzeniowymi. Liczba haseł w tym dziale wynosi 88 
pozycji, w tym są 34 artykuły modyfikatorowe (reszta to odsyłacze). Zdziwienie buda fakt, że 
autorka uważa zestaw modyfikatorów liczący 34 pozycje za niepełny, podczas gdy w praktyce 
wykorzystywanie kilku lub kilkunastu modyfikatorów nastręcza często duże trudności, zwią
zane z ich niejednolitym wykorzystywaniem przez indeksatorów. Bliższe zapoznanie się z 
uwzględnionymi w wykazie modyfikatorami nasuwa wniosek, że znaczna ich część powinna 
być deskiyptorami należącymi do kategorii Jterminy ogólne*, lub innej zbfiżonej znaczeniowo 
kategorii. Tylko nieliczne z nich, m.in. -takie jak .funkcje", .perspektywy", 4x3równanie”, 
Jendencje rozwojowe’  (reprezentujące hasło .rozwój"), Jtypy", .wykorzystanie" (reprezen
tujące .zastosowanie"), powinny zostać modyfikatorami, stanowiącymi leksykę pomocniczą 
budowanego JIW (co wymaga wyraźnego podkreślenia w opisie tezaurusa).

W  zakończeniu wstępu omówiono plany dalszej rozbudowy TIN i sporządzenia wykazu 
identyfikatorów (określonych jako deskryptory w postaci nazw własnych) z  uwzględnieniem 
eliminacji synonimii oraz uporządkowania logicznego i alfabetycznego haseł. Nie podano 
żadnych informacji na temat liczby deskryptorów I ficzby aSkryptorów występujących w 
przedstawionej wersji TIN oraz niewiele informacp na temat aktualizacji tezaurusa.

W obecnej wersji TIN występuje wiele błędów w pisowni haseł oraz błędnych odsyłaczy, 
tak więc wymaga on gruntownej korekty przed ukazaniem się jego nasłanej edycji.

Stworzenie opartego na języku polskim efektywnego JIW przeznaczonego dla zauto
matyzowanego systemu informacyjno-wyszukiwawczego (SIW) dla dziedziny informal 
naukowej jest ogromnie potrzebne. Wydaje się. że język deskiyptorowy, z  założenia prze
znaczony wyłącznie do wykorzystywania w zautomatyzowanych SIW, najlepiej spełni wyma
gania tego systemu. Dobrze się więc stało, że autorka zbudowała słownik takiego języka, 
chociaż jego obecna postać jest jeszcze niedoskonała. TIN w przedstawionej formie nie 

nadaje się jeszcze do próbnej eksploatacji, ze względu na liczne usterki, a głównie te, które 
powodują trudności w docieraniu do miejsca występowania określonego deskryptora.
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W  rozdziale nt. rozbudowy TIN napisano, że tezaurus jest wers>ą zerową słownika, która 
zostanie rozbudowana i zmodyfikowana przed przekazaniem go do eksploatacji, m.in. 
dlatego, że jak wykazały wstępne doświadczenia, zasób terminów jest niewystarczający oraz 
konieczne jest wprowadzenie notacji, która jułatwi formalne odnajdywanie deskryptorów". 
Będzie to więc okazja do poprawienia błędów i wprowadzenia zmian uznanych za pożądane. 
Mam nadzieję, że niektóre przedstawione tu uwagi i propozycje pomogą autorce w dokony
waniu tych zmian.

24.11.1992 r. Barbara Wereszczyrtska-Cislo

SŁOWNIK SŁÓW KLUCZOWYCH Z HISTORII POLSKI*

Jest to jeden z serii słowników da poszczególnych dyscyplin nauk społecznych opra
cowanych z inicjatywy i pod kierunkiem metodologicznym krakowskiej Pracowni Ośrodka 
Informacji Naukowej PAN. Zakres leksyki zgromadzonej w tych słownikach obejmuje .główne 
trzony poszczególnych nauk. (...) bez Mi subdyscyplin i nauk pomocniczych’  i .jest zbiorem 
otwartym-. .Słownictwo to zostało w zasadzie wybrane tylko na podstawie najnowszej 
Bteratmy w języku polskim*. Tak sformułowany warunek nie wydaje się zrozumiały w wypadku 
słownika terminów z zakresu historii, jeśi weźmie się pod uwagę fakt. iż nauki społeczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem historii, wolniej niż inne dziedziny wiedzy realizują prawo 
starzenia się informacji, zaś dokumenty źródłowe stanowią dla tych nauk jedno z najważniej
szych zasileń informacyjnych. Poza tym określenie .najnowsza literatura' jest nieostre 
zarówno z punktu widzenia zasięgu chronologicznego, jak i formalno-wydawniczego. Słow
nikowi powinien towarzyszyć wykaz literatury, z  której pobrano słowa kluczowe, aby móc 
odeprzeć prawdopodobne zarzuty co do niereprezentatywnośd próby. W końcu należałoby 
wspomnieć, że danie pierwszeństwa przy wyborze słów kluczowych .terminom przyjętym w 
nauce, powszechnie stosowanym, pochodzenia polskiego i aktualnym* (Od Wydawcy s. 3.) 
pozostaje w sprzeczności ze stwierdzeniem zawartym we .Wstępie* odautorskim, iż język 
historii jest językiem literackim i publicystycznym, wzbogaconym .wielką ilością porównań, 
metafor, anegdot, równoważników zdań, skrótów myślowych itp. Jest to język pełen wyrażeń 
starych (archaizmów), ale nie wolny też od pojęć i wyrażeń nowych*.

We .Wstępie* do słownika nie znalazły miejsca informacje podstawowe dla oceny i 
ewentualnej obrony jego wartości. Dąje się odczuć brak informacji o tym. jaką przyjęto 
definicję słowa kluczowego- Dwoistość znaczenia terminu słowo kluczowe (wyraz z tekstu 
dokumentu istotny dla jego Charakterystyki informacyjno-wyszuknwawczej: wyraz spoza

*Sk»»nfc^6i«rld>Kaoi»ychłh4ociPal«lag»l»ni«nl«mlW«lonpoii»n»din»|).Ki»fc>i»OtNP*mBg2244».
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tekstu....) jest nie tylko przejawem aktywności intelektualnej osób zajmujących się tą proble
matyką, ale ma teł istotne konsekwencje praktyczne. Według jakiego kryterium i na podsta
wie jakich tekstów, bo chyba nie pełnych tekstów dokumentów, nadawano wybranym 
wyrażeniom języka naturalnego status slow kluczowych? We .Wstępie’  odautorskim napisa
no na przykład, że .(...) Bibliografie Historii Polski, z uwagi na (...) publicystyczne brzmienie 
i nieadekwatność treści tytułów wielu publikacji, mogły być źródłem słów kluczowych tylko w 
ograniczonym zakresie’. Jak należy rozumieć to stwierdzenie? Czy tak, że leksykę groma
dzono metodą indukcyjną na podstawie tytułów dokumentów? Lektura słownika prowadzi do 
wielu podobnych pytań. W dalszej części recenzji będą wskazane pewne przypadki szcze
gółowe różnych wątpliwość, niejasności i błędów, ale nie one ważąo ogólnej ocenie tej pracy. 
Błąd popełniony przy opracowywaniu słownika nie вой bowiem w szczegółach, a na pewno 
nie tylko w nich; błąd ten kryje się przede wszystkim w niepoprawnej metodologii pracy, w 
przyjęciu fałszywych założeń I niespełnieniu podstawowych warunków poprawności meto
dologicznej wszelkich prac leksykograficznyćh. Jeśli na przykład zaplanowano gromadzenie 
leksyki metodą indukcyjną, to należało uwzględnić także konieczność włączenia tak powsta
łego zasobu leksykalnego w jakąś (poprawnie zaprojektowaną lub przejętą) strukturę para- 
dygmatyczną, która sprawdziłaby kompletność zebranego słownictwa.

Zasób leksykalny słownika podzielono na sześć następujących części;. Pojęcia*. .Fakty 
i wydarzenia*.. Nazwy własne’ , .Nazwy geograllczno-historyczne', .Modyfikatory' i .Instru
kcja zapisu dat*. Część .Nazwy własne’  została podzielona na pięć mniejszych grup. Są to: 
Czasopisma, druki i rękopisy; Nazwy etniczne, rodowe i wyznaniowe (w tym instytucje 
religijne); Nazwy korporatywne; Nazwy osobowe; Obiekty materialne. Odrębną częścią 
słownika jest mały .Tezaurus z  wycinka metodologii historii*, tj. jej częśd pragmatycznej, 
opisującej metody rekonstrukcji procesu historycznego. We Wstępie napisano, iż tezaurus 
jest .rodzajem  wprawki', dlatego w recenzji nie będziemy się nim zajmować, koncentrując 
uwagę na słowniku.

Przyjrzyjmy się teraz pewnym kwestiom szczegółowym, traktując je jako egzempłifika- 
cje uwag ogólniejszej natury. Do zasobu leksykalnego słownika zostały włączone między 
innymi nazwy własne. Nie jest to rozwiązanie często spotykane w słownikach języków słów 
kluczowych, gdyż przy indeksowaniu dokumentów rozstrzygają w wypadku tych języków na 
ogól wyrażenia użyte w dokumencie będącym podstawą indeksowana a nie wyrażenia ze 
słownika. Podjęcie decyzji o objęciu zasobem słownika wyrażeń będących nazwami własny
mi byłoby uzasadnione gdyby został spełniony choć jeden z następujących warunków: (a) 
włączenie do zasobu leksykalnego języka wszystkich nazw własnych danej kategorii, co jest 
praktycznie raczą niemożliwe do spełnienia; (b) włączenie po zdefiniowaniu jasnych i 
jednoznacznych kryteriów selekcji wybranych nazw; na ogól kryterium to ma charakter 
pragmatyczny i polega na objęciu zasobem słownika wyrażeń, które wymagają (niekiedy w
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różnym stopniu) autoryzacji ze względu na istnienie zmniejszających się w czasie nazw 
synonimtcznych, wariantów ortograficznych itp. czy zmianie treści przy zachowaniu niezmien
ności formy nazwy. A  czym się na przykład kierowano wymieniając w dziale 5.2. Słownika 
sześć rodów magnackich (Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich, Radziwiłłów, Sanguszków 
i Sapiehów)? Jakie tu zastosowano kryterium doboru właśnie tych i tylko tych rodów (nazw 
własnych)? W zasadzie wszelkie nazwy własne muszą ex def initione trafić do słownika języka 
slow kluczowych. Tak przewiduje choćby .Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł 
historycznych" opracowana przez Komisję Historyczną PAU1/, choć zasada ta oczywiście jest 
w niej wyrażona w innej konwencji sytuacyjnej i językowej. Jeśli nazwa wyrażona w doku
mencie odbiega od współcześnie przyjętej pisowni, to należy ją podać dwukrotnie: (a) w 
brzmieniu źródła z odsyłaczem do (b) aktualnie przyjętej pisowni. W odniesieniu do na 
przykład nazw geograficznych pewną pomocą mogą służyć: .Wykaz urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce* (Warszawa I960) opracowany przez Ministerstwo Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Główny Urząd Statystyczny; dla okresu 
przedwojennego .Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej ...* przygotowany pod 
kierunkiem T. Bystrzyckiego (Warszawa [1935]) względnie .Słownik geograficzny Królestwa 
polskiego i innych krajów słowiańskich ...* (Warszawa 1880-1902).

Wiele zastrzeżeń budzi kompletność zasobu leksykalnego analizowanego słownika, 
będąca konsekwencją wskazanych wcześniej błędów metodologicznych popełnionych przy 
jego opracowywaniu, także niejasność kryteriów doboru słow kluczowych, ich segmentacja, 
wreszcie niejednokrotnie brak konsekwencji. A to wybrane tego przykłady. Można znaleźć w 
słowniku nazwę FAO, ale nie ma WHO; jest Bibfioteca Apostolica Vaticana, nie ma Archivio 
Segrato vaticano, są: IRAi Czerwone Brygady, eie nie ma ETA, a swoją drogą co te ostatnie 
nazwy mąją z historią Połski wspólnego? Skoro zaś mowa o FAO, to dlaczego nie ma 
podanych prawidłowych rozwiązań skrótów (Food and Agriculture Organisation) tylko samo 
jej polskie tłumaczenie? W  ogóle unika się nazw w językach obcych, a historia polski bez 
łaciny nie jest do pomyślenia, jest np. pojęcie javitas*. dlaczego me ma joppidum'2'. jChritas* 
to określenie stosowane do wielkich miast (Gdańsk, Kraków, Poznań, etc.), pozostałe 
miejscowości to joppida* -  stanowiące około 85% wszelkich miast w Polsce średniowiecznej 
i nowożytnej3' Pozostając przy tematyce miejskiej są hasła prawa miejskie i prawo miejskie
-  dlaczego rozbite? szkoda, łe  zabrakło sprecyzowania typu prawo niemieckie, magdebur
skie, średzkie, chełmżyńskie lub jeszcze bardziej lypowe Jus Theutonicum*. Jus Culmense*. 
etc.

Wśród zakonów wymieniono franciszkanów, z odsyłaczem konwentuałowie, zabrakło

1/ Por. Archiwum Komisji Historycznej. Seria 2 Ю т M (zbioru ogólnego XIV). Kraków 1990 *21-22, punk! IV b 2 
2/ Por. ZKulejtka-Tcpolska: Oznaczenie i Hasyfhacj* miesi w dawnej Polsce XVł*XV1ll w. Cz*scp«mo prawno-histoiyczne. 

VoL21965 nr 2 a. 253-268.
Э/ Por. M. Bogucka, H. Samsonowicz: Dzieje miast i mieszczaństwa w  Polsce przedrozbiorowej. Wrocław 1966 *.119.
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zaś obserwantów -  bernardynów i historycznego już odtamu zakonu o ścisłej obserwacp, czyi 
reformatów oraz kapucynów. Franciszkanie byl bardzo często nazywani zakonem brad 
mniejszych, a należeli oni do typu zakonów żebrzących czyi mendykantów. JeżeK pieczoło- 
wide wylicza się zakony rycerskie (3 z 8 to zakony hiszpańskie, braci dobrzyńskich wchłonę! 
krzyżacy, a mających swe йоту w Polsce krzyżowców z czerwoną gwiazdą brak), to dlaczego 
nie wyliczono w ten sam sposób zakonów żebrzących? Spośród średniowiecznych zakonów 
zabrakło też: premonstratensów czyi noibertanów, które to zakony mogłyby się znaleźć jako 
rozwinięcie hasła Kanonicy Regułami; brak też kartuzów i karmelitów.

W 1984 r. prof. Stanisław Nawrocki opracował Tezaurus Archiwistyki; szkoda, że nie 
sięgnięto do tej pozycji. Wprawdzie jest to nauka pomocnicza, ale przecież historia opiera się 
właśnie na źródłach pisanych, a te zazwyczaj są w takim lub innym archiwum lub dziale 
rękopisów biblioteki. Jeżeli jest .Dagome iudex* i JHistorta* Długosza (też można się zastana
wiać czy .Historia*, czy .Dzieje*, czy .Roczniki*), to szkoda, że nie ma podstawowych serii z 
kancelarii: koronnej - Metryki Koronnej i z kancelarii litewskiej - Metryki Litewskiej.

Podobnie nie ma szczegółowych haseł z zakresu rolnictwa i handlu (jest trójpolówka, 
ale nie ma już niw i działów; łaszt. szkuta, flis -  podstawowe przy eksporcie zboża), historii 
wojskowości (miecz, koncerz, etc.) czy heraldyki (choćby nazwy herbów wspomnianych 
rodów magnackich). Dlaczego jest miecznik a nie ma cześnika? Sejm żydowski to .Waad*, 
co prosi się o odsyłacz; nie ma sądu ławniczego, rajców, gmerków (choć są rataje), nie ma 
też posagu ani wiana, plebana ani szkolnictwa parafialnego. Drogi morskie i rzeczne, to chyba 
raczej szlaki wodne. Zostało natomiast hasło-kod z .minionej epoki" na wszystkich wrogów: 
Faszyzm, z rozróżnieniem na jego rzekome narodowe odmiany; powinny one być pod 
totalitaryzmem (niektóre pod autorytaryzmem), a także pod włatówymi sobie nazwami dla 
Niemiec jest to Nazizm (narodowy socjaSzm).

Pytania o konsekwencję i kryteria doboru wracają bardzo często, może to słownik 
.przykładowych słów kluczowych*?

Na stronie 187 błąd drukarski Mussolini zob. Ataturk (powinno być Mustafa-Kemal Pasza 
zob. Ataturk, co jest wiersz wyżej). Znacznie poważniejszy błąd merytoryczny znalazł się na 
s. 74. Sąd grodzki nie miał nic wspólnego z sądownictwem mieszczańskim, gdyż był to sąd 
dla nieosiadłej szlachty oraz dla szlachty osiadtej podpadającej pod 4 artykuły starościńskie.

W obszerniejszej analizie można byłoby wskazać więcej przykładów braków, błędów i 
niekonsekwencji (a ta ostatnia jest przy tego typu pracach poważnym mankamentem) 
dostrzeżonych w słowniku. Są to na ogół rezultaty błędów metodologicznych, o których była 
mowa wcześniej. Na koniec Chcielibyśmy zająć się jeszcze jedną kwestią, jaką jest raczej 
nieprzekonujące określenie celów, jakim ma Słownik służyć. Trudno się bowiem zgodzić, że 
słownik ten, podobnie jak inne słowniki z  serii dla nauk społecznych, został opracowany po 
to. aby być j[...) narzędziami kontroli słownictwa używanego do indeksowania dokumentów i
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zapytań", gdyż: (a) języki słów kluczowych z definicji są niekontrolowalne lub w bardzo 
ograniczonym stopniu można je kontrolować; (b) przy wszystkich wcześniej wskazanych 
niedostatkach i błędach słownika wątpliwa wydaje się możliwość praktycznego użycia go w 
jakichkolwiek procesach informacyjnych czy wyszukiwawczych.

20.12.1992 r. Jadwiaga Woźniak, Hubert Wajs

NOWY SYSTEM LEKSYKALNY JĘZYKA SŁÓW KLUCZOWYCH 
DLA METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

Budowa języków informacyjno-wyszukiwawczych dla nauk społecznych jest wyjątkowo 
trudna. Jest to spowodowane między innymi interdyscyplinarnością wielu problemów badaw
czych, brakiem precyzyjnej terminologii, zróżnicowaniem metod badawczych.1'  Charaktery
styczną cechą tych nauk jest też posługiwanie się różnego rodzaju nazwami własnymi, jak 
na przykład nazwy osobowe, nazwy koncepcji, nazwy teorii, nazwy organizacji, itp. Cechy te 
mają istotny wpływ na funkcjonowanie systemów informacyjno-wyszukiwawczych. których 
jednym z elementów są języki informacyjno-wyszukiwawcze. Płynność granic i interdyscypli
narny charakter wielu problemów badawczych nauk społecznych sprawia, że na dane 
zapytanie możemy w odpowiedzi otrzymać opisy dokumentów relewantne dla kilku dyscyplin 
naukowych.

W tym kontekście inicjatywa poznańskiego Ośrodka Informacji Naukowej PAN, zreali
zowana w formie opublikowanego w 1991 roku „Słownika słów kluczowych z metodologii nauk 
społecznych"^ (dalej słownik) wydaje się być godna uwagi i omówienia

Słownik, o którym mowa. ma prawdopodobnie stanowić system leksykalny języka słów 

kluczowych dla opracowywanego przez OIN PAN w Poznaniu systemu informacji o naukach 
społecznych. Jest on - jak pisze we .Wstępie* prof. J. Topolski -  efektem indywidualnej pracy 
autorki -  dr Zofii J. Sprys. choć w pracy nad wyborem części słów kluczowych również 
uczestniczyli -  jak podano we .Wprowadzeniu*- mgr Halina Ganirtska, mgr Hanna Górecka- 
Lewandowska, mgr Marzenna Buczkowska i mgr Piotr Przydryga. Jeśli przyjmiemy, że wkład 
wymienionych osób był niewielki, to godnym podkreślenia jest fakt indywidualnego opraco
wania słownika, gdy ż -  jak do tej pory -  słowniki słów kluczowych opracowywane i publikowane

1/ Szczegółową charakterystyk» nauk «potocznych podań miedzy innymi: H.P. Hogwnó-ó* Haart: Charactamfe* Ы aoaa) 
•dane* information. Amatacted review of the literatura. Ser. FID Studia* in Social Science tntormation and Documenta- 
tion.Budapeat: FID Social Science Documantatio (FID/SD) СопилМаа 1M1 (FID РиЫ.606); M.B.Lna: Tha Social aciantBi 
and Км information need*. W: Library Aaaodalion Reference, Spedai and Information Section. Proceeding» Ы tha 1«h 
Annual Conference 1968 London Tha Section 1D68 K.1D-1B.

SI Sbwnk słów kluczowych z malodologi nauk «potocznych. Oprać. Zofia J . Spryt. Poznart OIN PAN 1B90( raca OIN PAN)
♦ Suplement Poznań OIN PAN 1691.
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przez jedyny ośrodek w Polsce a mianowicie przez krakowską Pracownię OIN PAN przygoto
wywały odpowiednie zespoły specjalistów z danej dyscypliny wiedzy oraz z zakresu języków 
informacyjno-wyszukiwawczych.

Poznański Oddział OIN PAN zajmuje się od wielu lat budową systemu informacji w 
dziedzinie metodologii nauk. Opracowuje on jedyną w kraju bibliografię z zakresu metodologii 
nauk oraz od 1984 r. wydaje „Przegląd Literatury Metodologicznej’. Opublikowany słownik 
powstały w sprzyjającym tej pracy środowisku naukowym - zdaniem prof. J. Topolskiego - 
stanowi jeden z przejawów żywej stale działalności poznańskiego ośrodka metodologii nauk’ 
(s. 3), gdzie od 1965 r. prowadzona jest kartoteka bibliograficzna z metodologii nauk i 
naukoznawstwa.

„Zaprezentowany wykaz słów kluczowych obejmuje terminologię z zakresu [metodologi
- dop. BW] filozofii wraz z estetyką, logiki formalnej, metodologii ogólnej i szczegółowych 
następujących dyscyplin: antropologii, historii, psychologii, socjologii, teologii religii, częścio
wo: językoznawstwa, lingwistyki, literaturoznawstwa, pedagogiki, nauk ekonomicznych, po
litycznych i prawnych, nauk o kulturze i sztuce oraz teorii komunikacji, zachowania, gier i 
decyzji (...)* (s.5-6), co stanowi postulat dla słowników terminologicznych, a nie słowników 
języków informacyjno-wyszukiwawczych (w tym języków słów kluczowych). Przy budowie 
słowników języków informacyjno-wyszukiwawczych wykorzystuje się bowiem tylko część 
terminologii, która ze względu na swoją nośność informacyjną wydaje Się być przydatna (lub 
niezbędna) przy tworzeniu charakterystyk i instrukcji wyszukiwawczych dokumentów z danej 
dziedziny.

Każdy, kto podejmuje się budowy jakiegokolwiek języka informacyjno-wyszUkiwaw- 
czego (w tym również słownika tego języka) już na początku powienien jasno określić zakres 
i strukturę pola semantycznego budowanego języka. Granice pola semantycznego projekto
wanego języka może i zwykle wyznacza zakres tematyczny materiałów, z których czerpane 
jest słownictwo. Ma to istotny wpływ na wybór podstawowego słownictwa systemu. W 
przypadku nauk społecznych jest to trudny problem, niemniej należy sobie zdać sprawę z 
jego istnienia Precyzyjne Określenie zakresu pola semantycznego pozwala bowiem na 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co ma odwzorowywać dany język informacyjno-wyszuki- 
wawczy. W przypadku nieprecyzyjnego określenia zakresu słownika, co stało się w omawia
nym słowniku, powstaje problem, czym w istocie ma być słownik słów kluczowych dla tej 
dziedziny, to znaczy czy ma odwzorowywać (^wykorzystywać) tylko terminologię ogólnej 
metodologii nauk, czy także terminologię metodologii poszczególnych dziedzin wiedzy, czy 
również terminologię nauk szczegółowych. Oczywiście jest to także problem każdej innej 
dziedziny, a w szczególności problem metodologii nauk, czy i w jakim zakresie do metodologii 
danej dziedziny wchodzi słownictwo (terminologia) danej dyscypliny. Terminologia metodo
logii każdej z dziedzin wiedzy wyraźnie odgranicza się bowiem od terminologii danej dziedziny 
choć może ona stanowić niejako nadbudówkę' danej dziedziny, lub tworzyć z terminologią
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danej dziedziny jedną całość. Jest to także następujący problem: jak się ma słownictwo 
(terminologia) metodologii nauk społecznych do terminologii metodologii poszczególnych 
nauk społecznych, czy jest to ten sam zasób terminologiczny, czy jest to terminologia na 
poziomie .meta" w stosunku do innych metodologii.

Niejasne sformułowania .Wprowadzenia* dotyczące zawartości (zakresu) słownika, a 
także istoty języka informacyjno-wyszukiwawczego mogą świadczyć o tym. że nie do końca 
zdawano sobie sprawę, czym naprawdę ma być tworzony słownik. Nie rozróżnia się na 
przykład języka słów kluczowych, który opiera się na słowniku w postaci zamkniętej lub 
otwartej listy słów kluczowych, od języka swobodnych słów kluczowych, zawierającego (to 
jest posługującego się) Jtzw. instrukcję swobodnego indeksowania dokumentów za pomocą 
słów kluczowych wybranych z tekstu dokumentów i nie ujętych w formie żadnej skończonej 
listy wyrazów i połączeń wyrazowych, charakterystycznych dla danej dziedziny wiedzy".3' 
Brak jednoznacznych rozstrzygnięć dotyczących zakresu i struktury pola semantycznego 
słownictwa negatywnie wpłyną) na zawartość i strukturę słownika, co znalazło wyraz przede 
wszystkim w postaci niejasnych funkcji, które przyssano odsyłaczom „zob." i _zob. też". 
Odsyłacz _zob." wyraża w słowniku: 1. jrównoznaczność zakresową", 2. .odsyła od terminów 
niepreferowanych do terminów preferowanych*, 3. .wskazuje na relacje pomiędzy elementa
mi leksyki, zwłaszcza synonimii, współrzędności i częściowo generyczne". zaś odsyłacz 
.zob.też" jodzwierdedla różnorakie powiązania semantyczne pomiędzy terminami prefero
wanymi*: 1. .relacje kojarzeniowe*, 2. jrelacje nadrzędności", 3. .relacje pokrewieństwa". 
Takie określenie funkcji odsyłaczy sprawia, że użytkownik jest kompletnie zdezorientowany, 
jak ma korzystać ze słownika. Zostały bowiem całkowicie wymieszane sposoby odwzorowy
wania relacji językowych i pozajęzykowych.

Przy wyborze leksyki słownika oparto się na piśmiennictwie z lat 1981-1987. Nie 
wyjaśniono jednak dlaczego nie zostały wykorzystane materiały zebrane do roku 1980, 
Chociaż .W środowisku naukowym Poznania gromadzona jest od r. 1965 kartoteka bibliog
raficzna z metodologii nauk i naukoznawstwa" (s. 5), od tego samego roku wydaje się «Studia 
Metodologiczne’ , oraz materiały gromadzone po roku 1987, zwłaszcza że recenzje słownika 
zrobiono dopiero w 1989 roku, a sam słownik ukazał się drukiem pod koniec 1991 roku.

Również niejasno określona baza źródłowa gromadzonej leksyki jako jOgólnie obszar 
wiedzy w oparciu o którą i dla której opracowany jest słownik słów kluczowych (SSK) określa 
zbiór bibliograficzny, czyli piśmiennictwo z lat 1981*1987 z metodologii nauk społecznych, 
która rozwijana jest na pograniczu wielu dyscyplin naukowych* (s. 3) nie pozwala na 
rozstrzygnięcie czy opublikowany słownik został opracowany dla konkretnie istniejącego (w 
poznańskim Oddziale OIN PAN) zbioru informacyjnego, będącego jednym z elementów 
tworzonego przez tenże Ośrodek systemu informacji naukowej z metodologii nauk, czy też

Э/ Por. LA . BM dm  E. Śdbor Wprowadź*fl* do teorii fezyków informacyjnych- Wanzawa: CINTE 1981 Materiały 
szkotoniow* nr 21 s.36.
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ma to być jsłownik teoretyczny*, to znaczy zawierający tylko podstawową (> niezbędną) 
leksykę danej dziedziny, pozwalającą na odwzorowywanie treści i/lub formy dokumentów/za
pytań tylko na pewnym z góry określonym poziomie szczegółowości, nie zbudowanym dla 
konkretnego zbioru, lecz dopiero po dokonaniu niezbędnych modyfikacji możliwym do wyko
rzystania w konkretnym systemie informacyjno-wyszukiwawczym. W pierwszym przypadku 
tytuł publikacji .Słownik słów kluczowych z metodołogd nauk* stanowiłby swoistego rodzaju 
nadużycie, ponieważ w rzeczywistości byłby to tyko słownik słów kluczowych dla poznań
skiego systemu informacji naukowej z metodołogri nauk do wyszukiwania w zbiorze informa
cyjnym tego Ośrodka, zbiorze opartym na bibSograli Meratury polskiej z metodologii nauk za 
lata 1981-1987.

Do gromadzenia leksyki wykorzystano dotychczas szeroko stosowaną metodę dedu
kcyjną, polegającą na wykorzystaniu już istniejących źródeł słownictwa, oraz metodę indu
kcyjną, polegającą na indeksowaniu reprezentatywnego zbioru dokumentów (lub ich opisów). 
Jak wykazała praktyka, stosowanie tytko jednej z wymienionych metod jest niewystarczające. 
Procedura gromadzenia leksyki łącząca obie metody nazywana jest w teoni języków infor- 
macyjno-wyszukiwawczych metodą mieszaną (we .Wprowadzeniu* oraz przez niektórych 
autorów nazywana również metodą dedukcyjno-indukcyjną) i jest powszechnie stosowana 
przy budowie systemów leksykalnych języków informacyjno-wyszukiwawczych.

Praca nad słownictwem odbywała sę -  wedhjg informacji we .Wprowadzeniu* - w trzech 
następujących .fazach’ :

-1  faza, to Juźny i formalny sposób wyboru słów kluczowych, co sprawiało wrażenie 
przypadkowości* (s. 6),

-  2 faza, to .formalny sposób wyboru słów, dokonywano selekc# zbyt szczegółowych i 
wielowyrazowych. które rozbijano na mniejsze jednostki leksykalne. Kontynuowano odwoły
wanie się do definicji [...]. a w wypadku analizowania koncepcji i teorii poszczególnych autorów 
lub funkcjonujących w dwu- i więcej dziedzinach wiedzy, stosowano (warsztatowo) metodę 
gniazdowo-hierarchiczną i grafów* (s. 7).

-  3 faza (nie wymienionol), to jucłiwycenie zależności, relacji pomiędzy pojęciami, 
pomiędzy teoriami a ich elementami, sformułowanymi w języku naturalnym {__]* (s. 6-7).

Również nie wiadomo jak Jtypowano* słowa kluczowe. Wprawdzie na s. 6 zamieszczo
no wzmiankę, że: .Bazę źródłową w typowaniu słów kluczowych stanowiły: (1) tytuły prac 
naukowo-badawczych mieszczące się w  sporządzonej w Ośrodku Informacji Naukowej PAN 
Oddział w Poznaniu bibliografii literatury polskiej z  metodologii nauk za lata 1981-1987, (2) 
prace z poszczególnych dyscyplin naukowych (tytuły, rozdziały, podrozdziały, streszczenia, 
indeksy) oraz analizy dokumentacyjne [...]. (3) analizy treści podręczników akademickich, 
monografii, rozpraw i artykułów publikowanych w specjalistycznych czasopismach [...]. (4) 
słowniki, encyklopedie, zarysy encyklopedyczne, bibliografie i katalogi rzeczowe* lecz dwie
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strony dalej czytamy, że: „W typowaniu słów kluczowych punktem wyjścia były hasła przed
miotowe podstawowych dyscyplin (filozofii, historii, matematyki, socjologii -  teologii religii, itd.), 
poddyscyplin i wyodrębnionych dziedzin wiedzy (np. historii historiografii, historii socjologii, 
matematyki empirycznej, matematyki społecznej, psychologii społecznej, socjologii history
cznej), ich metody badawcze i problematyka metodologiczno-teoretyczna oraz metodologia 
ogólna, w tym także logika formalna* (s.8).

W słowniku brak jest jakichkolwiek odniesień wieloznacznych słów kluczowych do 
poszczególnych dziedzin wiedzy, co ze względu na specyfikę terminologii nauk społecznych 
wprowadza ogromną homonimię leksyki.

Jak podano we „Wprowadzeniu" warsztatowo stosowano również metodę gniazdowo- 
hierarchiczną i metodę grafów. Metody te bowiem ułatwiały „uchwycenie zależności, relacji 
pomiędzy pojęciami (terminami -  dop. WB], pomiędzy teoriami a ich elementami sformułowa

nymi w języku naturalnym [...]”.
W efekcie powstał indeks słów kluczowych, zawierający blisko -4000 elementarnych 

jednostek leksykalnych o różnym poziomie ogólności i przydatności Zgromadzone słownic
two -  jak czytamy we „Wprowadzeniu" -  w dalszej perspektywie ma być wykorzystane do 
budowy tezaurusa z metodologii nauk.

Słownik składa się ze „Wstępu*, opracowanego przez prof. J. Topolskiego, „Wprowa
dzenia". „Bibliografii*, to jest wykazu .prac naukowo-badawczych, które dają ogólną orientację
o współczesnych teoretyczno-metodologicznych problemach nauk społecznych* (s. 14), 
alfabetycznego indeksu słów kluczowych, oraz dołączonego do niego „Indeksu osobowego*, 
zawierającego „289 nazwisk wybitnych uczonych i filozofów, którzy przyczynili się do rozwoju 
różnych dziedzin wiedzy związanych z metodologią nauk społecznych"(s. 13).

Sądzę, że w kolejnym wydaniu słownika należałoby przede wszystkim poprawić język 
„Wprowadzenia", którego wiele sformułowań jest niejasnych lub nawet błędnych. Dotyczy to 
takich wyrażeń, jak: „definicyjne uporządkowanie pojęć [powinno być: terminów] wybranych 
terminów* (s.7), „luźny i formalny wybór słów kluczowych* (s. 8), „zakres pojęciowy terminu 
(i argumentów)* (s. 10). Nie wiemy na czym polegał .alfabetyczny układ [chyba powinno być: 
leksyki] języka słów kluczowych* (s. 15), co stanowi podstawę rozróżnienia pomiędzy poję
ciem i terminem,4'' jaką funkcję mają pełnić odsyłacze „zob." i „zob. też", co decydowało o 
szyku słów w wielowyrazowych słowach kluczowych, który wydaje się być czasem nienatu
ralny (np.„Absolutny historyzm", „Addytywne modele", „Agregatowy wskaźnik’ (s. 28) lub 
zbytnio obarczony wpływem języka haseł przedmiotowych, przejawiającym się m.in. poprzez 
niesymetryczność odsyłaczy „zob." oraz niewielkie wykorzystanie preferencji. Forma wielu 
jednostek leksykalnych jest niejednolita, jak na przykład: „Einsteina równanie’  (s.36), „Hipo-

4/ Zasadniczym źródtom nieporozumień i riakiady btfdów w opracowywaniu Wuykognfieznym atownidwa jad cz«ak> 
występuj*» w KtaraUirza przadmkxu przyj«cia pojłcia jato katagmi opisu, chociaż w iftocw jasl nią tarmin j* o  downy 
odpowiednik pojada.
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tetyzm Poppera Karl" (s.41), Jankowskiego przestrzeń' (s. 53), .Teoria kultury Kmity Jerzego* 
(s. 72). .System globalny I. Wallersteina'(s. 75). Należałoby również przeanaizować stopień 
prekoordynacji niektórych wielowyrazowych słów kluczowych, takich tak na przykład: .Ame
rykańska new social history".„Amerykańska socjologia miasta" (s. 28). „Atomizm w teorii 
zachowania" (s. 30), oraz sprawdzić przydatność do indeksowania i wyszukiwania niektórych 
słów kluczowych (jak na przykład .Historia nieświadoma* (s. 42), zbitki .Analiza i synteza" (s. 
28). skoro jest już „Analiza" (s. 28) I „Synteza" (s. 75), oraz stów kluczowych będących 
przymiotnikami a także przypadki użycia słów kluczowych w liczbie mnogiej. Z .Wprowadze
nia’  nie dowiadujemy się jaki jest status .Indeksu osobowego" oraz dat umieszczonych przy 
nazwiskach, czy stanowią one słowa kluczowe, czy też nie, zwłaszcza że w  słowniku 
umieszczono takie słowa, jak: „Atomizm logiczny Russella Bertranda" (s. 30). .Aprioryzm 
Kanta łmmanuella" (s. 30), co można by uznać za przejaw zbytniej prekoordynacji słownictwa.

.Indeks osobowy" nie został opracowany w sposób jednolity. Trudno dostrzec w nim 
realizacji jakiejkolwiek zasady prezentacji poszczególnych nazwisk. Nazwiska zostały zapre
zentowane w następujących różniących się między sobą układach: 1 . nazwisko, pełne imię, 
daty żyda. np. Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963), 2. nazwisko, pełne imię, data śmierci (bez 
daty urodzenia), np. Abrams Philip (-1981), 3. nazwisko, pełne imię (lub jego skrót), bez dat 
życia. np. Amsterdamski Stefan, Bums Т., 3. nazwisko, pełne imię, skrót drugiego imienia, 
daty życia. np. Adomo Theodor W. (1903-1969), 5. nazwisko, pełne imię, skrót drugiego 
imienia, data urodzenia, np. Amstrong David H. (1926-), 6. nazwisko, skrót pierwszego i/tub 
drugiego imienia, bez dat żyda, np. Juillard J„  Apel K.O., 7. nazwisko, pełne imię, data 
urodzenia, np. Assorodobraj Nina (1908-),8. nazwisko, pełne imiona, daty żyda, np. Berkeley 
Henry George (1685-1753), 8. nazwisko, skrót imienia, brak dai życia. np. Breed W., 9. 
nazwisko, pełne imię, skróty pozostałych imion, daty żyda. np. Brzozowski Stanisław L.L. 
(1878-1911). Tak wielka (nieuzasadniona!) różnorodność sposobów prezentacji nazwisk 
autorów mogła być zredukowana na przykład poprzez zamieszczenie we „Wprowadzeniu" 
wzmianki, że przy nazwiskach autorów umieszczano pełne pierwsze imię. skrót drugiego 
imienia (jeśli takie istniało) oraz daty urodzin i śmierd, jeśli takie istnieją.

W słowniku nie uniknięto również wielu błędów merytorycznych. Wymieńmy tylko 
niektóre. Na przykład zdanie JLe względu na różne znaczenia pojęć i ich funkcję wprowadzo
no rozróżnienie na słowa kluczowe preferowane i niepreferowane"(s. 7) jest błędne, ponieważ 
trudno sobie wyobrazić preferencję homonimów. Preferencję stosuje się w celu rozróżnienia 
synonimów, to znaczy wyrazów (terminów) o takim samym znaczeniu.

Nie można także uznać za trafne stwierdzenie, że Język słów kluczowych jest niezbęd
ny do charakterystyki treśd dokumentów, do sporządzania analiz dokumentacyjnych i abs
traktów w języku informacyjnym oraz do wyszukiwania dokumentów w tym zbiorze informa
cyjnym' (s. 5). ponieważ najkrótszą charakterystykę treśd dokumentu stanowi przeważnie
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już sam tytuł dokumentu, natomiast analizy dokumentacyjne, w tym abstrakty są przeważnie 
opracowywane w języku naturalnym, oraz stwierdzenie, że język słów kluczowych jest 
.potrzebny do zbudowania języka informacyjno-wyszukiwawczego. a w daszej perspektywie 
tezaurusa z metodologii nauk" (s. 5). gdyż język informacyjno-wyszukiwawczy składa się ze 
słownika, gramatyki oraz reguł odwzorowywania rzeczywistości (definicja strukturalna języ
ka), natomiast tezaurus to tylko słownik języka deskryptorowego. Oczywiście, leksykę języ
ków słów kluczowych można wykorzystywać przy budowie tezaurusów.

Również nie trafnym rozwiązaniem może okazać się wyłączenie ze .Słownika" nazw 
dyscyplin naukowych, takich jak: .Historia’ , .Psychologia"..  Socjologia" (s. 7). co spowodo
wało zbytniąprekoordynację leksyki: na przykład słowo kluczowe „Negatywizm w psychologii" 
(s. 56) można by zastąpić za pomocą odpowiedniej koordynacji terminów: .Negatywizm" i 
.Psychologia".

Słownik zawiera niestety także bardzo dużo błędów literowych, których nie poprawiono 
w załączonej erracie.

Wydaje się, że wielu błędów można było z pewnością uniknąć. Powinny one zostać 
wyeliminowane w następnym wydaniu słownika

Pomimo tak wielu uwag krytycznych należy podkreślić ogromny wkład pracy, jaką 
włożono już w same zgromadzenie słownictwa, które powinno znacznie pomóc polskim 
naukowcom zajmującym się metodologią nauk w wyrażaniu ich potrzeb informacyjnych w 
systemach inłormacyjno-wyszukiwawczych.

Bardzo przydatnym dla użytkownika słownika może okazać się .Indeks osobowy", w 
którym dodatkowo odwzorowano zależności pomiędzy nazwami osobowymi a poszczegól
nymi terminami, nazwami koncepcji I nazwami teorii.

Niewątpliwą zaletą kolejnego «wydania słownika mogłoby być na przykład jego przezna
czenie dla konkretnego systemu i zbioru informacyjnego, w którym mógłby być wykorzysty
wany i testowany.

Autor recenzji w pełni podziela opinię prof. J. Topolskiego, że jego rodzaju słowniki 
muszą poddane być weryfikacji w toku praktyki informacyjnej i wyszukiwawczej* (s. 3) oraz 
zdanie autorki słownika, dopiero .praktyczne korzystanie ze słownika wskaże na ile i w jakim 
zakresie jest on przydatny, które słowa kluczowe są zbędne i jakie nowe należy doń 
wprowadzić’  (s. 15-16).

15.01.1993 r. Wiesław Babik
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KRONIKA

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ (PTIN)

W dbficzu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych iządy rozwiniętych krajów europej
skich i pozaeuropejskich zwracąją szczególną uwagę na wypracowanie strategii nowoczes
nego rozwoju społeczno-gospodarczego. Do najważniejszych elementów, które w istotny 
sposób kształtować będą przyszłość społeczno-gospodarczą świata, zalicza się pełne zaan
gażowanie istniejącego potencjału naukowego i technicznego w procesie rozwoju i wykorzy
stania przemysłowej technologii informacyjnej i przemysłu elektronicznego.

Wynika to z przekonania, te  informacja naukowa techniczna i ekonomiczna, wzboga
cona nowoczesną techniką i technologią informacyjną, stwarza przesłanki kształtowania 
świadomości społeczeństwa informacyjnego. Strategiczna pozycja tych obszarów ludzkiej 
działalności wynika z kreatywnej i katalitycznej natury informacji traktowanej jako tworzywo 
i towar.

Nakreślenie spójnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego państwa, 
programu dalszego rozwoju działalności informacyjnej oraz technik i technologii informacyj
nych. wymaga pełnego rozpoznania aktualnego stanu potencjału informacyjnego.

W przekonaniu o doniosłej roli informacji naukowej w procesie rozwoju nauki i gospo
darki grono aktywnych pracowników INTE podjęło już w roku 1983 próbę powołania do żyda 
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. Opracowany i przedstawiony wniosek o reje
strację PTIN został przez ówczesne władze odrzucony.

Trwający od 1989 r. proces transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce, 
polegający m.in. na kształtowaniu warunków nowoczesnej gospodarki rynkowej i jej przysta- 
wałnośd do gospodarek krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jaskrawo uwypuklił 
decydujące znaczenie nauki, informacji i technologii informacyjnej dla optymalizacji i efektyw
nego przebiegu procesów przekształcania gospodarki narodowej.

Zaistniałe okoliczności doprowadziły do ponownego powołania komitetu założycielskie
go, a w  konsekwencji wpisania Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej do rejestru 
stowarzyszeń na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, VII Oddział 
Cywilny i Rejestrowy, z  dnia 27.05.1992 r.
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Obszarem działalności PTIN stapiającej specjalistów z zakresu informacji i biblioteko
znawstwa, informatyki, matematyki i elektroniki, jest szeroko rozumiana informacja naukowa, 
techniczna i ekonomiczna. Określa to zarazem główne cele i kierunki działalności PTIN, do 
których należą:

1. Upowszechnianie wiedzy o rozwoju teorii i praktyki informacyjnej oraz o znaczeniu 
informacji w procesie kształtowania nowoczesnej gospodarki, zwłaszcza w warunkach trans
formacji systemu społeczno-politycznego i gospodarczego. Społeczna akceptacja działalno
ści na rzecz rozwoju i efektywnego wykorzystania szeroko rozumianej informacji wynikać 
bowiem powinna z przeświadczenia, że bez wejścia do systemu nowoczesnej łączności 
elektronicznej, zapewniającej optymalny przepływ aktualnej i wiarygodnej informacji, żadne 
państwo nie ma szans na efektywne korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a 
tym samym na podmiotowe uczestnictwo w budowie nowoczesnego systemu społeczno-go
spodarczego. Przy rozwiązywaniu problemów współczesną cywifizacjt, informacja pozwala 
człowiekowi lepiej rozumieć rzeczywistość, a tym samym czynnie uczestniczyć w kształto
waniu nowego ładu społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w warunkach szybko zachodzą
cych zmian.

2. Współudział PTIN w kształtowaniu poftyki informacyjnej państwa. Podstawowe 
założenia tej polityki uwzględniać powinny, zdaniem PTIN, następujące elementy:

-  jasno sprecyzowane informacyjne potrzeby społeczeństwa,
- sprawne mechanizmy legislacyjne i finansowo-organizacyjne, zdolne do zaspokojenia 

tych potrzeb,
-  mechanizmy promocji działalności służb informacyjnych, dostosowane do możliwości 

finansowych i aktualnego stanu techniki i technologii informacyjnych.
Opracowanie odpowiedniego modelu polityki informacyjnej jest szczególnie istotne dla 

nowoczesnej gospodarki rynkowej, zwłaszcza w społeczeństwach wysoce zinstytucjonalizo
wanych, istnieje bowiem konieczność zsynchronizowania działalności informacyjnej różnych 
jednostek i organizacji rządowych i pozarządowych. Ujednolicenie zasad tej działalności 
wydaje się niezbędnym warunkiem pomyślnej reaizacji poStyki informacyjnej każdego pań
stwa

Jednym z najważniejszych kierunków działalności PTIN ma być także podejmowanie 
prac na rzecz integrowania środowiska twórców i użytkowników informacji oraz reprezen
towania i ochrony zawodowych uprawnień pracowników informacji naukowej. Łączy się to. z 
jednej strony, z  koniecznością jasnego określenia zakresu odpowiedzialności podmiotów za 
jakość I rodzaj wytwarzanych produktów informacyjnych oraz świadczonych usług, natomiast 
z drugiej strony, z  kwalifikacjami, a także ze społeczną i materialną pozycją pracownika 
informacji naukowej w systemie organizacji i funkcjonowania nauki. Ponieważ informacja 
naukowa stanowi integralną część badań naukowych i rozwojowych, to pracownicy służb
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informacyjno-bibliotecznych, działających na rzecz rozwoju nauki i techniki, muszą być 
traktowani na równi z pracownikami naukowymi. Jest to problem szczególnie ważny w świetle 
aktualnego niedoboru ilościowego i stanu kwalifikacji kadry pracowników informacji oraz 
wobec konieczności pozyskiwania do pracy w informacji naukowej i technicznej młodej kadry 
specjalistów.

Uczestnictwo PTIN polegać tu będzie na przygotowywaniu opinii i wniosków w spra
wach związanych z doskonaleniem organizacji i funkcjonowania informacji naukowej i 
technicznej oraz przekazywaniu ich «Haśdwym władzom, instytucjom i podmiotom gospodar
czym. Zostaną one opracowane w wyniku realizacji konkretnych zadań programowych. 
Zdaniem PTIN do zadari pierwszoplanowych należą:

1. Przeprowadzenie pełnej analizy formalno-prawnych uregulowań związanych z two
rzeniem, funkcjonowaniem i eksploatacją informacji naukowej i technicznej w kraju i ich 
dostosowaniem do prawnych rozwiązań obowiązujących w krajach Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej. Stanowi to niezbędny warunek aktywnego udziału Polski w kształtowaniu 
europejskiego ładu informacyjnego i pełnego korzystania z europejskich i światowych zaso
bów informacyjnych. Należy sądzić, że wyniki analizy pozwolą na wytypowanie problemów 
wymagających uregulowań legislacyjnych (źródła i sposoby finansowania działalności infor
macyjnej, ochrona własności intelektualnej i praw autorskich itp.).

2. Rozpoznanie aktualnego stanu struktury organizacyjnej i potencjału informacyjnego 
oraz zaplecza technicznego krajowych służb informacji naukowej i technicznej. Zadanie 
realizowane będzie w ramach współdziałania poszczególnych podmiotów informacji nauko
wej i technicznej, a uzyskane wyniki stanowić powinny podstawę cło podjęcia prac nad 
doskonaleniem i dostosowaniem organizacyjnej infrastruktury do wymogów polityki naukowej 
i technicznej oraz potrzeb rynku informacyjnego w warunkach nowoczesnej gospodarki 
rynkowej.

3. Określenie potrzeb informacyjnych różnych użytkowników informacji naukowej i 
technicznej. Ze względu na różnorodność środowiska użytkowników identyfikacja ich potrzeb 
informacyjnych uwyględniać musi charakter i zakres ich działalności zawodowej. Dostarcza
na informacja powinna nie tylko zaspokajać bieżące potrzeby użytkownika, ale również 
wyzwalać nowe zapotrzebowania, wpływać na trafność podejmowanych decyzji, powodować 
reorientację kierunków badań podstawowych i rozwojowych, a także systemu edukacji i 
szkolenia zawodowego zgodnie z potrzebami rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju i z 
koniecznością rozwiązywania problemów współczesnej cywilizacji.

Realizacji omawianych powyżej celów i zadań towarzyszyć będą działania Polskiego 
Towarzystwa Informacji Naukowej w zakresie:

-  podnoszenia efektywność i sprawności organizacyjnej placówek i systemów informa
cyjnych.
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-  szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników i użytkowników informacji oraz 
zgłaszania odpowiednim uczelniom i szkołom wyższym propozycji dotyczących nauczania i 
kształcenia kadry dla potrzeb informacji naukowej i technicznej,

-  prowadzenia działalności «wydawniczej w postaci kwartalnika pt. "Praktyka-teoria 
informacji naukowej i technicznej", w którym omawiane będą najbardziej aktualne problemy 
i zagadnienia związane z rozwojem teorii i praktyki INT.

-  organizowania i współorganizowania spotkań środowiskowych oraz spotkań krajo
wych (seminaria, konferencje) poświęconych problemom informacji i wymianie doświadczeń,

-  nawiązywania kontaktów i organizowania współpracy z organizacjami międzynarodo
wymi i stowarzyszeniami związanymi z szeroko pojmowaną działalnością informacyjną, np. 
International Council for Scientific and Technical Information (ICSTI).

Przedstawione cele i zadania Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej realizować 
będzie przy współpracy krajowych placówek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz 
bibliotek, organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze informacji naukowej i technicz
nej.

19.04.1993 Andrzej Gromek

KRAKOWSKA PRACOWNIA INFORMACJI NAUKOWEJ 
OIN PAN W LATACH 1968-1992

POWSTANIE I ROZWÓJ

Pracownia Informacji Naukowej OIN PAN w Krakowie istnieje od 1 grudnia 1967 г., 
chociaż formalnie została utworzona dopiero 26 marca 1968 r. Utworzono ją w celu 
powiązania działalności Ośrodka Informacji Naukowej PAN w Warszawie z potrzebami 
informacyjnymi szkół wyższych i placówek PAN z terenu Polski południowo-wschodniej. Jest 
to więc placówka terenowa OIN-u. Jej działalność jest ściśle związana z programem oraz 
funkcjonowaniem Ośrodka w Warszawie oraz z krakowskim Oddziałem PAN. Ośrodek 
Informacji Naukowej PAN (do 1960 r. pod nazwą .Ośrodek BibiografH. Dokumentacji I 
Informacji Naukowej*; w latach 1961-1974 pod nazwą .Ośrodek Dokumentacji i Informacji 
Naukowej PAN*) powstał w 1953 roku i zawsze bezpośrednio podlegał Sekretarzowi Nauko
wemu PAN. Jego działalność w pierwszym dziesięcioleciu polegała głównie na prowadzeniu 
prac bibliograficznych i dokumentacyjnych, dotyczących badań prowadzonych w PAN. Od 
początku opracowywał on bibliografię prac wykonywanych w placówkach PAN zarówno w
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naukach społecznych, jak i przyrodniczych i ścisłych. Od 1962 roku Ośrodek pełni również 
funkcję placówki szkoleniowej, to jest instytucji usługowej o charakterze naukowym w zakresie 
informacji naukowej. W czasie istnienia Ośrodka dokonano kilku jego reorganizacji. Istotne 
rozszerzenie działalności Ośrodka nastąpiło w 1967 roku, kiedy to na mocy porozumienia 
ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekretarza Naukowego PAN 
zaczął on pełnić funkcję placówki koordynującej działalność informacyjną w obu tych resor
tach. Pełnienie funkcji koordynatora, rozwijanie akcji szkoleniowej, opracowywanie planów 
rozwoju sieć informacyjnej w resortach skupiających przeważającą liczbę placówek nauko
wych i bibliotek naukowy di kraju, wymagało przeprowadzenia dokładnej analizy stanu 
informacji naukowej oraz utrzymywania stałej i bezpośredniej łączność z placówkami infor
macyjnymi. Realizacji tych zadań miały służyć regionalne pracownie ODilN. Pierwszą z nich 
była Pracownia w Krakowie (do 1978 r. pod nazwą .Pracownia Organizacji Informacji 
Naukowej"). Dopiero jednak rok 1972 można uznać za początek uruchomienia sieci pracowni 
regionalnych ODilN. W tym roku bowiem utworzono następne pracownie we Wrocławiu i 
Lublinie.

Do zadań Pracowni -  realizowanych w ścisłej łączność z właściwymi merytorycznie 
pracowniami i działami ODilN - należał między innymi nadzór metodyczny w zakresie 
informacji naukowej w placówkach PAN i jednostkach MOiSzW na terenie województw 
południowych krąju, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów dla pracowników 
informacji naukowej z tego terenu, prowadzenie instruktażu i organizacja usług informacyj
nych stosownie do potrzeb nadzorowanych placówek, analiza działalność informacyjnej tych 
placówek oraz inne obowiązki wynikające z aktualnych potrzeb.

Powołanie pracowni krakowskiej zostało bardzo życzliwie przyjęte przez ówczesne 
środowisko zawodowe bibliotekarzy Krakowa, które uznało ten fakt za dowód zainteresowa
nia ośrodków centralnych potrzebami regionu. W okresie 1967-1972 była to jedyna placówka 
terenowa ODilN, obejmująca zasięgiem swojej działalności placówki informacyjne ówczes
nych województw: krakowskiego, rzeszowskiego i katowickiego, ze szczególnym uwzględ
nieniem miasta Krakowa. Początkowo rozwój pracowni projektowano z rozmachem. Miało 
być zatrudnionych sześću pracowników tworzących zespół działający równolegle i w ścisłym 
porozumieniu z innymi podobnymi pracowniami regionalnymi oraz z  centralą ODilN w 
Warszawie. Plany te jednak nie zostały zreaizowane w zamierzonym tempie.

Lata 1968-1971 okazały się okresem wyjątkowo trudnym dla bibliotek i ośrodków 
informacji w kraju, a także dla krakowskiej Pracowni. Pierwsze locum Pracowni stanowiło 
jedno pomieszczenie w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Na początku 1969 roku Pracownia 
otrzymała nowy lokal w gmachu Zakładu Mechaniki Górotworu PAN (ul. Reymonta 27). 
Jednak pierwsze samodzielne pomieszczenie Pracownia uzyskała dopiero w 1972 roku.
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Początek roku 1973 można uznać za zasadniczy punkt zwrotny w rozwoju Pracowni. 
Mianowicie Decyzją Prezydium O/PAN w Krakowie z dnia 1.12.1972 r. został przydzielony 
Pracowni nowy lokal w budynku przy ul. Straszewskiego 27. składający się z dwóch pokoi 
oraz pomieszczeń pomocniczych. Pracownia została wyposażona również w nowoczesny 
sprzęt reprograficzny i urządzenia do rozpowszechniania informacji tekstowej w systemie 
mikrofiszowym. W tym też roku Pracownia rozpoczęła usługową działalność reprograficzną. 
Od początku tegoż roku Pracownia prowadziła punkt konsultacyjny dla dokumentalistów i 
bibliotekarzy, przygotowujący do państwowych egzaminów kwalifikacyjnych.

Na początku 1974 roku działalność w środowisku bibliotekarzy i dokumentalistów 
Krakowa została zaniechana na rzecz mikrofiszowego informatorium. Kilkuletnia działalność 
Informatonum wywołała u użytkowników tyleż pochwał, co skarg na nieiytmiczność dostar
czanych danych. W końcu Pracownia zaprzestała obsługi użytkowników systemu. Powstałą 
w ten sposób lukę próbowano wypełnić kolejnymi propozycjami możliwych form działania 
Pracowni.

W 1976 roku włączono Pracownię do Zakładu Informacji Nauk Społecznych OIN PAN 
w Warszawie. Fakt ten spowodował osłabienie Pracowni i znacznie zmniejszył zaangażowa
nie Pracowni w działalność na rzecz regionu.

Na początku 1978 roku podjęto próbę likwidacji Pracowni w Krakowie. Wskutek inter
wencji krakowskiego Oddziału PAN oraz wielu placówek naukowych Krakowa do likwidacji 
Pracowni jednak nie doszło. Wydawało się, że sytuacja Pracowni zmieni się na lepsze z chwilą 
zlecenia jej opracowywania Tezaurusa Nadrzędnego dla Nauk Społecznych (TNNS), tematu 
resortowego opartego na umowie OIN PAN z IINTE. Miał być to słownik języka deskiyptoro- 
wego dla Systemu Informacji Nauk Społecznych (SINS), który to system tworzył OIN PAN w 
ramach ogólnokrajowego Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (SIN- 
TO). Celem tych prac miało być: .Opracowanie narzędzia dla określenia i rozgraniczenia 
zakresów tematycznych tezaurusów dyscyplinowych oraz określenie zakresów tematycz
nych zbiorów i serwisów informacyjnych z zakresu nauk społecznych*. Później uściślono 
nieco przeznaczenie TNNS stwierdzając, że ma to być słownik podstawowego języka 
informacyjnego systemu SINS. W istocie TNNS był realizowany w ramach szerszego tematu, 
a mianowicie .Opracowanie i pilotowe wdrożenie do eksploatacji Systemu Informacji o 
Naukach Społecznych w ramach SINTO”.

Pracownia brała udział w realizacji tylko jednego z etapów opracowywania TNNS, 
gromadząc i opracowując leksykę z 14 dziedzin nauk społecznych, tj. filozofii, historii, 
językoznawstwa, kultury i sztuki, marksizmu-leninizmu, nauk ekonomicznych, nauk pedago
gicznych, nauk politycznych, naukoznawstwa, literaturoznawstwa, prawa, psychologii, reli
gioznawstwa, socjologii. Poza pracami nad TNNS pracownicy wykonywali szereg prac 
naukowych związanych z doskonaleniem naukowym i zawodowym. Wspomnieć należy o
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przygotowywanych przez pracowników pracowni rozprawach doktorskich oraz przygotowy
waniu do druku ich rezultatów.

W 1985 r. z uwagi na zakończenie się okresu realizacji zlecenia na budowę TNNS. prace 
nad jego budową zostały wstrzymane. Na bazie zgromadzonego wcześniej zasobu leksykal
nego z nauk społecznych rozpoczęto prace zmierzające do opracowania i wydania drukiem 
serii słowników słów kluczowych dla poszczególnych dyscyplin nauk społecznych. Miały one 
być wykorzystywane zarówno w tradycyjnych metodach katalogowania (katalogowanie 
przedmiotowe), jak i w nowoczesnych zautomatyzowanych systemach wyszukiwania infor
macji.

W 1986 roku Pracownia otrzymała z UNESCO pakiet programów Micro CDS/ISIS (ver. 
1.0) -  nr licencji PC-86099i podpisała umowę na użytkowanie tego programu. Pakiet ten został 
opracowany pod auspicjami UNESCO na Uniwersytecie w Pizie w 1985 r. Od początku 1986 
r. był już dostępny w Polsce i rozpowszechniany poprzez Instytut Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie.

Od początku 1987 r. zaczęła się rozwijać współpraca Pracowni z bibliotekami Instytutu 
Botaniki PAN i UJ oraz Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. W bibliotekach tych w okresie 
1987-1990prowadzono prace nad automatyzacją (komputeryzacją) ich działalności. W końcu
1987 r. rozpoczęto także automatyzację zasobów informacji Zakładu Ochrony Przyrody i 
Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie.

W 1989 roku prowadzono prace nad automatyzacją procesów informacyjno-bibliog
raficznych wZakładzie Farmakologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Rozpoczęto 
również prace nad tworzeniem faktograficznych baz danych (dla zbiorów zielnikowych) w 
Instytucie Botaniki PAN z zastosowaniem oprogramowania dBase III Plus.

Od 1990 roku Pracownia współpracuje z Instytutem Historii PAN w Warszawie przy 
automatyzacji prac informacyjno-bibliograficznych dla .Bibliografii Bieżącej Historii Polski* 
(Kraków), .Bibliografii XIX i XX wieku* (Warszawa), .Polskiego Słownika Biograficznego’ 
(Kraków), .Polskiego Słownika Geograficzno-Hstorycznego* (Kraków).

W omawianym okresie Pracownia zapewniła obsługę organizacyjną i techniczną trzech 
spotkań o charakterze międzynarodowym, a mianowicie:

-  Międzynarodowej Konferencji Ekspertów MSINS d/s Lingwistyki Informacyjnej (Mo
gilany k/Krakowa, 19-23 marca 1979 г.);

-  Posiedzenia Biura Międzynarodowego Komitetu Informacji i Dokumentacji Nauk 
Społecznych (Kraków, 5-8 wrzesień 1986 г.);

-  Posiedzenia Komitetu Rewizyjnego UKD dla nauk społeczno-kulturowych (FID/C 
30/314-39), (Kraków, 8-12 październik 1986 г.).

W miniońym dwudziestopięaoledu Pracownią kierowali kolejno: mgr Zofia Skwamicka 
(1968-1973), mgr Magdalena Regucka (1974-1978), dr Jerzy Kozakiewicz (1979-1984) i dr 
Alina Fitowa (1985 - do chwili obecnej).
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NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

Za nąjważniejsze kierunki działalności Pracowni w minionym dwudziesłopięóoleau 
można uznać (kierunki wymieniono w kolejności ich pojawiania si$ w działalności Pracowni):

Badani* stanu informacji naukowej w placówkach PAN i szkół wyższych Polski 
południowej.

Badanie potrzeb użytkowników informacj i stosowalności metod informacji naukowej 
do badań w naukach społecznych.

Szkolenie pracowników informacji w  regionie. Organizowano kursy z zakresu auto
matyzacji procesów bibliotecznych i informacyjnych oraz kursy użytkowników pakietu progra
mów Mikro CDS/ISIS dla początkujących i zaawansowanych.

Udzielanie placówkom informacyjnym (ośrodkom informacji naukowo-technicznej I 
bibliotekom naukowym) instruktażu w zakresie wdrażania nowych metod, technik pracy i 
organizacji działalności informacyjne).

Koordynacja działalności informacyjnej w regionie; udział w zespołach powołanych 
przez Krukowską Radę Nauki i Techniki, opracowujących zintegrowany system informacji 
naukowej w regionie (KRAKUS). W porozumieniu z tą Radą Pracownia gromadziła dane 
dotyczące działalności naukowej i informacyjnej wszelkich instytucji, która taką działalność 
prowadziły na terenie Krakowa i województwa krakowskiego. Pracownia była organizatorem 
ścisłej współpracy środowiskowej bibliotek naukowych bez względu na przynależność mery
toryczną. Kierownik Pracowni był zapraszany do udziału w posiedzeniach Kolegium Dyrekto
rów bibliotek naukowych Krakowa.

Prowadzeni* prac dokumentacyjnych w zakresie informacji naukowej. W Pracowni 
za czasów Z. Skwamickiej prowadzono tradycyjne kartoteki zawartości dziesięciu podstawo
wych dla bibliotekarza czasopism polskich:. Aktualnych Problemy Informacji i Dokumentach", 
„Bibliotekarza"„Biuletynu OOilN PAN" „Dydaktyki Szkoły Wyłszej",>iauki Potekiej",. Prze
glądu Bibliotecznego", .Roczników Bibliotecznych',. Roczników Bibtoteki Narodowej", .Za
gadnień Naukoznawstwa". _Źyda Szkoły Wyższej*. Kartoteka obejmowała materiały od 1951 
roku. Z treści wymienionych czasopism wprowadzano do kartoteki tylko te materiały, które 
dotyczyły zagadnień organizacji bibliotek, techniki bibliotecznej, informacji i dokumentacji, 
działalności i organizacji bibliotek i ośrodków dokumentacyjnych.

Wydawnictwa informacyjne.
a) Wydawnictwa informacyjne dla regionu krakowskiego:

- .Biblioteki i ośrodki informacji naukowej Krakowa i województwa krakowskiego* pod 
red. Z.Skwamickiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1971 310 s.

-  .Instytucje naukowe Krakowa i województwa krakowskiego*.T.1. Polska Akademia 
Nauk. Towarzystwa naukowe. Stowarzyszenia naukowo-techniczne. Muzea. Archiwa. Biblio
teki. Informator. Oprać. K.Gąsowska. Warszawa: OIN PAN 1975 (Prace OIN PAN). 335 s„
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T.2. Instytuty naukowo-badawcze. Centralne laboratoria. Biura projektów. Komórki badawcze 
zakładów produkcyjnych. Oprać. M. Górecka. Warszawa: OIN PAN 1975 (Prace OIN PAN), 

285 s.
b) Wydawnictwa o charakterze ogólnym;

- .Problemy organizacji I realizacji programu UNISIST”. Oprać. J. Kozakiewicz, J. 
Ronikier. Warszawa: OIN PAN 1975 (Prace OIN PAN) 229 s.

-  .Informator bibliograficzny prac niepublikowanych z historii nąjnowszej (za lata 1988- 
1989)*. Wybór i oprać. A.Frtowa, Wl. Konieczny .Warszawa OIN PAN 1991 341 s.

Działalność reprograflczna i prowadzenie systemu mikrofiszowego na rzecz śro
dowiska naukowego regionu Polski południowej. Pracownia obsługiwała 363 użytkowników 
z placówek PAN. szkól wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych.

Prace naukowo-badawcze i projektowe w  zakresie systemów i Języków informa
cyjno-wy szukiwawczych , w tym zespołowe opracowanie i opublikowanie przygotowywa
nych na bazie zgromadzonej leksyki słowników słów kluczowych z wybranych dysyplin nauk 
społecznych. przyrodniczych i medycznych. Od początku 1985 roku w krakowskiej Pracowni 
OIN PAN prowadzono prace nad budową słowników stów kluczowych dla jedenastu nastę
pujących dyscyplin nauk społecznych: ekonomia polityczna (wyd. 1988), językoznawstwo 
(wyd. 1988), iteraturoznawstwo (wyd. 1990), historia (wyd. 1992). filozofia (wyd. 1988). 
marksizm-tenlnizm (wyd. 1989), nauka o polityce (wyd. 1989), pedagogika (wyd. 1988), 
prawo, psychologia (wyd. 1988), reigioznawstwo, socjologia (wyd. 1989) oraz nauk przyrod
niczych i medycznych: botanika (wyd. 1990) i neuropsychofarmakologia (wyd. 1990). Pod
stawą do ich opracowania były wykazy podstawowych terminów danej dziedziny, przygoto
wane przez specjalistów z poszczególnych dyscyplin naukowych. Recenzentami i konsultan
tami byli samodzielni pracownicy naukowi z wyższych uczelni, instytutów PAN oraz IINTE. 
Łącznie w tworzeniu słowników wzięło udział 53 pracowników nauki.

W minionym dwudziestopięctoledu przygotowano w Pracowni ponadlOOpracz zakresu 
informacji naukową.

W 1991 roku złożono w Komitecie Badań Naukowych 4 następujące wnioski o finanso
wanie projektów badawczych (granty):

-  Informator bibliograficzny prac niepubtkowanych z  historii za lata 1990-1992, kierownik 

projektu -  dr A. Fitowa;
- Słownik słów kluczowych z historii Polski (ang.- poi. i poi.- ang.) -  kierownik projektu - 

dr A. Fitowa;
-  Baza danych z najnowszej historii Polski, kierownik projektu -  dr A. Fitowa;
-  Słownik słów kluczowych z nauk społecznych, kierownik projektu -  dr W. Babik.
Trzy z wymienionych projektów, a mianowicie: .Informator bibliograficzny...', .Słownik

słów kluczowych z historii Polski, wersja dwujęzyczna...*, oraz .Słownik słów kluczowych z 
nauk społecznych* zostały pozytywnie ocenione przez Zespól Nauk Humanistycznych i
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Społecznych Komitetu Badań Naukowych, lecz z powodu braku środków nie zostały przyjęte 
do finansowania.

Komputeryzacja (automatyzacja) procesów łnformacyjno-bibliotecznych i bibli
ograficznych w ośrodkach informacji i bibliotekach Krakowa, Katowic i Warszawy na bazie 
pakietu programów Mikro COS/ISIS.

W ramach reakzaqi tego kierunku opracowano w języku ISIS/PASCAL szereg progra
mów m.in. programów wspomagających drukowanie i sortowanie informacji, program łącze
nia zbiorów cząstkowych, generator prototypów rekordów. Przeprowoadzono również wiele 
szkoleń (kursów) w zakresie użytkowania pakiektu programów CDS/ISIS (kursy podstawowe 
i dla zaawansowanych) oraz użytkowania mikrokomputera IBM PC. W ramach prac nad 
rozpoznawaniem pakietu Mikro ISIS wygenerowano polskojęzyczną wersję komunikatów i 
menu programu oraz opracowano instrukcję dla użytkowników. Rozpoznano możliwości 
pakietu w zakresie tworzenia różnego typu baz danych. W początkowym okresie prac z 
programem Mikro CDS/ISIS tworzono w Pracowni następujące bazy danych: APID ( bibliog
rafia wybranych artykułów z .Aktualnych Problemów Informaqi i Dokumentami"); JEŻYK 
(bibliograficzna baza danych o językach deskryptorowych); PAN (taktograficzno-bibfog- 
raficzna baza danych o członkach krakowskiego Oddziału PAN); ZIN ( bibliografia wybranych 
artykułów .Zagadnień Informacji Naukowej').

Przy znacznej pomocy metodologicznej krakowskiej Pracowni OIN PAN zaprojekto
wano w różnych instytutach PAN wiele baz danych. W bibliotekach Instytutu Botaniki PAN i 
UJ oraz bibliotece Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie utworzono następujące bazy 
danych:

1 . Bibliograficzno-dokumentacyjne bazy danych: opisów katalogowych książek 
(KS.KSIAZK.ZWAR); opisów katalogowych czasopism (CZAS); opisów bibliograficznych 
artykułów z wybranych czasopism polskich i zagranicznych (BROSZ); dotycząca wymiany 
międzybibliotecznej (KART); o czytelnikach i materiałach przez nich wypożyczonych (POZ. 
WYP); o publikacjach własnych pracowników (PRACE, PUBL).

2. Faktograficzne bazy danych: .BIBLIOGRAFIA FYKOLOGICZNA* ( bank danych o 
współczesnej i kopalnej florze i glonach Polski); FPR -  Fassil Plant Record ( eksperymentalna 
paleobotaniczna baza danych neogeńskich flor Europy Środkowo-Wschodniej); .INDEKS 
TAKSONÓW GLONÓW POLSKI* (wykaz nazw gatunkowych i przyporządkowanych im 
odpowiednich numerów bibliografii); LICZBY EKOLOGICZNE ( baza danych opracowana w 
oparciu o pracę prof. К. Zarzyckiego pt. .Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych 
w Polsce*); PYŁKI ( palinologiczna baza danych dla czwartorzędu); ZLN (komputerowy 
inwentarz zbiorów zielnikowych w Polsce).

Prace wykonywane przez pracowników Pracowni OIN PAN w wymienionych instytutach 
polegały na: analizie dotychczas stosowanych metod pracy w bibliotece oraz sposobów opisu
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zasobów bibliotecznych, opracowaniu struktuiy zbiorów komputerowych, testowaniu utwo
rzonych baz danych i szkoleniu personelu bibliotek oraz pracowników naukowych.

W Zakładzie Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie zaprojekto
wano struktury następujących baz danych: ART (baza bibliograficzna o dokumentach z 
opisami rezerwatów), FLORA (opisy roślin występujących na terenie rezerwatu), MONGOLIA 
( bibliografia prac o Mongolii), REZ (opisy rezerwatów przyrody).

We współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie utworzono następujące bazy 
danych: ADRES (informacje o adresach autorów i recenzentów przygotowywanych biogra
mów), AUTOR (informacje o autorach przygotowywanych biogramów), HIST („Bibliografia
XIX i XX wieku"). KART (komputerowa kartoteka opisów czasopism dokumentowanych w 
.Bibliografii Historii Polski"), PSB (faktograficzne informacje o przygotowywanych biogra
mach, autorach tychże biogramów, recenzentach oraz toku redakcyjnym biogramów), PUBL 
(publikacje naukowe pracowników IH PAN w 1991 roku), P92 (publikacje naukowe pracow
ników IH PAN w 1992 roku), SGH (informacje dotyczące ^Słownika geograficzno-historycz- 
nego"), SKR (słownik skrótów używanych w bibliografiach historycznych), WALD (bibliog
raficzne opisy dokumentów różnych typów, zamieszczonych w .Bibliografii Histori Polski", 
opracowywanej przez Zakład Informacji Naukowej IH PAN w Krakowie), ZAPIS (komputerowy 
dziennik korespondencyjny), ZESZYT (kartoteka danych o poszczególnych zeszytach Pol
skiego Słownika Biograficznego).

Rozpowszechnianie Informacji z baz danych na dyskach optycznych CD-ROM. Od 
początku 1992 roku Pracownia posiada subskrypcję oraz odpłatnie rozpowszechnia informa
cje z następujących baz danych na dyskach optycznych (CD-ROM): SCIENCE CITATION 
INDEX (SCI), SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX (SSCI) i LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE ABSTRACTS PLUS (LISA PLUS).

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Pracownia Informacji Naukowej OIN PAN w Krakowie jest placówką informacyjną bez 
własnej bazy źródłowej w postaci biblioteki fachowej, posiada jednak cenny księgozbiór 
podręczny z zakresu informacji naukowej oraz zagraniczne i krajowe (własne) bazy danych 
a także bardzo dobrą lokalizację i zaplecze lokalowe umożliwiające rozszerzenie a nawet 
podjęcie nowych form działalności informacyjnej.

Krakowska Pracownia OIN PAN może więc -  o ile znajdą się na to odpowiednie środki 
finansowe - w znacznie szerszym zakresie stanowić:

1. Ośrodek badawczy i projektowy w zakresie budowy bibliotecznych, dokumentacyj
nych i faktograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz budowy języków 
informacyjno-wyszukiwawczych jako elementu tych systemów a także tworzenia i wdrażania 
nowoczesnych technik komputerowych w placówkach PAN i szkół wyższych, bibliotekach i
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ośrodkach informacji naukowej. Pracownia może projektować różnego typu języki informa- 
cyjno-wyszukiwawcze, opracowywać słowniki Słów kluczowych, tezaurusy, klasyfikacje, pro
wadzić fachowe doradztwo w zakresie projektowania i eksploatacji baz danych w oparciu o 
pakiet programów Mikro CDS/ISIS oraz udzielać pomocy bibliotekom i ośrodtom informacji 
naukowej w automatyzacji procesów informacyjre-bibtiotecznych i dokumentacyjnych.

2. Środowiskowe Centrum rozpowszechniania informacji z zagraniczny cii i krajowych 
baz danych, w tym baz danych na dyskach optycznych (CD-ROM). Pracownia może 
prowadzić bazę danych o dyskach optycznych eksploatowanych w regionie Polski południo
wo-wschodniej oraz w oparciu o zawartość taj bazy wydawać co roku informator.

3. Poprzez odpowiedni modem i pocztę elektroniczną stanowić punkt dostępu do 
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). powiązanej z European Academic 
Research Network (EARN). Obecnie Pracownia ma możliwośd korzystania z tej sieci za 
pośrednictwem CYFRONET-u.

4. Ośrodek szkoleniowy i instruktażowy w zakresie podstawowej obsługi mikrokompute
rów (różnego rodzaju i na różnym poziomie kursy komputerowe dla pracowników naukowych 
i bibliotecznych). Pracownia prowadzi kursy podstawowej obsługi mikrokomputerów, kursy w 
zakresie wykorzystania mikrokomputerów do automatyzacji (komputeryzacji) prac bibliotecz
nych, informacyjnych i dokumentacyjnych.

5. Ośrodek wydawniczy z komputerowym wspomaganiem druku, w tym nadzór meto
dologiczny i redakcyjny nad wydawnictwami z dziedziny informacji naukowej. Oprócz tego 
jest możliwe wykonywanie składu komputerowego tekstów z łamaniem (książki, broszury, 
druki firmowe i reklamowe), wydruków na drukarce laserowej (papier, folia) oraz fachowa 
korekta tekstów..

6. Ośrodek tworzenia i rozpowszechniania informacji z własnych baz danych.
7. Punkt usługowej działalności reprograTicznej.
Przy realizacji wymienionych zadań niezbędną jest ścisła współpraca Pracowni ze 

środowiskiem naukowym Krakowa, w tym z poszczególnymi placówkami krakowskiego 
Oddziału PAN a szczególnie z Biblioteką PAN oraz Biblioteką Jagiellońską, Katedrami 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie, a także z innymi bibliotekami naukowymi i ośrodkami informacji 
naukowej w kraju i za granicą.

17.03.1993 г. Wiesław Babik
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TYDZIEŃ DOKUMENTALISTÓW NIEMIECKICH

W  dniach 22-24 września 1992 r. odbył się w Berlinie doroczny, czterdziesty piąty. Zjazd 
Niemieckiego Towarzystwa Dokumentacyjnego (Deutsche Geseltschaft fur Dokumentation), 
połączony z 31 Zjazdem przedstawicieli związku zawodowego dokumentalistów i pracowni
ków informacji (Berufsverband Dokumentation -  Information - Kommunikation).

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była .Technika i informacja -  rynek, 
media i metody*27 Zjazdowi towarzyszyła obecność największych niemieckich firm oferują
cych produkty i usługi dla bibliotek i placówek informacji. Swoje stoiska miały między innymi 
firmy sukskrybcyjne, komputerowe, wydawnictwa, producenci sprzętu, mebli i urządzeń.

Obrady otworzyły dwa referaty wstępne: .Elektroniczna dokumentacja jako czynnik 
współzawodnictwa w przyszłości' oraz .Rola systemów informacyjnych w koncernach prze
mysłowych*. Następnie pracowano w zespołach problemowych. Tematyka obrad koncentro
wała się wokół następujących grup zagadnień.

I RYNEK INFORMACJI. Wygłoszono między Innymi następujące referaty: .Rynek, 
media i techniki informacyjne*; .Rynek informacji -  stan. tendencje i prognozy na lata 
dziewięćdziesiąte*; .Media w 2000 roku -  wyzwanie dla profesjonalistów informacji*.

II ELEKTRONICZNE EDYTORSTW O.
III HIPERTEKST. Wygłoszono między innymi następujące referaty: .Wymaganie pozo

racji hipertekstów przy reprezentacji i przyswajaniu wiedzy*; .Relacje tezaurusa jako instru
mentalne środki pomocnicze dla hipertekstowych i naukowych banków danych*; .Budowa 
struktur wiedzy w wypadku systemów tekstowych i hipertekstowych"; .Wewnętrzne i zewnę
trzne różnice między hipertekstami*; .Hipertekst jako utopia, przyczynki do filozofii postmo- 
demy*; .Fakt i tematycznie zorientowana struktura faktów w hipertekście*.

IV DYSKI OPTYCZNE. Wygłoszono między innymi następujące referaty: .Potrzeba 
kontroli jakości przy produkcji WISO -  CD -  ROM*; .Niedostatki treści i formalne CD -  ROM. 
próba oceny*; JMułtimedialne CD-ROM -  zastosowanie w przyszłości".

V  REDAKCJA TECHNICZNA JAKO KIERUNEK KSZTAŁCENIA W  WYŻSZYCH 
SZKOŁACH BIBLIOTEKARSKICH.

VI ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE SYSTEMY ARCHIWIZOWANIA INFORMACJI. 
Przedstawiono referaty na temat technicznych i ekonomicznych aspektów archiwizowania 
danych na nośnikach magnetycznych I optycznych oraz referaty: .Wierne oryginałowi przed
stawienie dokumentów na CD-ROM’, .Dane kodowane tekstem*. .Dane kodowane obra
zem*.

2yD«ut«chf DofcumirtBrt ag 1ft02-Technfcund Information-Mwfct, Mldwnund U«<hod«n-22-24S«pl»m b»f.Ttiin»c h« 
UnwrrtftBarfn.
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VII INFORMACJA CHEMICZNA. Wygłoszono między innymi następujące referaty: 
„Nowości w zakresie faktograficznych banków danych (Gemefin, Beilstein. Spednfo)": „Infor
macja o reakcjach chemicznych*; .Numeryczne bania danych dla techniki chemicznej; Trendy 
w informacji chemicznej.

VIII KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW INFORMACJI W NIEMCZECH I KRAJACH 
EUROPY WSCHODNIEJ.

IX TECHNIKA W SŁUŻBIE PRAKTYKI. Wygłoszono między innymi następujące refe
raty: .Telefax w przedsięwzięciu komunikacyjnych -  konsekwencje i perspektywy*; „Siedowy 
system biblioteczny inhouse w Centrum Naukowym Berlina’ ; .Zabezpieczenie danych w 
specjalistycznych bankach danych*.

X BIBLIOTEKARSTWO I DOKUMENTACJA NIEMIECKA PO ZJEDNOCZENIU. 
„Formy zjednoczenia Wschodu i Zachodu na przykładzie berlińskich instytucji fachowej 
informacji*; „Stadts BibKotheke -  pruska spuśdzna kulturalna - biblioteka w dwóch domach"; 
.Sposób pracy DIN - Niemiecki Instytut NotrmaRzac$ pośród zmienionych służb"; .Usługi dla 
bibliotek w RFN. Droga do nowego Instytutu Bibliotecznego"; .Miejsce usług DPA - Niemiec
kiego Urzędu Patentowego po zjednoczeniu*; .Wpływ zmian społecznych na wydawanie i 
użytkowanie kategorii źródeł informacji w nowych landach federacji*.

XI FACHOWA INFORMACJA JAKO ZADANIE TRANSFERU DOROBKU NAUKI.
XII PROBLEMY INFORMACJI I DOKUMENTACJI W NOWYCH LANDACH. Wygło

szono między innymi następujące referaty: JVS jako przedsięwzięcie nowej republiki fede
racyjnej. Porównanie, problemy, perspektywy’; .Między nadzieją a lękami • pośrednictwo w 
informacji w nowych landach federacji"; .Skutki następstw zjednoczenia dla IVS, stan 
obecny*; .Poziom wykonania w 1989 roku. nowe założenia i perspektywy informacji na 
przykładzie regionu Drezna*; .Perspektywy zarządzania informacją w nowych landach fede
racji".

XIIINAUKOMETRIA. Wygłoszono między innymi następujące referaty: „Mapa badań 
w Szwajcarii w 1990 roku -  analiza struktury publikacji*; .Prowincjonalne badanie w zwier- 
dadle pubtkowanych liczb: fizyka w Bertn-Brandenburgia"; .Naukometria w naukach społe
cznych’; .Badania społeczne w 1990 roku w pięciu nowych landach federacji: wyniki nauko- 
metrycznej analizy projektowanego banku danych FORIS*; .Granice i możKwośd zastoso
wania bibliometrycznych metod w naukach społecznych"; .Bibliometryczne badana porów
nawcze percepcji i recepcji literatury*; .Taktyka publikacji i cytowań"; .Bibliometryczne roz
działy i ewolucje czołowych dziedzin podstawowego badania’; .Naukometria w historii 
naukoznawstwa’ ; .Analiza cytowań autorów z Instytutów Keiser-Wilhelm-Gesellschaft w 
czasopiśmie ’Nauki przyrodnicze’  od 1925 do 1939’; .Taktyka publikacji wczoraj i dziś: 15000
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autorów pewnej specjalistycznej dyscypliny matematycznej na stanowisku kontrolnym"; 
«Zmiany bibliometrycznego profilu instytutów badawczych w 20 wieku na przykładzie Insty
tutów Keiser-Wilhelm i Max-Planck-GeseNschaft”.

XIV OCHRONA DANYCH I INFORMACJI. .Prawo informacyjne w społecznym rynku 
informacji'. jOchrona danych". .Dostępność informacji (PUBLAW). Prawo dostępu i proble- 
my"..Poręczanie i odpowiedzialność za służby informacyjne".

XVI ZAGADNIENIA EKONOMICZNE I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ. Wygłoszono 
między innymi następujące referaty: .Banki danych inhouse: czy luksus?" Jakość usług 
informacyjnych: pilne i aktualne zagadnienie"; .Centralna biblioteka dla literatury czytelnej 
maszynowo. Utopia czy rzeczywistość?"

10.11.1992 г. Małgorzata Opalińska

INTEGRACJA EUROPY I PROCESY PRZEMIAN 
W SPOŁECZEŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH

Wisdert, 24-25 września 1992 r.

W dniach 24 i 25 września 1992 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, odbyta się sesja 
naukowa na temat .Integracja Europy i procesy przemian w społeczeństwach postkomunisty

cznych".
Ze strony Austriackiej Akademii Nauk referat wprowadzający na temat problemów 

emigracyjnych w relacji Wschód-Zachód z uwzględnieniem emigracji polskiej wygłosił prof, 
dr Heinz Fassman, zaś ze strony Polskiej Akademii Nauk prof, dr Władysław Markiewicz 
przedstawił problematykę modernizacji i przeobrażeń w Polsce.

W dyskusji, w której uczestniczyli polscy i austriaccy naukowcy reprezentujący nauki 
polityczne, ekonomię, socjologię i filozofię, prezentowano znaczenie i rolę różnych czynników 
wpływających na proces integracji politycznej, ekonomicznej i społecznej krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej z krajami EWG.

Przedstawiciele Ośrodka Informacji Naukowej PAN podkreślili rolę informacji w oma
wianym przedmiocie, demonstrując zautomatyzowane bazy informacji naukowej i technicz
nej, którymi dysponuje Ośrodek.

7.10.1992 г. A. Gromek
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MIKROKOMPUTER IBM PC. BUDOWA. DZIAŁANIE 
I OPROGRAMOWANIE

Kurs podstawowy dla pracowników Polskiego Słownika Biograficznego 

Instytutu Historii PAN, Kraków, paździemik-Hstopad 1992

Pracownia Informacji Naukowej OIN PAN w Krakowie (ul. Św. Tomasza 30/6) zorgani
zowała i przeprowadziła w październiku i listopadzie br. kurs podstawowy dla samodzielnych 
pracowników naukowych Polskiego Słownika Biograficznego (PSB) Instytutu Histoni PAN.

Kurs dotyczył użytkowania mikrokomputerów IBM PC XT/AT i możliwości ich «wykorzy
stania przez humanistów. Był to element realizacji umowy OtN PAN z Instytutem Historii PAN 
w Warszawie na zakładanie bibliograficznych i dokumentacyjnych baz danych w Bibliografii 
histoni Polski (Kraków), Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku (Warszawa), Polskim 
Słowniku Geograficznym (Kraków), Polskim Słowniku Biograficznym (Kraków), oraz prze
szkolenie pracowników wymienionych pracowni. Zajęcia odbywały sie w Pracowni Informacji 
Naukowej OIN PAN. Każdy z kursantów miał do dyspozycji mikrokomputer oraz otrzymał 
materiały pomocnicze dotyczące omawianych na kursie zagadnień i programów.

Program kursu obejmował następujące tematy:
1. Ogólne zasady działania i użytkowania mikrokomputera IBM PC (Budowa komputera 

IBM PC. Urządzenia dodatkowe. Uruchamianie komputera. Obsługa klawiatury. Obsługa 
drukarki).

2. Podstawowe polecenia systemu operacyjnego DOS (Charakterystyka systemu DOS. 
Rodzaje poleceń. Pamięci dyskowe. Pliki. Zasady pracy w systemie DOS. Wybrane polecenia 
DOS). Komunikaty o błędach w systemie DOS).

3. Posługiwanie się programem narzędziowym Norton Commander. (Uruchamianie 
programu. Konfigurowanie paneli. Polecenia NC. Operacje na zbiorach. Przeglądanie zbio
rów. Rady dla początkujących).

4. Posługiwanie się edytorem tekstu ChiWriter/TAG (Rozpoczęcie pracy. Wprowadzanie 
tekstu. Wydawanie poleceń. Projektowanie wyglądu strony. Notatnik. Nagłówki, stopki i 
odnośniki. Podział tekstu na strony. Formatowanie fragmentówtekstu. Usuwanie fragmentów 
tekstu. Drukowanie tekstu. Elementy grafiki. Operacje dyskowe).
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S. Użytkowanie pakietu programów CDS Mikro ISIS (wersja 3.0). Wprowadzenie 
(Struktura, funkcje programu i bazy danych. Wprowadzanie danych i utrzymywanie bazy 
danych. Wyszukiwanie informacji. Sortowanie i drukowanie informacji. Administrowanie 
bazami danych. Prezentacja możliwości tworzenia różnego typu baz danych oraz modyfikacji 
programu).

20.12.1992 г. Wiesław Babik

INFORMACJA I DOKUMENTACJA 
W KULTURZE POLSKIEJ XX W.

Konferencja naukowa, Zaborów 3-4 grudnia 1992 r.

W dniach 3-4 grudnia 1992 r. odbyła się w Zaborowie konferencja nt. .Informacja i 
dokumentacja w kulturze polskiej XX w.*, zorganizowana przez zakłady Instytutu Kultury: 
Pracownię Kultury Polskiej XX w. i Ośrodek Informacji Naukowej.

Celem spotkania była prezentacja wiedzy o dziejach i dorobku w dziedzinie informacji 
i dokumentacji, o roS, jaką działalność informacyjna i dokumentacyjna pełniła i pełni w kulturze
XX w., o kierunkach i znaczeniu zmian jakim ta sfera w kraju i na świećie podlega, a przede 
wszystkim przedstawienie na tym tle pierwszej, wstępnej koncepcji tomu .Encyklopedii 
Kultury Polskiej XX w." INFORMACJA * DOKUMENTACJA.

.Encyklopedia Kultury Polskiej XX w." (EKP) jest zamierzeniem badawczym, które niesie 
podsumowanie wiedzy, jakąo kulturze polskiej dwudziestego stulecia dysponuje nauka. Nad 
przygotowaniem .Encyklopedii” pracuje równolegle wiele zespołów i prace nad nią są już 
poważnie zaawansowane. Forma EKP odbiega od standardowych wzorów, jej konstrukcja 
opiera się na obszernych, autorskich, problemowych i przeglądowych hasłach, które zawie
rają niezbędną informację faktograficzną, a przede wszystkim są autorską interpretacją 
prezentowanej wiedzy o dziejach i dorobku kultury polskiej. Przedmiotem zainteresowań EKP 
jest kultura w jej szerokim ujęciu wraz z tłem historycznym i uwarunkowaniami ponadnaro
dowymi, na które składają się procesy społeczno-historyczne. czynniki materialno-techniczne 
oraz struktury organizacyjno-instytucjonalne.

Program spotkania składał się z trzech części: 
część I : Informacja jako problem kultury współczesnej;
część II : Tradycyjne formy gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji; 
część III: Nośniki informacji dziś i jutro.
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W problematyką części pierwszej wprowadził prof. Sław Krzemień-Ojak (red. naczelny 
EKP), przedstawiając projekt wstępny tomu INFORMACJA * DOKUMENTACJA oraz zapro
jektowaną serię haseł omawiających aktualne miejsce i rolę informacji we współczesnym życiu 
kulturalnym.

Określenie pola tematycznego serii haseł oraz ułożenie ich w tomie EKP, który proble
matyce informacji i jej roli w kulturze byłby poświęcony, jest zagadnieniem trudnym i wymaga 
współpracy przedstawicieli zarówno dziedzin teoretycznych jak i praktyków. Tom będzie miał 
zatem charakter interdyscyplinarny, ponieważ w „Encyklopecfii" przekazującej wiedzę o 
kulturze w jej szerokim rozumieniu, wiedza o informacji wiąże się z:

-  instytucjami, które od dawna ząjmują się gromadzeniem, przechowywaniem I udostę
pnianiem informacji (np. archiwa, biblioteki, ośrodki informacji);

-  nowoczesnymi nośnikami informacji, które obecnie w dobie komputerów, zyskały duże 
znaczenie;

-  teorią informacji jako określoną dziedziną wiedzy;
-jjnaukowraną publicystyką*, której obiektem zainteresowań są m.in.. np.: .informacja 

totalna*, .społeczeństwo informacyjne*, ^cywilizacja globalna*.
Różne aspekty roli informacji w kulturze będą prezentowane również w innych tomach 

EKP, istnieje jednak potrzeba wyodrębnienia problemów, które należy przedstawić łącznie w 
jednym tomie, stanowiącym względnie spójną całość. Informacja nie jest tak wyodrębniającą 
się dziedziną w kulturze jak muzyka, folklor czy edukacja, które mogą być traktowane jako 
oddzielne fragmenty kultury. Fakt, że jest ona przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin 
wiedzy( w tym całej sfery kultury), stanowi już o potrzebie kompetentnego ujęcia i opisu 
zagadnień z nią związanych.

Przedstawiony na konferencji projekt .zasięgu tematycznego* tomu EKP Jnformacja * 
Dokumentacja*, opracowany przez prof. S. Krzemienia-Ojaka, zawiera) cztery grupy haseł:

I Problemy informacji w świetle nauk humanistycznych;
I Nośniki informacji;
III Instytucje, źródła, ośrodki;
IV Informacja a kultura współczesna.
Dyskusja na konferencji potwierdziła potrzebę prowadzenia prac nad omawianym 

tomem EKP. Do rozważenia pozostała propozycja prof Tomasza Gobana-Klasa przygotowa
nia dwóch tomów, pierwszy INFORMACJA* KOMUNIKACJA, drugi INFORMACJA * DOKU
MENTACJA. Dużo uwagi poświęcono w dyskusji problemom grupy haseł Jnformacja a kultura 
współczesna’ uznając tę część tomu EKP za najbardziej istotną i ciekawą

Drugim wystąpieniem w tej części spotkania był referat prof. Kazimierza Krzysztofka pt. 
.Człowiek w świeae informacji*. Główne zagadnienia, które zostały omówione to:

- wpływ nowych technik na kulturę;
-  zmiany w sposobie przekazu informacji;
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-  nowe możliwość zarówno ekspansji kultury w sensie przestrzennym jak i akumulacji 
jej dziedzictwa;

• nowe możliwości zapisu tekstów kultury;
- nowe media a dostęp do kultury i możliwości .przechowywania' jej wytworów;
-  doskonalenie tradycyjnych form przekazu kultury;
- rola systemów multimedialnych w różnych dziedzinach kultury;
-  nowe technologie informacyjno-komunikacyjne a procesy cywilizacyjno-kulturowe;
-  zróżnicowanie poglądów na rolę .nowych mediów’ w społeczeństwie i ich wpływ na 

środowisko duchowe człowieka.
Druga część konferencji poświęcona była tradycyjnym formom gromadzenia, przecho

wywania i udostępniania informacji. W części tej były dwa wystąpienia, referat prof. S.Krze- 
mienia-Ojaka nt. .Encyklopedia jako nośnik informacji dawniej i dziś" oraz komunikat mgr Z. 
Jarmoszuk pt. .Ośrodek informacji -  tradycje i stan obecny".

Prof. S. Krzemień-Ojak przedstawił kontekst historyczny sięgając do przykładów zna
czących dla kultury encyklopedii,akcentując tym samym potrzebę tworzenia takich publikacji, 
ich rolę i znaczenie dla rozwoju nauki i kultury. Podkreślił wpływ, jaki na ich aktualność, także 
dzisiaj, wywierają wielkie osobowości i autorytety naukowe.

Mgr Z. Jarmoszuk w swoim komunikacie zaprezentowała problemy związane z powsta
waniem i rozwojem różnych form dokumentowania wiedzy, a także rolę działalność informa
cyjno - dokumentacyjnej, w tym instytucjonalnych ośrodków dla tego typu działań, z  wyróż
nieniem zadań, jakie zazwyczaj spełniają ośrodki informacji naukowej.

Dyskusja nad wystąpieniami charakteryzującymi tradycyjne formy gromadzenia, prze
chowywania i udostępniania informacji koncentrowała się na określeniu roli, jaką instytucje 
typu archiwów, bibliotek,czy muzeów oraz źródła piśmiennicze (encyklopedie, bibliografie) 
pełnią w kulturze XX wieku, z  uwzględnieniem przemian, jakim podlegają.

W trzeciej części konferencji dominowały rozważania na temat nowoczesnych nośników 
informacji i współczesnych systemów informacyjnych. Mgr Wiesław Gliński z Instytutu Bib
liotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił uczestni
kom spotkania komunikat nt. .Współczesne środki przekazu informacji poprzez duże sied 
komputerowe". Swoje wystąpienie połączył z  pokazem (przy użydu mikrokomputerów) 
możliwośd korzystania z sied komputerowej EARN poprzez Centrum Informatyczne Uniwer
sytetu Warszawskiego oraz przedstawieniem zasad działania poczty elektronicznej. Głów
nym zadaniem European Academic and Research Network jest wymiana informacji poprzez 
korzystanie z niekomercyjnych baz danych uczelni i instytucji badawczych na świede. 
Zainteresowanie pokazem wykazało, że EKP nie może nie uwzględnić w tomie poświęconym 
informacji haseł problemowo-przeglądowyćh przedstawiających specyficzne funkcje .nowych
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mediów*. Termin .nowe media* używany był często zamiennie z „nowymi technikami komu
nikacyjnymi*.

Drugim wystąpieniem w tej części konferencji był komunikat mgr Jadwigi Majewskiej- 
Tronowicz nt. .Systemu dokumentowania dzieł sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej w 
Warszawie*. Tworzenie baz danych o twórcach, dziełach, wydarzeniach artystycznych i 
galeriach stanowi podstawę nowego -  o charakterze multimedialnym - systemu informacji z 
funkcjonującym w nim programem ikonograficznym. Komunikat rriał charakter obszernej 
informacji o prowadzonych aktualnie w Centrum Sztuki Współczesnej pracach nad tym 
systemem.

Dyskusja dotyczyła głównie roli nowy dl technik informacyjnych we współczesnym 
„społeczeństwie informacyjnym* oraz szans i zagrożeń jakie niosą one współczesnej kulturze.

Konferencja w Zaborowie miała charakter spotkania roboczego i jej zadaniem było 
zainaugurownie dalszych spotkań na temat wybranych problemów informacji i dokumentacji 
w kulturze polskiej XX w. Uczestnicy -  w spotkaniu wzięło udział 20 osób -  całkowicie 
potwierdzili zasadność uwzględnienia w .Encyklopedii Kultury Polskiej* problematyki informa
cji.

20.12.1992r. ZnaJarmoszuk
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BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „ZAGADNIEŃ INFORMACJI 
NAUKOWEJ” ZA LATA 1987 - 1992.

Opracowała ANNA LEŚNIEWICZ

Bibliografia zawartość .Zagadnień Informacji Naukowej' za lata 1987-1992 ujmuje 
wszystkie pozycje zamieszczone w kolejnych 10 zeszytach tego pisma, tj. od nr 2(51) 1987 
do 2(60) 1992.

Dotychczas zostały opublikowane:
1 ..Bibliografia zawartość .Zagadnień Informacji Naukowej’  za lata 1962-1977- oddziel

ny numer czasopisma ZIN nr 1 (32) 1978, w którym ujęto wszyskie pozycje zamieszczone w 
.Biuletynie ODilN PAN’ (lata 1962-1971) i jego kontynuacji -  .Zagadnieniach Informacji 
Naukowej*(lata 1972 -1977).

2. Bibliografia zawartość .Zagadnień Informacji Naukowej* za lata 1978-1982* -  wkładka 
do .Zagadnień Informacji Naukowej* nr 1(40)1982 ujmująca wszystkie pozycje zamieszczone 
w poszczególnych numerach czasopisma od nr 1(32)1978 do nr 1(40)1982.

3. Bibliografia zawartość .Zagadnień Informacji Naukowej” za lata 1982-1987- wkładka 
do nr 1 (50) 1987 .Zagadnień...* zawierająca wszystkie pozycje zamieszczone w czasopiśmie 
od nr 2(41)1982 do nr 1 (50)1987.

Niniejsza .Bibliografia...* została opracowana podobnie jak bibiografie poprzednie. 
Jedyną istotną różnicą jest połączenie dwóch, dotychczas odrębnych część bibliografii 
adnotowanej: artykułów problemowych i materiałów i przyczynków w jednym ciągu alfabety
cznym. We wszystkich działach pozycje zostały ułożone alfabetycznie według nazwisk 
autorów lub według tytułów opracowań ( w przypadku recenzowanych prac zbiorowych).

Qpis bibiograficzny poszczególnych publikacji został sporządzony według norm biblio
graficznych : zawiera nazwisko i inicjał(y) imienia autora, tytuł artykułu (opracowania), nazwę 
czasopisma ( przyjęto skrót ZIN dla .Zagadnień Informacji Naukowej*), rok wydania, numer 
bieżący oraz w nawiasach ()kolejnynumer czasopisma (w .Zagadnieniach" zachowana jest 
ciągłość numeracji). Opis zawiera także informację o bibliografii i dane o streszczeniach 
(summ. -  streszczenie w jęz. angielskim, rez.- streszczenie w jęz. rosyjskim).

Dział .Artykuły oraz materiały i przyczynki’( poz. 1-81) został opracowany w formie 
bibliografii adnotowanej -  oprócz opisu bibliograficznego każda pozycja zawiera krótkie 
streszczenie treść danego artykułu. Ta część bibliografii została wydrukowana jednostronnie, 
aby umożliwić wykorzystanie zawartych w niej danych do dalszych opracowań.
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Dział .Recenzje i omówienia* (poz.82-107) zawiera alfabetyczny wykaz prac autorów 
polskich i obcych, jak również opisy prac doktorskich z zakresu informacji naukowej, które 
były omawiane na lamach .Zagadnień Informacji Naukowej*. Każda pozycja zawiera pełny 
opis recenzowanej czy omawianej pracy w języku oryginału, a następnie imię (inicjał) i 
nazwisko recenzenta (rec.) łub omawiającego (omów.), tytuł recenzji (omówienia) w języku 
polskim oraz dane dotyczące zamieszczenia recenzji lub omówienia w kolejnym numerze 
czsopisma.

Dział .Kronika" (poz.108-136) ujmuje wszystkie pozycje zamieszczone w kolejnych 
numerach .Zagadnień" w dziale pod tym tytułem. Są to przede wszystkim informacje I 
sprawozdaniach z  konferencji naukowych, sympozjów, seminariów i innych spotkań poświę
conych informacji naukowej, opracowane przez ich uczestników. Materiały zawarte w tym 
dziale są ułożone alfabetycznie według poszczególnych tytułów. Po tytule podane jest 
nazwisko opracowującego oraz dane dotyczące zamieszczenia pozycji w kolejnym numerze 
czasopisma.

Indeks przedmiotowy, zawierający hasła wyrażające treść wszystkich materiałów 
zmieszczonych w .Bibliografii...*, odsyła do poszczególnych numerów w odpowiednich jej 
działach. Hasła indeksowe opracowano z zachowaniem trzystopniowego podziału.

Indeks autorów zawiera nazwiska i imiona autorów prac oryginalnych, prac recenzo
wanych, autorów recenzji, omówień, materiałów z działu .Kronika’  i tłumaczy. W przypadku 
recenzowanych prac zbiorowych do indeksu włączono również nazwiska redaktorów.

Wszystkie dane rozszyfrowane lub uzupełnione podano w nawiasach kwadratowych. 

BIBLIOGRAFIA.

Artykuły oraz materiały i przyczynki {poz. 1-61) 
Recenzje i omówienia (poz. 82-107)
Kronika (poz.108-136)
Indeks przedmiotowy 
Indeks autorów

s. 167 
S. 209 
s. 214 
s. 219 
s.221
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WYKAZ SKRÓTÓW

ADONIS -  Article Delivery Over Network Information System 
BIS -  terminologiczna baza danych z  zakresu teorii języków informacyjno-wy-

szukiwawczych 
CCF -  Common Communication Format
CD-ROM -  Compact Disc Read Only Memory 
DABINAL -  DataBase Interlace in Natural Language 
EARN -  European Akademie Research Network
ECSSID -  European Cooperation in Social Sciences Information and Documentation 
ERIC -  Educational Resource Information Center
EUDISED -  European Documentation and Information System for Education 
EURIDICE -  sieć informacji z  zakresu polityki oświatowej Europejskiej Wspólnoty Go

spodarczej
JANET -  the United Kingdom Academic NETwork 
OCLC -  On-line Computer Library Center 
OPAC -  Online Public Access Catalogue
OLA -  system informacji o pracach magisterskich Politechniki Wrocławskiej
INFOTERRA -  Międzynarodowy System Informacji o Środowisku 
PASCAL -  Programme Ąpliqu4 a la Selection et й la Compilation Automatique de la 

Utóratur*
RASPRI -  Respublikanskaja avtomatizirovannaja sistema poiska i raspredelenija in

formacji
SABINA -  System Automatyczny Biblioteki Narodowej 
SIGŻ -  System Informacji o Gospodarce Żywnościowej
SIMTOJ -  System Informacji o Metodach i Technikach Organizatorskich w Sterowa

niu Jakością
SINUS -  System Informacji o Ukształtowaniu Środowiska 
TIN -  Tezaurus Informacji Naukowej
UNIMARC -  Universal MARC Format
WIST -  Wyszukiwawczo -  Informacyjny System Tezaurusowy
WLN -  Western Library Network
ZIN -  .Zagadnienia Informacji Naukowej"
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1. ARTOW ICZ E. Interpretacje terminu „relewancja* w  informacji naukowej. ZIN 
1989 nr 1(54) s.3-38 bibliogr. 33 poz. summ. re z .

Geneza i pierwsze definite retewancji. Relewancja jako relacja między 
elementami systemu informacyjno-wyszukiwawczego oraz jako relacja między zbio
rem informacyjnym systemu i otoczeniem systemu. Relewancja w  świetle zasad 
eksplikacji semantycznej R.Camapa.

2. ARTOW ICZ E. System informacji hungarologicznej Węgierskiej Biblioteki 
Narodowej. ZIN 1992 nr 1(59) s.101-124 bibliogr. 10 poz. summ. rez.

Omówiono sposób tworzenia systemu informacji, źródła informacji dla systemu, 
zakres i zawartość zgromadzonych danych. Szczegółowo przedstawiono poszcze
gólne elementy: podsystem informacji bibliograficznej, podsystem informacji biografi
cznej i posystem informacji o instytucjach oraz perspektywy jego rozwoju.
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3. AR TO W ICZ E. Udostępnianie wiedzy w dialogowym systemie informacyjno- 
wyszukiwawczym (online). ZIN 1990 nr 1(56) s.27-78 bibliogr. 19 poz. summ. 
rez.

Metody udostępniania wiedzy w dialogowych systemach informacyjno-wyszuki- 
wawczych. Wydzielono dwa rodzaje metod: wyszukiwanie informacji bez transforma
cji semantycznej i z  transformacją semantyczną. Ta ostatnia stosowana jest w 
systemach ekspertowych. Omówiono główne zasady funkcjonowania systemów 
online, a także kryteria rełewancji i sposoby prezentacji informacji. Scharakteryzowa
no wiedzę o języku informacyjno-wyszukiwawczym w systemie i jej uwarunkowanie 
instrumentami informacyjnymi (komputerami i ich oprogramowaniem). Przedstawiono 
wybrane problemy komunikacji użytkownika z  systemem.

4. AR TO W ICZ E., SZOMAŃSKI B. System Informacji o Metodach i Technikach 
Organizatorskich w Sterowaniu Jakością (SIM TO J). ZIN 1989 nr 1(54) s.103- 
123 bibiogr. 12 poz. summ. rez.

Zakres prac nad budową SIMTOJ opracowywanego w Instytucie Organizacji 
Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej w ramach tematu badawczego 
CBBP 0 2 .20.PI. Badania potrzeb informacyjnych przyszłych użytkowników systemu. 
Uczestnicy systemu na etapie projektowania i wstępnej eksploatacji. Zasoby informa
cyjne . Skomputeryzowana baza danych, zawierająca informacje faktograficzno- 
dokumentacyjne, opracowane na trzech poziomach opisu (opis encyklopedyczny, 
identyfikacyjny i szczegółowy). Struktura funkcjonalna I organizacyjna systemu. 
Problemy projektowania języka informacyjno-wyszukiwawczego dla systemu. Zasto
sowane środki techniczne. Współpraca z użytkownikami.
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Omówiono genezę i strukturę sieci EARN, sposób zarządzania siecią i dostęp 
do EARN w Polsce oraz usługi oferowane przez sieć ( w Polsce z  usług dostępna jest 
tylko poczta elektroniczna i transfer zbiorów).

5. BABIK W. European Academic Research Network (EARN). Z IN 1992 nr 1(59)
s.163-167 bibliogr. 4 poz. summ. rez.

6. BABIK W. Materiały kartograficzne jako teksty mieszane. ZIN 1992 nr 2(60) 
S.21-45 bibliogr. 32 poz. summ. rez.

Próba charakterystyki tekstów materiałów kartograficznych. Teksty te różnią się 
od tekstów innych rodzajów dokumentów. Mają one charakter mieszany, ponieważ 
zasadnicza treść materiałów wyrażana jest w języku graficznym, zwanym językiem 
mapy, niektóre zaś elementy ich tekstów są wyrażane za pomocą języka naturalnego. 
W semantyczną strukturę tekstów materiałów kartograficznych wpisane są cechy 
dystynktywne umożfiwiające identyfikację elementów relewantnych w tekstach tych 
materiałów w celu ich odwzorowania w Językach informacyjno-wyszukiwawczych. 
Zasadniczy wpływ na możliwość tego odwzorowania mają zasób informacji zawarty 
w przedstawieniu kartograficznym oraz generalizacja kartograficzna.
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Omówiono materiały kartograficzne jako dokumenty testowe. Podano podstawo
we określenia i rodzaje materiałów kartograficznych, które mają decydujący wpływ na 
relewancję w procesie wyszukiwania informaqi. Za takie cechy uznano m.in. rodzaj 
materiału kartograficznego, terytorium, temat, skalę, odwzorowanie kartograficzne, 
siatkę współrzędnych, orientację oraz elementy opisu bibliograficznego.

7. BABIK W. Materiały kartograficzne jako źródło informacji. ZIN 1992 nr 1(59)
8.3 -36 bibliogr. 35 poz. summ. rez.

8. BABIK  W. Struktura pola semantycznego języka informacyjno-wyszukiwaw* 
czego dla materiałów kartograficznych w świetle potrzeb ich użytkowników. ZIN 
1992 nr 2(60) s.47-65 bibliogr. 15 poz. summ. rez.

Przedstawiono wyniła dotychczasowych badań potrzeb informacyjnych użyt
kowników zbiorów kartograficznych. Dokonano analizy 244 pytań informacyjnych 
słaerowanych do Centralnej Informacji Kartograficznej w Warszawie. Wyodrębniono 
elementy wyszukiwawcze materiałów kartograficznych oraz ich kombinacje w proce
sie wyszukiwania. Na podstawie sporządzonego zestawu relewantnych elementów 
materiałów kartograficznych podjęto próbę ustalenia pożądanej struktury pola seman
tycznego jiw dla materiałów kartograficznych.
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9. BABIK W. Wykorzystanie mikrokomputerów w Polsce do gromadzenia i 
wyszukiwania informacji o materiałach kartograficznych. ZIN 1990 nr 2(57) 
s.165-174 bibliogr. 13 poz. summ. rez.

Stan wykorzystania techniki mikrokomputerowej do gromadzenia i wyszukiwa
nia informacji kartograficznej w Polsce. Pionierskie prace Centralnego Ośrodka 
Geodezji i Kartografii odpowiedzialnego za prowadzenie Centralnej Informacji Karto
graficznej w Polsce. Próba automatyzacji procesów informacyjno-bibliotecznych w 
Bibliotece Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w Warsza
wie.

10. BIELICKA L. A., ŚCIBOR E. Środki językowe stosowane w bazach danych. 
ZIN 1990 nr 2(57) s.109-145 bibliogr. 21 poz. summ. rez.

Typologia baz danych: bazy danych źródłowe i bazy odsyłające, ich podstawo
we cechy. Omówienie środków językowych stosowanych w bazach danych, funkcje 
pełnione przez te środki. Rodzaje środków językowych stosowanych w bibliog
raficznych bazach danych i ich efektywność. Omówienie środków językowych 
stosowanych w pełnotekstowych bazach danych, w faktograficznych bazach danych 
oraz w bazach skierowujących I zintegrowanych.
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11. BŁAZIAK M. Hasło przedmiotowe a adekwatny opis przedmiotowy. ZIN 1991 
nr 1(58) s.155-175 summ. rez.

Problem adekwatności w opracowaniu rzeczowym był do niedawna traktowany 
marginalnie. Polemizując z poglądami J. Ćwiekowej. J. Sadowskiej i T. Głowackiej 
autorka przedstawia własną próbę rozumienia hasła przedmiotowego adekwatnego i 
adekwatnego opisu przedmiotowego wyraźnie je rozróżniając. Hasło przedmiotowe 
adekwatne to takie, ktorego zakres jest równoważny znaczeniowo zakresowi główne
go tematu dzieła wraz z jego ujęciami. Sposoby otrzymania opisu przedmiotowego 
adekwatnego omawia autorka na przykładach. Rozważając granice adekwatności 
polemizuje z poglądami J. Sadowskiej na to zagadnienie.

12. CHMIELEW SKA-GORCZYCA E. Dysk optyczny - nowy nośnik informacji. ZIN
1988 nr 1(52) s.127-147 bibliogr 11 poz. summ. rez.

Zasady zapisu I odczytu informacji na nośnikach optycznych (laserowych). 
Rodzaje dysków optycznych (CD -  ROM, WORM), ich historia i zastosowania. Dyski 
optyczne a systemy online. Zastosowanie dysków w bibliotekach. Istniejące serwisy 
informacyjne na dyskach optycznych. Przyszłość dysków optycznych.
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Omówienie instrukcji indeksowania przy wykorzystaniu słownictwa zgromadzo
nego w .Tezaurusie informacji Naukowej* (TIN). Przedstawiono szczegółowo meto
dykę indeksowania (postać charakterystyki wyszukiwawczej, szczegółowość inde
ksowania, koordynację deskryptorów, zagadnienia wieloznaczności charakterystyk 
wyszukiwawczych, deskryptory dziedzinowe, proces indeksowania -  indeksowanie 
całościowe i indeksowanie szczegółowe). Przedstawiono również zalecenia ogólne 
(deskryptory graficzne, modyfikatory) oraz zalecenia szczegółowe dotyczące inde
ksowania. Omówiono także obecną formą instrukcji i przewidywane jej uzupełnienia.

13. CHM IELEW SKA-GORCZYCA E. Instrukcja indeksowania do .Tezaurusa Infor
macji Naukowej”. ZIN 1990 nr 1(56) s.79 -109  summ. rez.

14. CHM IELEW SKA-GORCZYCA E. Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyj
ne użytkowników. ZIN 1991 nr 1(58) s.3-39 bibliogr. 7 summ. rez.

Wskazano konieczność dostosowania elementów systemu informacyjno-wy- 
szukiwawczego (SIW) do zindywiduafzowanych potrzeb informacyjnych użytkowni
ków. Wyróżniono kategorie użytkowników ze względu na ich różne przygotownie do 
korzystania z zautomatyzowanych SIW oraz ze względu na ich oczekiwania co do 
wyników wyszukiwania. Dla każdej kategorii określono wymagane cechy SIW i 
metody ich zapewnienia. Wskazano konieczość tworzenia profilów użytkowników 
(baz danych użytkowników) i ich wykorzystywania w procesie budowy strategii 

wyszukiwawczej. Wyróżniono elementy (stale i zmienne) składające się na profil 
użytkownika. Przedstwiono rolę bibliotki w tworzeniu interfejsów dostosowanych do 
zindywiuaBzowanych i zmieniających się potrzeb użytkowników.
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Omówiono potrzebę tworzenia systemów przyjaznych, rozumienie tego terminu 
wśród specjalistów oraz podstawowe cechy chętnie widziane przez użytkowników. 
Cechy systemu mające wpływ na jego przyjazność to: kompletność, interakcyjność i 
dostępność, rozumiana w kategoriach dostępności fizycznej, organizacyjnej, opera
cyjnej i intelektualnej. Omawiając wszystkie rodzaje dostępność systemu, w ramach 
dostępności operacyjnej, przedstawiono interfejsy typu gateway i front -  end wspoma
gające wyszukiwanie online z odległych serwisów informacyjnych. Przedstawiono 
podstawowe cechy systemu przyjaznego: wszechstronność usług, bogaty zestaw 
środków wyszukiwaczych, łatwość nauczania i korzystania, techniki dialogu dostoso
wane do poziomu użytkownika, dobre rozplanownaie informacji na ekranie, spójność, 
aktywność, tolerancyjność i adaptowalność systemu.

15. CHM IELEW SKA-GORCZYCA E. O  tak zwanych systemach przyjaznych użyt
kownikowi. ZIN 1990 nr 2(57) s.45-82 bibliogr. 11 poz. summ. rez.

16. CHMIELEW SKA -  GORCZYCA E. Prezentacja informacji w katalogach on-line. 
ZIN 1988 nr 2(53) s.123-151 bibliogr. 11 poz. summ. rez.

Projektowanie formatów w katalogach online. Metody wprowadzania i wyprowa
dzania danych katalogowych. Ekranowe formaty wejściowe i wyjściowe. Rozmiesz
czenie informcji na ekranie. Zawartość ekranu i rekordu katalogowego. Różne 
poziomy opisu katalogowego. Wersje formatów ekranowych. Etykiety nazwy pól. 
Metody podniesienia czytelności informacji prezentowanej na ekranie: wyróżnienia 
graficzne i typograficzne, odpowiednie rozmieszczenie danych, operowanie kolorem.
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17. CHM IELEW SKA-GORCZYCA E. Tezaurus Informacji Naukowej. ZIN 1989 
2(55) s.51-96 summ. rez.

Tezaurus Informacji Naukowej powstał na zamówienie Ośrodka Informacji 
Naukowej PAN i jest przeznaczony do indeksowania literatury w ramach bibliog
raficznej bazy danych systemu informacji o informacji naukowej, którego tworzenie 
rozpoczęto w 1989 r. Autorka omawia szczegółowo zakres, formę i strukturę 
Tezaurusa. Składa się on z części alfabetycznej (tezaurus alfabetyczny) i części 
fasetowej (tezaurus fasetowy). Przedstawiono dokładnie zagadnienie szczegółowo
ści słownictwa w Tezaurusie, dobór deskryptorów i kryteria ich wyboru, formę 
deskryptorów, identyfikatory, odsyłacze oraz planowaną rozbudowę Tezaurusa

18. CHM IELEW SKA-GORCZYCA E. Wyszukiwanie rzeczowe w publicznie dostę
pnych katalogach online. ZIN 1990 nr 1(56) s.139-164 bibliogr. 23 poz. summ. 

rez.

Omówiono historię powstania i podstawowe zalety publicznie dostępnych 
katalogów online (OPAC). Przedstawiono prace Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie 
nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie oraz zagadnienie opracowania rzeczowe
go w katalogach online. Szczegółowo omówiono środki wyszukiwawcze stosowane w 
katalogach online: operatory algebry Boole'a, operatory arytmetyczne i pozycyjne, 
maskownie. Przedstawiono rolę słownika w tych katalogach, ma on spełniać rolę 
pomocniczą, ułatwiającą formułowanie instrukcji wyszukiwawczych i inne rozwiązania 
ułatwiające korzystanie z  tych katalogów przez nieprzygotowanego użytkownika.
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19. DAM ENTKA E. Problem zmian nazw miejsc w działalności informacyjnej. ZIN 
1992 nr 2(60) s.67-84 bibliogr. 15 poz. summ. rez.

Adres jest elementem welu zbiorów informacyjnych. Istotnym elementem 
adresu są nazwy miejsc: nazwy miejscowości oraz nazwy jednostek administracji 
państwowej. Omówiono problem zmian nazw miejsc oraz zmian granic obszaru, który 
te nazwy denotują. Przytoczono przykłady zmian w podziale terytorialnym kraju ( 
zmiany nazw i granic województw, gmin, miejscowości oraz uSc) w ciągu ostatnich 
kikudziesiędu lat Omówiono główne problemy informacyjne związane z tymi 
zmianami. Częściowym rozwiązaniem tego problemu może być tworzenie w kartotece 
(bazie danych) łańcuchów nazw miejsc z całkowicie łub częściowo pokrywającą się 
denotacją oraz podawanie dat towarzyszących nazwie.

20. DOBROWOLSKI Z. Biblioteczne aplikacje technologii CD -  ROM w Stanach 
Zjednoczonych. ZIN 1992 nr 2(60) s.99-137 bibliogr. 26 poz. summ. rez.

Omówiono biblioteczne zastosowania technologii CD-ROM. Przedstawiono 
potencjalne możliwości traktowania CD-ROM jako alternatywnego nośnika informacji 
bibliotecznej -  zwłaszcza katalogowej. Przedstawiono producentów katalogów bibfio- 
tocznych CD-ROM na zamówienie, proces preparowania danych katalogowych 
poprzedzający produkcję dysków optycznych oraz niezbędne oprogramowanie. 
Omówiono niekonwencjonalne sposoby komunikowania się użytkowników z syste
mem CD-ROM, a zwłaszcza rozwój interfejsów graficznych. Zwrócono uwagę na 
ewolucję CR-ROM w kierunku systemów multimedialnych oraz metody aktualizacji 
danych. Przeanalizowno strukturę dostępnych komercyjnie baz danych na CD-ROM 
oraz najważniejszych producentów CD-ROM. Podano metody organizacji pracy 
stanowisk CD-ROM w bibliotekach i przedstawiono najczęściej wykorzystywane bazy 
danych oraz politykę bibiotek wobec CD-ROM.
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21. ELEPOW  B.S. Sieć zautomatyzowanych systemów informacji Syberyjskiego 
Oddziału AN ZSRR. Tł. [ z  ros.] J.Lenart. ZIN 1 9 8 8  nr 1 (5 2 ) S .1 0 1 -1 1 C  summ. 
rez.

Cele tworzenia zautomatyzowanych systemów informacji Syberyjskiego Od
działu AN ZSRR. Warunki budowy i podstawowe zasady ich projektowania Kierunki 
prac, charakterystyka tworzonych systemów, ich wyposażenie techniczne oraz 
rozwiązania systemowe.

22. GAŁCZYŃ SKA T . System Informacji o Ukształtowaniu Środowiska -  SINUS. 
ZIN 1991 nr 1(58) s.139-155 bibliogr. 2 poz. summ. rez.

System ten został opracowany w Instytucie Geodezji i Kartografii. Źródłami 
informacji dla systemu są dane teledetekcyjne, istniejące mapy tematyczne i 
topograficzne, wyniki pomiarów i obserwacji specjalistycznych (monitoring środowi
ska. zagospodarowanie przestrzenne) oraz dane z innych systemów informacyj- 
nych.Dla potrzeb systemu ząprojektowano specjalny układ odniesień przestrzennych 
pozwalający gromadzić różnorodne dane w sposób uporządkowany. W  bazie danych 
SINUS wykorzystuje się model rastrowy (komórkowy) danych. Zawartość bazy 
przedstawiana jest najczęściej w formie map tematycznych, do tego celu służy 
podsystem komputerowego redagowania map.
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23. G AŁCZYŃ SKA Т .. WITOWSKI A . System Informacji o Środowisku -  INFOTER- 
RA. ZIN 1989 nr 2(55) s.177-187 bibiiogr. 10 poz. summ. rez.

Omówiono Międzynarodowy System Informacji o Środowisku INFOTERRA, 
który został utworzony przez Program Ochrony Środowiska ONZ (United Nations 
Environmental Programme) w 1972 г.. jego zakres i zasięg działania. Szczegółowo 
omówiono zasady działania poszczególnych elementów Systemu: wydzielonych 
ośrodków krajowych, ośrodków informacji specjalistycznej, wyspecjalizowanych 
ośrodków sektorowych, regionalnych centrów informacji oraz centrum programowa
nia działalności ośrodka głównego. Praca zawiera przegląd ważniejszych publikacji 
Systemu oraz omówienie działalność BOINTE Instytutu Ochrony Środowiska jako 
krajowego wydzielonego ośrodka systemu INFOTERRA w Polsce.

24. G ŁA ZEK  D. Możliwość zwiększenia efektywności wyszukiwania informacji w 
języku swobodnych słów kluczowych. ZIN 1989 nr 1(54) s.125-138 bibiiogr. 4 
poz. summ. rez.

Słownik swobodnych słów kluczowych zastosowany w systemie informacji o 
pracach naukowych Politechniki Wrocławskiej. Analiza części słownika (prace 
badawcze Instytutu Technologii Elektronowej) w celu zidentyfikowania błędów w 
indeksowaniu. Propozycja poprawy efektywność wyszukiwania informacji metodą 
eliminowania błędów w słowach kluczowych oraz tworzenia zbioru ciągów terminolo
gicznych o zmniejszających się zakresach. Eksperyment uporządkownaia słow 
kluczowych w ciągi terminologiczne o zmniejszających się zakresach znaczeniowych. 
Schemat wyszukiwania informacji z  zastosowaniem tego zbioru ciągów terminologicz
nych.

178



25. GR ABOW SKA M. System informacji o polityce i gospodarce światowej • 
Datasolve Information Online. ZIN 1988 nr 1(52) s.119-126.

System informacji petnotekstowej z zakresu polityki i gospodarki światowej 
Datasolve Information Online. Bazy składowe systemu : World Reporter, World 
Exporter, MAGIC ( the Marketing and Advertising Database) i McCarthy Online -  ich 
zakres i zasiąg. Budowa, zasady działania i metody wyszukiwania informacji w 
systemie.

26. GR ABOW SKA M. Zautomatyzowane katalogi centralne w bibliotekach Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. ZIN 1987 nr (51) s. 103-119 bibliogr. 26 poz.

Historia powstania i działalność katalogów centralnych w  bibliotekach Stanów 
Zjednoczonych : Sied Informacyjnej Bibliotek Naukowych (Research Libraries Infor
mation Network -  RUN), Sied Bibliotek Zachodnich Stanów USA (Western Library 
Network -  WLN) oraz Zautomatyzowane Systemy Biblioteczne Uniwersytetu Toronto 
(University of Toronto Library Automation Systems -  UTLAS). Centralny Katalog 
Оп-йпе Uniwersytetu Kalifornijskiego (MELVYL). Porównanie tych katalogów z 
On-line Computer Library Center (OCLC).
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27. HANCKO  R. System Informacji o Gospodarce Żywnościowej.Zagadnienia 
melodyczne i organizacyjne. ZIN 1987 nr 2(51) s.35-56 bibliogr. 22 poz. summ. 
rez.

Ogólna koncepcja i organizacja Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościo
wej (SIGŻ). Etapy budowy Systemu. Struktura funkcjonalna Systemu -  sieć bibtotek i 
ośrodków informacji wykonujących określone zadania. Centralna Bibfoteka Rolnicza 
jako koordynator Systemu sprawujący nadzór metodyczny. Funkcje i zadania 
poszczególnych podsystemów: gromadzenia zbiorów, opracowania zborów, utrzyma
nia zbiorów, utrzymania bazy danych, udostępniania (rozpowszechniania informacji), 
udostępniania zbiorów, zasilania systemów współpracujących, informacji faktograficz
nej, zarządzania. Wnioski i spostrzeżenia.

28. H EN S ELZ., KRYGIER B. Opracowanie danych z badań archeologicznych przy 
zastosowaniu metod komputerowych. ZIN 1987 nr 2(51) s.57-66 bibliogr. с  
poz. summ. rez.

Prace Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w zakresie automatyzacji 
informacji archeologicznej. Koncepcja środków Ingwistycznych da  systemu Kierunki 
rozwoju systemu oraz charakterystyka realizowanych obecnie baz danych: geografi
cznych, stratygraficznych i fizyko -  chemicznych.
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Przedstawiono krótki zarys historyczny systemów hipertekstowych -  pierwsze 
próby V.Bush' a i D.Engelbart' a oraz rozwinięcie tych pomysłów przez J.Conklin' a  
Omówiono podstawowe cechy charakterystyczne systemów hipertekstowych.

29. JANUSZEW SKA M. Systemy hipertekstowe -  rys historyczny. ZIN 1992 nr
1(59) s.85-100 bibliogr. 30 poz. summ. rez.

30. JA Z  DON A. O  nowe możliwości informacyjne bibliotek naukowych. ZIN 1990 
nr 2 (57) s.3-20 summ. rez.

Omówiono obecne uwarunkowania organizacyjne działalności naukowych 
bibfiotek uczelnianych w Polsce. Zła ocena funkcjonowania tych bibliotek, obserwo
wany w ostatnich latach odptwy czytelników, wynika -  zdaniem autora -  z  wadliwej i 
przestarzałej struktury organizacyjnej tych bibiotek. Zmiana organizacyjna polegająca 
na wprowadzeniu systemu specjalistów dziedzinowych (rozpowszechnionego w 
krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza w RFN i państwach skandynawskich) powinna 
tę sytuację poprawić. Autor omawia zakres Obowiązków specjalistów dziedzinowych, 
wymagania merytoryczne i formalne Jakim powinni odpowiadać. Proponowany system 
ma zostać wprowadzony w BibKotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

181



31. MILLER R.C. Refleksje o historii automatyzacji bibliotek w Stanach Zjednoczo- 
nych.Tł. [z ang.J J . Woźniak. ZIN 1992 nr 2(60) s.3-19 summ. rez.

Próba historycznego ujęcia procesów automatyzacji bibliotek w USA oraz 
wskazania prawdopodobnych kierunków jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Uwagi
o automatyzacji bibliotek w Polsce.

32. MURASIK P. Porównanie wybranych cech pakietów ISIS i dBASE z  punktu 
widzenia projektowania i użytkowania mikrokomputerowych systemów wyszu
kiwania informacji. ZIN 1988 nr 1(52) s.33-52 bibliogr. 7 poz. summ. rez.

Problem doboru oprogramowania dla bibliograficznych baz danych. Porówna

nia możliwości pakietów dBASE i mini -  micro ISIS. Zasady komunkagi z  użytkowni
kiem w  obu systemach. Organizacja zbiorów danych (baz danych). Wprowadzanie i 
aktualizacja danych. Wyszukiwanie informacji i indeksowanie Zbiorów. Zestawienie 
najraźniejszych zalet obu pakietów.
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33. MUR ASIK P. Uniwersalny format wymiany danych bibliograficznych. ZIN 1988 
nr 2(53) S.165-1B6 bibliogr. 6 poz.

Uniwersalny format wymiany danych -  Common Communication Format (CCF) 
• historia jego powstania. Układ opisu formatu i określenie jego funkcji. Stuktura 
rekordu fizycznego. Porównanie etykiety zalecanej normą ISO - 2709 z etykietą 
rekordu CCF. Logiczna struktura opisu. Zasady odzwierciedlania relacji miedzy 
elementami opisu. Przeznaczenie formatu. Załączniki. Lista pól Common Communi
cation Format

34. OHNSORGE D. Projekt techniczny systemu informacyjno -  wyszukiwawczego 
z zakresu informacji naukowej. ZIN 1989 nr 2(55) s.97-118 summ. rez.

Artykuł jest omówieniem projektu technicznego systemu informacyjno-wyszuki
wawczego z  dziedziny informacji naukowej (Wyszukiwawczo -  Informacyjnego 
Systemu Tezaurusowego -  WIST), który został zaprojektowany przez autorkę dla 
potrzeb Ośrodka Informacji Naukowej PAN w Warszawie i tworzonego przez Ośrodek 
systemu informacji o informacji. Przedstawiono szczegółowo strukturę logiczną i 
fizyczną Systemu WIST, omówiono strukturę rekordów pliku prostego, formularz 
wejściowy systemu, formaty wyświetlania, słownik terminów wyszukiwawczych oraz 
generowania raportów i wykazów z bazy danych WIST. Omówiono modyfikacje 
systemu wyjściowego (mikro ISIS) ukierunkowane na użytkownika oraz perspektywy 
rozwoju Systemu WIST.
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35. OHNSORGE D. Projekt techniczny terminologicznej bazy danych z zakresu 
teorii języków intormacyjno-wyszukiwawczych. ZIN 1991 nr 1(58) s.73-90 
summ. rez.

Omówienie projektu technicznego terminologicznej bazy danych BIS z zakresu 
teorii języków informacyjno -  wyszukiwawczych opracowanej w Instytucie Biblioteko
znawstwa i Intormaqi Naukowej UW. Do jej realizacji użyto uniwersalnego pakietu 
oprogramowania CDS/ISIS w wersji na mikrokomputer typu IBM/PC. Omówiono 
logiczną i fizyczną budowę systemu, strukturę rekordów wchodzących w skład bazy 
danych, formaty wyświetlania, budowę słownika terminów wyszukiwawczych, możli
wości i rodzaje generowania rekordów z  bezy, a także sposób łączenia podbaz w jedną 
spójną bazę danych. Przedstawiono również kierunki dalszych prac nad systemem.

36. OHNSORGE D. Systemy ekspertowe. ZIN 1988 nr 2(53) s.55-72 bibliogr. 7 
poz. summ. rez.

Podstawowe pojęcia związane z przechowywaniem wiedzy w komputerach: 
wiedza, sposoby wnioskowania, systemy ekspertowe a systemy z bazą wiedzy. 
Metody prezentacji wiedzy w systemach ekspertowych: reguły produkcp, sied 
semantyczne, teoria ram, logika matematyczna. Najbardziej popularne systemy 
ekspertowe -  systemy oparte na regułach produkcji. Strategie wnioskowania w 
systemach opartych na regułach produkcji: wnioskowanie sterowane hipotezami 
(goal directed), wnioskowanie sterowane danymi (data driven). Sposób projektowania 
systemu z bazą wiedzy oraz konstruowania bazy wiedzy
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37. PINDLOWA W. Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne 
nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego. ZIN 1988 nr 2(53) 
s.29-54 summ. rez.

Geneza pojęcia informetiia. Informetria a bibliometria i naukometria. Analiza 
cytowań jako badanie informetryczne. Zastosoawnie analizy cytowań do określenia 
pola zainteresowań informacji naukowej. Przegląd badań zagranicznych z  tego 
zakresu. Wpływ informacji naukowej na inne nauki społeczne -  badanie sondażowe 
przeprowadzone przez Zakład Bibiotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersyte
tu Jagiellońskiego. Spośród dyscyplin wybranych do badań sondażowych: historii 
literatury, historii, pedagogiki, psychologii, socjologii i prasoznawstwa analiza cytowań 
z zakresu informacji naukowej w czasopismach z ty ch dziedzin wykazała najściślejszy 
związek informacji naukowej z  socjologią, pedagogiką i historią

38. POETZSCH E. Stan i rozwój informacji faktograficznej o biotechnologii w  
Niemieckiej Republice Demokratycznej. ZIN 1988 nr 1(52) s.83-99 bibiiogr. 11 
poz.

Stan systemów informacji faktograficznej. Informacja faktograficzna o biotech
nologii -  analiza sytuacji w NRD i w innych krajach. Budowa systemów informacji 
faktograficznej z dziedziny biotechnologiii i rozwiązania systemowe, zawartość baz 
danych, warunki tworzenia i eksploatacji Problemy związane z  tworzeniem tych 
systemów. Usługi systemów faktograficznych i znaczenie tych systemów dla biotech

nologii.
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Światowy rynek baz danych na CD-ROM -  dynamika rozwoju. Wykorzystanie 
baz danych w Polsce.

39. POPOW SKA H. Bazy danych na CD-ROM : świat a Polska. ZIN 1992 nr 2(60)
s.165-178 bibliogr. 11 poz. summ. rez.

40. POPOW SKA H. Koszty użytkowania baz danych : online versus CD-ROM. ZIN 
1992 nr 2(60) s.139-164 bibliogr. 17 poz. summ. rez.

Coraz więcej baz danych udostępnianych jest zarówno online, jak i na CD-ROM. 
Liczne bazy oferowane są w obu wariantach, wiele -  przez kilku lub kilkunastu 
dysponentów. Warunki korzystania z baz mogą się znacznie różnić a dla użytkownika 
istotne jest zminimalizowanie kosztów korzystania z bazy, dlatego warto ustalić 
najbardziej opłacalny wariant jej użytkowania. Autorka sygnalizuje problem i wskazuje 
na przykładach, jak dokonywać porównania kosztów. Przytacza również kilka 
informacji o cenach stosowanych przez dysponentów baz danych, zwłaszcza 
dystrybutorów baz na CD-ROM.
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41. POPOW SKA H. Wybór baz danych i serwisów online (kilka wskazówek 
metodycznych). ZIN 1991 nr 1(58) s.91-137 bibliogr. 86 poz. summ. rez.

Zaproponowano kilka wskazówek metodycznych przydatnych przy wyborze baz 
danych i serwisów online. Przedstawiono kryteria oceny, porównywania i wybierania 
baz danych: zakres tematyczny bazy danych, typ bazy danych, jej zakres terytorialny, 
czasowy, producenta, język zapisu informacji w bazie danych, ograniczenia w 
korzystaniu z bazy, jej charakterystyka ilościowa, opłaty za jej użytkowanie. Proces 
wyboru bazy danych nie kończy się przygotowaniem zestawu potrzebnych b?_z, 
należy go uzupełnić informacją o najkorzystniejszym sposobie użytkowania (pozyski
wanie do własnego przetwarzania czy korzystanie z  bazy za pośrednictwem serwisu 
online).

42. POPOW SKA H., SO LAK  J .  Uczenie się języka naturalnego przez system 
komputerowy ( na przykładzie systemu DABINAL). ZIN 1992 nr 1 (59) s.37-84 
bibliogr. 37 poz. summ. rez.

Przedstawiono opis projektu, którego celem jest stworzenie systemu zdolnego 
uczyć się języka naturalnego w zakresie niezbędnym do komunikacji z  bazami 
danych. System komputerowy powstający w wyniku realizacji tego projektu, nosi 
nazwę DABINAL (DataBase Interface in Natural Language). System ten należy do 
grupy systemów mobilnych (przenośnych), tzn. nie jest projektowany dla jednej, 
konkretnej bazy danych, lecz powinien zapewniać możliwość porozumiewania się z 
różnymi bazami. Całą niezbędną do działania wiedzę językową system gromadzi i 
porządkuje samodzielnie -  poprzez uczenie się. DABINAL jest opracowywany w 
IINTE, w 1991 r. powstała wersja 1.0 systemu. Część pierwsza artykułu dotyczy 
systemów komunikacji w języku naturalnym z bazami danych i uczenia się maszyn. 
Druga to ogólny opis systemu DABINAL: ogólna charakterytyka, opis struktury, 
przykład uczenia się, baza wiedzy językowej, język pośrednik oraz podstawowe 
moduły systemu. Omówiono również sposób korzystania z systemu oraz rezultaty 
dotychczasowych prac.
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43. Q U Y  D.T. Metodyka budowy języka informacyjno -  wyszukiwawczego dla 
systemu informacji specjalistycznej ( na przykładzie informacji o technologii 
preparatów enzymatycznych). ZIN 1989 nr 2(55) s. 119-154 bibliogr. 20 poz. 
summ. rez.

Szczegółowe omówienie pracy doktorskiej na ten temat. Przedstawiono 
metodykę budowy języka dla systemu informacji o technologii preparatów enzymaty
cznych, strukturę pola semantycznego języka, sposób gromadzenia słownictwa, 
podawanych kategorii semantycznych, sposobu wyrażania relacji skojarzeniowych. 
Omówiono także kryteria podziału na deskryptory i askryptory oraz sposób wyrażania 
relacji syntagmatycznych. W  celu zihistowania teoretycznego opisu zaprezentowano 
także fragment eksperymentalnego tezaurusa preparatów enzymatycznych (jego 
części systematycznej i części alfabetyczno -  hierarchicznej).

44. ROZWADOWSKI A.. ZIÓŁEK М., TRAWIŃSKI B. Problemy automatyzacji 
zarządzania wydawnictwami ciągłymi. ZIN 1989 nr 2(55) s.155-176 bibliogr. 15 
poz. summ. rez.

Pod terminem zarządzanie wydawnictwami ciągłymi autorzy rozumieją: kontrolę 
gromadzenia tych wydawnictw (selekcja, zamawianie, optety, otrzymywanie, reklamo
wanie), ich kontrolę bibliograficzną (tworzenie rekordów zawierających dane o 
czasopiśmie niezależnie od zasobów bibliotek), oraz kontrolę inwentarza biblioteki 
(danych dotyczących zasobów i ich lokalizacji w bibliotece). Praca omawia wymaga
nia stawiane komputerowym systemom zarządzania wydawnictwami ćągłymi. to jest 
szczegółowy wykaz funkcji jakie może wykonać biblioteka przy pomocy tego systemu. 
Przegląd tych możliwości i wymagań oparto na amerykańskiej literaturze na ten 
lemat, obrazuje on możliwości i trudności jakie powstają przy projektowaniu tych 
systemów. Przedstawiono także cechy charakterystyczne wydawnictw ciągłych jako 
obiektów przetwarzania w tych systemach i problemy związane z  ich projektowaniem.
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45. SACH AR N YJ L.V. Struktury kojarzeniowe w  języku nauralnym i w  języku 
informacyjno -  wyszukiwawczym ( na przykładzie języka haseł przedmioto* 
wych).Tł. [z ros.J i adaptacja J . Sadowska. ZIN 1989 nr 1 (54) s.75*102 
bibliogr. 12 poz. summ. rez.

Relacje kojarzeniowe występujące w języku informacyjno-wyszukiwawczym z  
punktu widzenia uniwersalnych mechanizmów kojarzenia charakterystycznych dla 
języka naturalnego. Analizowane jest pole kojarzeniowe języka naturalnego. Wydzie
lono trzy grupy skojarzeń: paradygmatyczne, syntagmatyczne. tematyczne. Opisano 
przeprowadzone eksperymenty kojarzeniowe. Omówiono rolę struktur kojarzenio
wych w tworzeniu aparatu odsyłaczowego oraz w dialogu użytkownika z  systemem 
informacyjno-wyszukiwawczym. Podkreślono kojarzeniowy charakter wszelkich rela- 
ęp występujących między jednostkami leksykalnymi języka informacyjno-wyszuki- 
wawczego.

46. SACH ARN YJ L  .V. Środki lingwistyczne systemu RASPRI. Tl. [z ros.J J.Sado- 
wska. ZIN 1987 nr 2(51) s.121-129 bibliogr. 6 poz.

Specyfika zautomatyzowanych systemów informacji na potrzeby bibiotek 
uniwersalnych na przykładzie Państwowej Biblioteki Publicznej w Leningradzie. 
System RASPRI (Respublikanskaja avtomatizirovannaja sistema poiska i raspredele- 
nija informacji) -  ogólne założenia systemu, algorytmy stosowane w systemie: 
OSNOVA, SINTAGMA, SOJUZ. Badania eksperymentalne z wykorzystaniem syste
mu RASPRI.
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47. SADOW SKA J .  Bariery rozwoju automatyzacji działalność informacyjnej ZIN 
1988 nr 2(53) S.93-105.

Bariery ograniczające rozwój automatyzacji w bibliotekach i ośrodkach informa
cji: psychologiczne, społeczne, organizacyjne, normalizacyjne, techniczne i ekonomi
czne. Tekst referatu przedstawionego na Seminarium polsko - bułgarskim na temat 
.Aktualne problemy informacji naukowej* w październiku 1988 r. w Jabłonnej.

48. SADOW SKA J . Hasło przedmiotowe jako adnotacja i klucz wyszukiwawczy w 
systemach tradycyjnych i zautomatyzowanych. ZIN 1988 nr 2 (53) s.73-91.

Hasło przedmiotowe jako adnotacja treść dokumentu. Różnice między adnota
cją a kluczem wyszukiwawczym. Zależność między budową hasła a organizacją 
katalogu. Możliwość wykorzystania hasła przedmiotowego jako klucza wyszukiwaw
czego w systemach zautomatyzowanych. Podsystem wyszukiwania haseł przedmio
towych w systemie zautomatyzowanym Biblioteki Narodowej. Modyfikowanie haseł 
przedmiotowych w zależność od sposobu ich wykorzystania w katalogu: opuszczanie 
elementów hasła, dodawanie elementów hasła, łączenie elementów hasła, zastępo
wanie elementów hasła.
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49. SADOW SKA J . Indeksy systematyczne do katalogów przedmiotowych. ZIN  
1987 nr 2(51) s.81-92 bibliogr. 3 poz. summ. rez.

Układy formalne i logiczne stosowane w zbiorach informacyjnych. Indeks 
systematyczny do katalogu przedmiotowego. Wybór klasyfikacji biblioteczno-bibtog- 
raficznej jako podstawy indeksu. Struktura i zawartość indeksu. Indeksy w  katalogach 
przedmiotowych bibliotek uniwersalnych: Gdańskiej Bibliotece PAN i Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie.

50. SADOW SKA J . Uwagi na temat formatu POLMARC ZIN 1 9 8 9  nr 1 (5 4 ) 

S .1 5 5 -1 E 5 .

Organizacja prac nad formatem USMARC. Międzynarodowy format wymienny 
UNIMARC. Uwagi na temat formatu BibSoteki Narodowej MARC -  BN i prac nad 
formatem POLMARC.
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51. SADOW SKA J .  Wybrane reguły metodyki opracowania przedmiotowego w 
ocenie użytkowników katalogów. ZIN 1992 nr 1(59) s.125-134 summ. rez.

Wyniki badari ankietowych wybranych zasad metodyki opracowania przedmio
towego zawartych w .Instrukcji tematowania i katalogu przedmiotowego' J. Sado
wskiej. Przeprowadzono badania katalogu przedmiotowego Biblioteki Uniwersytetu 
Łódzkiego, katalogu przedmiotowego Książnicy Miejskiej w Toruniu oraz wśród 
studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW. Ankietę przepro
wadzono wśród 138 rzeczywistych i potencjalnych użytkowników katalogów przed
miotowych. Głównym wnioskiem nasuwającym się po przeprowadzonych badaniach 
jest stwierdzenie, że kierunek rozwiązań metodycznych przyjętych w .Instrukcji’ 
można uznać za właściwy, choć wymaga on pewnych modyfikacji w odniesieniu do 
tematów jednostkowych i etnicznych.

52. SADOW SKA J . ( SOLARSKI J . Koncepcja wyszukiwania informacji w systemie 
SABINA. ZIN 1988 nr 1(52) s.53 -66 bibliogr. 7 poz.

System Automatyczny Bibfiotełć Narodowej -  SABINA, jego podsystemy funkcjo
nalne i użytkowe. Opis dokumentu w formacie przedmaszynowym MARC BN. Zbiory 
podstawowe (bibPograficzne) i pomocnicze (indeksowe i uzupełniające). Wyszukiwa
nie w systemie: klucze wyszukiwawcze, wyszukiwanie wieloaspektowe. Współpraca 
użytkown* -  system.
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53. SIW EK К. Integracja informacyjna krajów Europy Zachodniej. ZIN 1990 nr 
2(57) s.83-107 bibiiogr. 16 summ. re z .

Działalność agend EWG w zakresie budowy systemówinformacyjnych: inicjaty
wy ustawodawcze, programy, tworzenie organizacji informacyjnych. Przykładowe 
wydawnictwa informacyjne dotyczące Wspólnot Europejskich. Przegląd baz danych 
online dostępnych poprzez serwisy EWG takie jak: ECHO. Euro bases . Eurostat i 
pozostałe zachodnioeuropejskie serwisy komercyjne w podziale na bazy o tematyce 
legislacyjnej, ekonomicznej i z  zakresu informacji naukowo-technicznej uzupełniono 
opisami wybranych baz danych dostępnych na CD-ROM. Porównano korzystanie z  
serwisów online w aspekcie jakości usług teleinformatycznych z możliwościami baz 
na dyskach optycznych. Przeanalizowano dostępność zachodnioeuropejskich zaso
bów informacyjnych dla polskich użytkowników.

54. SIW EK K. System informacji o badaniach naukowych. ZIN 1987 nr 2(51) s.3-33 
bibiiogr. 8 poz. summ. rez.

Użytkownicy systemów informacji o badaniach naukowych i ich potizeby 
informacyjne. Charaktrystyka poszczególnych typów systemów informacji o bada
niach nrukowych (o badaniach w  toku, o zakończonych pracach badawczych), 
zasady funkcjonowania tych systemów. Przegląd wybranych systemów informacji o 
badaniach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz regionalnych i krajowych 
Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Wybrane systemy rządowe, systemy 
organizacji gospodarczych, wyższych uczelni.
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55. SIW EK К . System informacji o informacji. ZIN 1989 nr 2(55) s.29-50 summ. 
raz.

Ogólne założenia i zarys systemu informacji naukowej, którego realizację 
rozpoczął Ośrodek Informacji Naukowej PAN w styczniu 1989. System informacji o 
informacji składać się będzie z  pędu modułów: bibliograficznej bazy danych, bazy 
leksykalnej (słownikowej), faktograficznej bazy danych, katalogów i systemu informa
cji skierowującą. Pierwszym rozpoczętym w 1989 r. etapem było tworzenie zauto
matyzowanej bazy danycho informacji naukowej. Wykonano już Tezaurus Informacji 
Naukowej (TIN). Omówiono zakres tematyczny bazy danych, typy dokumentów, 
których opisy są do niej «uprowadzane i stan zaawansowania prac nad tworzeniem 
bazy. Przedstawiono plany dalszego rozwoju bazy i możliwości jej wykorzystania, 
przedstawiono także propozycje prac nad faktograficzną bazą danych, budową 
zautomatyzowanych katalogów dziedzinowych z zakresu informacji o informacji I 
systemu informacji skierowującej.

56. SŁUPSKI A., TRAWIŃSKI B. System informacji o pracach magisterskich 
oprogramowany w języku PASCAL pakietu Mikro CDS/ISIS. ZIN 1990 nr 2(57) 
s.175-189 bibliogr. 4 poz. summ. re z .

Omówiono mikrokomputerowy system informacji o pracach magisterskich z 
zakresu specjalność systemy informacji naukowo-technicznej Biblioteki Głównej i 
OINT Politechniki Wrocławskiej OLA. System ten zrealizowano przy użydu pakietu 
Mikro CDS/ISIS. Dzięki oprogramowaniu w języku PASCAL CDS/ISIS funkcje 
systemu są znacznie wzbogacone w porównaniu ze standardowymi funkcjami 
pakietu. Omówiono główne funkcje systemu OLA. Oceniono przydatność języka 
PASCAL CDS/ISIS do oprogramowania bibliograficznych systemów wyszukiwania 
informacp. .
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Różnorodność i sprzeczność definicji potrzeb informacyjnych jest rezultatem 
informacyjnego podejścia do różnorodnych zagadnień. W zakresie nauk społecznych 
potrzeba informacyjna to pojęcie uogólniające oznaczające całokształt potrzeb 
duchowych w sferze poznania, komunikacji, zapamiętywania i orientacji, właściwych 
poszczególnym ludziom, grupom społecznym i społeczeństwom. Potrzeba informa
cyjna nie jest realną funkcjonalną cechą żywych systemów ale pojęciem abstrakcyj
nym służącym, w ramach podejścia informacyjnego do opisania i wyjaśnienia cech 
potrzeb i istoty potrzeb.

57. SO KOŁO W  A. W. Potrzeby informacyjne. ZIN  1989 nr 1(54) s.61-74 bibliogr.
12 poz. summ. rez.

58. SOSIŃSKA -  KALATA B. Projekt systemu rotacyjnego dla Tezaurusa Informa
cji Naukowej. Charakterystyka struktury i metodyka opracowania. ZIN 1991 nr 
1(58) s.177-203 bibliogr. 7 poz. summ. rez.

Przedstawiono cele i ogólne zasady budowy systemów notacyjnych dla tezauru
sów. Szczegółowo omówiono metodę opracowania notacji dla Tezaurusa Informacji 
Naukowej (TIN) systemu informacyjno-wyszukiwawczego z  zakresu informacji nauko
wej (Wyszukiwawczo-lntormacyjnego Systemu Tezaurusowego -  WIST): analizę 
struktury części systematycznej, ocenę liczebności słownictwa w TIN  i jego rozkładu 
w poszczególnych częściach przyjętego systemu klasyfikacyjnego, ocenę szczegóło
wość zastosowanej klasyfikacji, ocenę możliwości wykorzystania w TIN  notacji 
komponentalnej i technik równoległej rozbudowy kodów, ustalenia optymalnego 
poziomu produktywność systemu notacyjnego i metod jej zapewnienia System 
rotacyjny zaprojektowany dla TIN to hierarchiczny system notacji setnej korzystającej 
z mieszanej bazy rotacyjnej. Omówiono między innymi: formę kodów deskryptorów i 
modyfikatorów w proponowanym systemie, oznaczenia deskryptorów dziedzinowych, 
zasady stosowania kompreśii hierarchii, onaczarde faset o zróżnicowanych kryteriach 
podziału itp.
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59. SOSIŃSKA • KALATA В. Systemy rotacyjne w Językach informacyjno -  
wyszukiwawczych. Próba typologii. ZIN 1990 nr 2(57) s.21-44 bibliogr. 12 poz. 
summ. rez.

Przedstawiono funkcje, jakie w systemie języka informacyjno-wyszukiwaw- 
czego pełni prawidłowo zbudowana notacja i podjęto próbę typologii najczęściej 
stosowanych systemów notacyjnych. Przedstawiono typologię notacji z punktu 
widzenia rodzaju jej bazy notacyjnej i rodzaju wykorzystywanych elementarnych 
zndków graficznych. Na podstawie kryterium rodzaju generowanego słownictwa 
wyodrębniono dwa podstawowe typy notacji -  paranaturalną i sztuczną. Wśród notacji 
sztucznych wyróżniono i opisano notacje strukturalne (hierarchiczne, a wśród nich 
korapresywną, sektorową i ósemkową oraz komponentalną) i niestrukturalne (porząd
kową, system SC i retroaktywną). Omówiono także podstawowe zasady wyboru 
notach dla projektowanego języka informacyjno-wyszukiwawczego, zwracając szcze
gólną uwagę na konieczność zapewnienia optymalnej produktywność systemu 
rotacyjnego i korzyść płynące ze stosowania notacji strukturalnych.

60. SOSIŃSKA -  KALATA B. Terminologiczna baza danych z  zakresu teorii 
języków irtformacyjno-wyszukiwawczych. ZIN 1991 nr 1(58) s.41-71 bibliogr. 
65 poz. summ. rez.

Charakterystyka stuktury przygotowywanej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej UW bazy danych BIS, zapewniającej dostęp do informacji o 
znaczeniu terminów z dziedziny teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych (JIW) 
oraz ich odpowiednikach w czterech najpopularniejszych w Rteraturze naukowej 
językach obcych.Prz odstawiono organizację prac nad bazą, jej ogólną strukturę 
techniczną zdeterminowaną przez wykorzystane oprogramowanie Micro CDS/ISIS, 
Strukturę logiczną rekordu w zbiorze głównym i w Zbiorze terminów wyszukiwawczych, 
zasady ustalania zakresu tematycznego bazy i metody gromadzenia zasobu leksykal
nego. zasady ustalania związków synonimtcznych między wyrażeniami wprowadzo
nymi do bazy, przyjęte metody opracowania danych dla poszczególnych pól rekordu.
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61. SOSIŃSKA -  KALATA В. Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji we 
współczesnym bibliotekarstwie i systemach wspomagających wyszukiwanie 
online. ZIN 1990 nr 1(56) s.111-138 bibliogr. 18 poz. summ. rez.

Omówiono poszukiwania możliwości wykorzystywania technik sztucznej inteli
gencji i systemów ekspertowych w bibliotekoznawstwie i systemach wyszukiwania 
online (w administracji i zarządzaniu biblioteką, rutynowych pracach bibliotecznych, 
takich jak: katalogowanie i klasyfikowanie, indeksowanie, tworzenie adnotacji i 
abstraktów, ułatwianie dostępu do źródeł informacji, doskonalenie obsługi informacyj
nej użytkownika). Przedstawiono charakterystykę wybranych systemów wspomaga
jących wyszukiwanie w systemach online: Answerman, Cansearch, ekspertowy 
system konsultacyjny P. Showala, ORA, PLEXUS, system informacji bibkotecznej 
wspomaganej tezaurusem Micco i Sm'rth’a, RUBRIC, ARGON, CONIT i IIDA, IT, CITE, 
IR-NLI.

62. SVABOVA L. Optymalizacja systemu informacji naukowej w Czechosłowackiej 
Akademii Nauk. Tł. [ z  ros.J J.Lenart. ZIN 1987 nr 2(51) s.67-80 summ. rez.

Ogólna charakterystyka resortowego programu rozwoju informacji naukowej w 
Czechosłowackiej Akademii Nauk. Główne cele i podstawowe elementy programu. 
Rozwój i racjonalizacja systemu informacji naukowej w Czechosłowackiej Akademii 
Nauk, oprogramowanie i wyposażenie techniczne systemu, tworzenie i wykorzystanie 
zautomatyzowanych baz danych.
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ADONIS to eksperyment polegający na wykorzystaniu techniki CD-ROM do 
gromadzenia, przesyłania oraz kopiowania zawartości czasopism naukowych. Biblio
teki uczestniczące w programie otrzymywały dysk CD-ROM zawierający informacje z 
czasopism biomedycznych i biochemicznych. Realizacja zamówienia złożonego 
przez użytkownika polegała na wyszukaniu na dysku CD -  ROM odpowiedniego 
artykułu i wyprowadzeniu go na papier za pomocą drukarki laserowej. Dwuletnia 
eksploatacja ADONIS potwierdziła możliwość uzyskania istotnych oszczędność 
finansowych przy zachowaniu wysokiej jakość usług świadczonych użytkownikom.

63. SZAR SKIH . Nowa metoda dostępu do literatury naukowej -  ADONIS. ZIN 1992
nr 1(59) s.155-162 bibliogr. 6 poz. summ. rez.

64. SZCZĘCH W. Akademicka Sieć Informacyjna JANET. ZIN 1992 nr 2(60) 
s.179-188 bibliogr. 13 poz. summ. rez.

Przedstawiono organizację i zasady działania Brytyjskiej Akademickiej Sieci 
Informacyjnej JANET (the United Kingdom Joint Academic NETwork). Szczegółowo 
omówiono stukturę sieć JANET, usługi i sposób korzystania z  usług sieci.
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55. SZREJDER J.A . Problemy społeczno-kulturowe i techniczno-ekonomiczne 
środowiska informacyjnego. Tł. [ z  ros.] J.Kozakiewicz. ZIN 1988 nr 1(52) 
s.3-32 bibiiogr. 21 poz. summ. rez.

Różnice i podobieństwa miedzy techniczno-ekonomicznymi i społeczno-kulturo- 
wymi czynnikami rozwoju społecznego. Społeczno-kulturowe aspekty informatyzacji. 
Wiedza i informacja -  czynnik ludzki i techniczny w informacji naukowej. Wiedza i 
informacja jako składnik potencjału społecznego.

66. ŚLADEWSKI J .  Problemy metodyki tematowania w  bibliotekach uniwersal
nych. ZIN 1992 nr 1(59) s.135-147 summ. rez.

Przedstawiono różnice w  opracowaniu przedmiotowym piśmiennictwa w trzech 
bfc&otekach uniwersalnych: Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), Bibliote
ce Gdańskiej PAN (BG PAN) oraz Bibliotece Narodowej (BN). Podstawą analizy były 
opisy przedmiotowe zamieszczone w .Przewodniku Bibliograficznym’, z  których 
korzysta BN oraz ogląd opisów przedmiotowych w BUW i BG PAN. Do porównań 
przyjęto wszystkie opisy z  dwóch zeszytów .Przewodnika Bibiograficznego* z 
wyjątkiem działu .  Literatura piękna*. Zebrany materiał ujawnił liczne i daleko idące 
różnice w opracowaniu przedmiotowym-tylko wdwóch przypadkach na sześćdziesiąt 
Zbadanych «wszystkie trzy opisy przedmiotowe były jednakowe. W  pozostałych 
przypadkach różnice dotyczyły zarówno słownictwa, jak i gramatyki języka haseł 
przedmiotowych i ujawniały się one Już na poziomie pojedynczego hasła.
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67. TRAWIŃSKI В.. ROZWADOWSKI A ^  ZIÓŁEK M. Modele komputeryzacji 
procesów gromadzenia I opracowania wydawnictw ciągłych w bibliotece 
naukowej. ZIN 1990 nr 1(56) s.165-166 bibliogr. 6 poz. summ. rez.

Funkcje, jakie powinien spełniać mikrokomputerowy system gromadzenia i 
opracowania wydawnictw dągłych, to takie podstawowe czynności, jak: zamawianie 
prenumeraty, akcesja, reklamowanie, prowadzenie inwentarza. W Polsce brak bazy 
do projektowania takich systemów, bo brak jest norm dotyczących wydawnictw 
dągłych (zasad sporządzania opisu bibliograficznego, zasad utrzymywania katalogu 
I ewidencji zasobów biblioteki). Zamierzeniem projektantów jest opracowanie mode
lowego systemu w trzech wariantach: d a  małej, średniej i dużej biblioteki naukowej. 
W  opracowaniu przedstawiono ogólne modele komputeryzacji procesów bibliotecz
nych związanych z  wydawnictwami ciągłymi opracowywanych dla tych trzech typów 
bibliotek. Modele te powstału w wyniku analizy procesów gromadzenia i opracowywa
nia wydawnictw ciągłych kilajnastu bibliotek naukowych w Polsce oraz przeglądu 
światowych rozwiązań w  tym zakresie. Omówiono model takiego oddziału Biblioteki 
Głównej i O INT Politechniki Wrocławskiej.

68. TR ZEBN Y W., TWARDOWSKI T . Biotechnologia I informacja o biotechnologii. 
ZIN 1988 nr 1(52) s.67-99 bibliogr. 17 poz.

Zakres tematyczny biotechnologii i jej dotychczasowe osiągnięcia. Źródła 
informacji o biotechnolog* I jej potrzeby informacyjne. Stan i założenia rozwoju 
Informacji o biotechnologii w  Polsce. Etapy tworzenia systemu.
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69. VERKOEYEN C.M.R. Holenderski narodowy system informacji dla edukacjiTI. 
[z ang.J E.B.Zybert. ZIN 1966 nr 2(53) s.3-27 summ. rez.

Holenderski system kształcenia : historia, stan obecny. Zapotrzebowanie na 
informację z dziedziny oświaty. Podstawy obecnego systemu informacji: Centrum 
Informacji Szkolnictwa Podstawowego. Systom Informacji i Komunikacji Zintegrowa
nych Szkól Średnich, Zautomatyzowany System Informacji w zakresie Literatury na 
temat Edukacji Ministerstwa Oświaty i Nauki i baza danych Instytutu Badari 
Oświatowych. Histona powstania tych podsystemów i ich działalność. Projekt 
organizacji narodowego zautomatyzowanego systemu informacji dla edukacji: zakres 
działania, zasady i etapy budowy systemu. Wykorzystanie informacji. Użytkownicy 
systemu.

70. W ERESZCZYŃSKA-CISŁO B. Definiowanie języka deskryptorowego. ZIN  
1990 nr 1(56) s.3-25 bibliogr. 19 poz. summ. rez.

Leksyka języka deskryptorowego: jednostki autosyntaktyczne i syneyntakty- 
czne. Zdanie i tekst języka deskryptorowego-Podjęzyki języka deskryptorowego: 
język charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów (JCHW) a język wyszukiwania 
informacji (JIW).Leksyka i reguły gramatyczne obu języków i propozycja oddzielnego 
definiowania tych języków. Propozycja definiowania języka wyszukiwania informacji 
(języka informacyjno wyszukiwawczego) poprzez jego charakterystykę formalną ze 
względu na jasność i zwięzłość opisu. Przykładowo podano charakterystykę formalną 
prostego eksperymentalnego języka deskryptorowego oznaczonego symbolem RK, 
zbudowanego dla jednej gałęzi techno logi żywności. Charaktrystykę podjęzyka 
instrukcji wyszukiwawczych i podjęzyka strategii wyszukiwawczych przedstawiono 
oddzielnie w postaci formalnego opisu stosowanej w badaniach metody wyszukiwa
nia dokumentów.
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Dysk optyczny jako nowy. ekspansywny nośnik informacji. Ważniejsze parame
try dysków. Przykład wykorzystania dysków optycznych do tworzenia wewnątrzbiblio- 
tecznych baz danych. Wybrane, z  punktu widzenia bibtotekarza, kryteria gromadze
nia baz danych na dyskach optycznych. Wpływ dysków optycznych na funkcjonowa
nie bibBotek.

71. W OŻNIAK J .  Dysk optyczny zdobywa świat ZIN 1992 nr 2(60) s.65-97
bibliogr. 12 poz. summ. rez.

72. WOŹNIAK J .  Kartoteka haseł wzorcowych dla publicznie dostępnego katalogu 
online sieci bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego. Komunikat o stanie prac. 
ZIN 1992nr 1(59) s. 149-154 summ. rez.

Bibfioteka Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła prace nad utworzeniem 
pubfcznie dostępnego katalogu online sieci bibliotek Uhiwesytetu Hasła tego 
katalogu będą kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych (bibliograficznych i przed- 
mwtowych). Omówiono stan zaawansowania prac na koniec 1991 r. oraz piany na rok 
1992.
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Uwagi o rozpowszechnionych w nauce o informacji określeniach treści terminu 
potrzeba informacyjna. Krytyka ich teoretycznej poprawności i operacyjnej przydatno
ści. Charakterystyka najczęściej stosowanych schematów badań użytkowników 
informacji. Propozycje ich modyfikacji zmierzające do utworzenia takiego schematu, 
w którym enigmatyczny obiekt potrzeby informacyjnej zostanie zastąpiony analizą 
celów, dla osiągnięcia których informacja jest potrzebna oraz zachowań użytkowni
ków w trakcie procesu jej gromadzenia.

73. WOŻNIAK J .  O  tak zwanych potrzebach informacyjnych. ZIN 1989 nr 1(54)
s.39-59 summ. rez.

74. WOŻNIAK J .  Potrzeby informacyjne (przegląd literatury). ZIN 1988 nr 2(53) 
s.107-122.

Analiza angielskojęzycznej literatury na temat hadań użytkowników informacji z 
lat 1977-1987. Potrzeba zmaian w tradycyjnych badaniach empirycznych związana 
za zmianą pojmowania istoty działalności informacyjnej. Nowe postawy badawcze: 
koncepcja wartości zindywidualizowanej R.S.Tąyk>ra i S.E.Macmullin’a, koncepcja 
subiektywnego modelowania znaczenia B.Dervin oraz koncepcja niewystarczającego 
stanu wiedzy N.I.Belkina (Anomalous States of Knowledge). Schemat systemu 
inłormacyjno-wyszukiwaw- czego według Belkina.
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Próba scharakteryzowania bibtoteM I jej funkcji w kategoriach cybernetycznych. 
Określenie bibKoteła jato systemu względ nie odosobnionego z zachowaniem 
celowym. Analiza relacji tego systemu na sygnały pochodzące z otoczenia i 
wynikające г jego funkcjonowania w otoczeniu. Określenie mechanizmów jego 
działania oraz jego struktury. Propozycja typologii wejść i wyjść systemu biblioteczne
go istotną z punktu widzenia procesów metainformacyjnych i wyszukiwawczych. 
Anaiza znaczenia terminów: dokument pierwotny (prymamy). dokument pochodny, 
dokument wtórny na tle przedstawionej typologii wejść i wyjść. W świetle tych 
rozważań system informacyjno-wyszulawawczy jest przedstawiany jako element 
systemu bibliotecznego.

75. WOŻNIAK J. System informacyjno-wyszukiwawczy a system biblioteczny. ZIN
1989 nr 2(55) s.3-28 bibliogr. 11 poz. summ. rez.

76. ZDANOWSKA J .  Porównanie autorskich słów kluczowych ze słownictwem 
tezaurusa SIGŻ. ZIN 1990 nr 2(57) s.147-164 bibliogr. 6 poz. summ. rez.

Próba Skonfrontowania języka naturalnego (słowa kluczowe) z językiem 
sztucznym -  deskryptorowym, przy pomocy którego indeksowane są dokumenty dla 
potrzeb Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ). Zasoby leksykalne 
tezaurusa SIGŻ zostały zweryfikowane w odniesieniu do terminów specjaSstycznych 
podanych przez autorów prac z dziedziny ekologii wód śródlądowych i rybactwa na 
tych wodach. Przedstawiono ocenę ilościową I jakościową możliwości zapisu treśd 
(informacji) zawartej w słowach kluczowych przy pomocy Jednostek tezaurusa. 
Trudność jakie napotkano byty podobne jak przy przekładach z języków obcych.
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Omówiono zadania i działania Educational Resource Information Center (ERIC)
i jego strukturę organizacyjną. Przedstawiono szczegółowo działalność domów 
clearingowych, których sieć stanowi podstawową bazę informacyjną systemu (zakres 
zainteresowań, wydawnictwa). Omówiono także najważniejsze drukowane wydaw
nictwa systemu: .Resource in Education” i .Current Index to Journals in Education”, 
które są udostępniane na taśmach magnetycznych stanowiąc bazę danych ERIC.

77. ZY B E R T E.B. Amerykański system informacji z  dziedziny oświaty i wychowa
nia -  ERIC. ZIN 1990 nr 1(56) s.187-200, bibliogr. 7 poz. summ. rez.

78. ZYB ER T E.B. Brytyjskie bazy danych z dziedziny oświaty. ZIN 1988 nr 1(52) 
s.111-117 bibliogr. 2 poz.

Narodowa Fundacja do spraw Badań Naukowych jako koordynator wymiany 
informacji z zakresu zarządzania oświatą. Rola Prestel Education Service, The Time 
Network for Schools i National Educational Resource Information Service -  NERIS. 
Przegląd ważniejszych baz narodowych, lokalnych i specjalistycznych.
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79. ZY B E R T E.B. EURIDICE -  sieć informacji w zakresie polityk] oświatowej. ZIN 
1987 nr 2(51) s.93-101 bibiiogr. 2 poz.

Ogólna charakterystyka sieci EURIDICE. Struktura organizacyjna ośrodka 
centralnego i ośrodków narodowych. Zasady funkcjonowania sieci. Omówienie 
działalności trzech narodowych ośrodków: holenderskiego, brytyjskiego i irlandzkie
go. Perspektywy rozwoju EURIDICE.

80. ZY B E R T E.B. Europejski System Dokumentacji i Informacji w Dziedzinie 
Oświaty -  osiągnięcia i perspektywy. ZIN 1988 nr 2(53) s.153-163 bibiiogr. 3 
poz.

Europejski System Dokumentacji i Informacji (EUDISED) z perspektywy 20 lot 
jego istnienia Zgodność zaktóeń programowych z realizowaną działalnością. Osiąg
nięcia minionego okresu i przyczyny obecnej stagnacji. Wielojęzyczny tezaurus i baza 
danych EUDISED.
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81. ŻAK P. Międzynarodowy format wymiany danych bibliograficznych. ZIN 1989 
nr 1(54) s.139-153 summ. rez.

Charakterystyka prac nad tworzeniem formatu UNIMARC w ramach programu 
IFLA .Universal Bibliographic Control and International MARC* (UBCIM). Historia 
opracowania podręcznika UNIMARC Manual i jego zawartość. Struktura i zawartość 
formatu UNIMARC (etykieta rekordu.bloki informacyjne). Forma zapisu danych. 
Załączniki. Zalety formatu.
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RECENZJE I OMÓWIENIA

82. ARTOW ICZ E. Wiedza o języku oraz o rzeczywistości pozajęzykowej w 
systemie informacyjno-wyszukiwawczym. Warszawa 1990, 445 s. maszyn. 
Praca doktorska. Uniw. Warszawski, Wydz. Neofilologii /1990/. Promotor: doc. 
dr hab. B. Bojar. Recenzenci: prof, dr hab. O. A. Wojtasiewicz, doc. dr hab. E. 
Ścibor.

Omów. E. Artowicz: Wiedza o języku oraz o rzeczywistości pozajęzykowej w 
systemie informacyino -  wyszukiwawczym. ZIN 1990 nr 2(57) s.191 -  202.

63. BABIK W. Wykorzystanie fasetowej organizacji języka informacyjno-wyszuki- 
wawczego do budowy klasyfikacji materiałów kartograficznych. Warszawa 
1992, 354 maszyn. Praca doktorska. Uniw. Warszawski, Wydz. Neofilologii 
/1992/. Promotor doc. dr hab. E. Ścibor. Recenzenci: prof, dr hab. O. A. 
Wojtasiewicz, prof. dr hab. B. Świderski.

Omów. W. Babik: Propozycja nowej klasyfikacji dla materiałów kartograficznych. 
ZIN 1992 nr 1(59) S.169-179.

84. The DATABASE business : managing today -  planning for tomorrow. Papers 
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6. Informacja i dokumentacja w kulturze polskiej XX w. Konferencja naukowa, 
Zaborów 3-4 grudnia 1992 r. • Z. Jarmoszuk

B i b l i o g r a f i a  zawartości .Zagadnień Informacji Naukowej" za lata 1987-1992. 
Opracowała A. Leśniewicz
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NOWA BIBLIOTEKA FREEDOM FORUM 
W SIEDZIBIE MEDIA RESOURCES CENTER

20 maja br. rozpoczęta działalność Biblioteka Dziennikarska Freedom Forum. Freedom 
Forum jest bezstronną, międzynarodową organizacją działającą na rzecz wolnej prasy, 
wolności słowa, poglądów i przekonań. Organizacja finansowana jest przez fundację, którą 
założył Frank E. Gannett w 1935 roku. Fundusze jej sięgają kwoty 700 min. USD w różnych 
aktywach. Główną siedzibą jest The Freedom Forum World Center w Arlington, w stanie 
Virginia.

Freedom Forum działa poprzez The Freedom Forum Media Studies Center, które mieści 
się w Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku. Centrum to jest pierwszym amerykańskim 
instytutem zajmującym się studiami nad masową komunikacją i zmianami technologiczny
mi. Drugim ważnym ośrodkiem jest The Freedom Forum First Amendment Center przy 
Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville, slan Tennessee.

Biblioteka Dziennikarska Freedom Forum w Warszawie jest jedną z czterech tego typu 
bibliotek działających w Europie Wschodniej i Centralnej (Praga - Republika Czeska, 
Bratysława - Słowacja, Blagoevgrad - Bułgaria). Planowane jest otwarcie piątej w Wilnie na 
Litwie pod koniec tego roku.

Biblioteka posiada aktualne materiały ogólne i źródłowe, gazety i czasopisma, teksty 
dziennikarskie i komputerową bazę danych (CD-ROM). Materiały dostępne w bibliotece to:

- ogólne materiały źródłowe - dostarczają informacji historycznych, bibliograficzynych, 
ekonomicznych z zakresu kultury masowej i doskonalenia zawodowego

- podręczniki dziennikarstwa, książki instruktażowe oraz zbiory artykułów
- czasopisma takie jak USA TODAY, The New York Times i Wall Street Journal
- komputerowa baza danych (CD-ROM) zawierająca zindeksowany zbiór amerykańskich 

czasopism i wiele innych materiałów źródłowych
- materiały naukowe na temat środków przekazu, w tym wszystkie publikacje Media 

Studies Center, Freedom Forum
- podręczniki i książki instruktażowe dotyczące reklamy
- informatory o amerykańskich fundacjach wspierających działania dziennikarskie oraz 

stypendiach dla tej grupy zawodowej.
Otwarcie biblioteki łączy się z otwarciem szkoleniowego centrum dla dziennikarzy praso

wych i radiowo-telewizyjnych. Wszystko mieści się w budynku Media Resources Center.
„Nowa biblioteka spełnia założenia jakie stawia sobie Freedom Forum w niesieniu 

pomocy dziennikarzom na całym świecie w zdobywaniu najlepszych informacji", powie
działa Chris Wells, Wiceprezes Freedom Forum d/s stosunków międzynarodowych. „Wolna 
prasa jest tylko wtedy wolna gdy przekazuje prawdę, a źródłem prawdy jest rzetelna 
informacja. Biblioteki te są źródłem podstawowych informacji, nieosiągalnych przez cale 
lata, oraz nowych technologii pogłębiających rozwój wolnej prasy", powiedziała pani Wells.

Biblioteka jest ogólnie dostępna. Pracownicy służą pomocą w uzyskiwaniu wszelkich 
potrzebnych informacji oraz demonstrują jak posługiwać się sprzętem komputerowym i 
bazą danych typu CD-ROM. Materiały dostępne są tylko na miejscu. Biblioteka czynna jest 
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, ul. Nowy Świat 58. tel. 26 34 68.
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