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ladeusz WÓJolk 
(tolmregrtet Varesairciki

KOHCSPCJA f ISOIIHI ws pOlnsj 
ESBSEBETm E  SZIAJEAUfOSCI mOSMAOYJIBJ

SrMdaiot |wa3cMolô oziM4 b * o r l l  
ptsa*. Flsoimlo
Bl« tmogrztlOBiM «^kvatn*. Oh»- raiktevyvljln plsoml optyaalnej. 
Arakeeoe^MilkA —  teoria pieoml 
optymalnej. Postnlai^ka, reaills^ 
оje 1 netoOa irexyflkaoji posttOa- 
tow prdoBeografemllcl.
Optymalna jdeomla Jasyka polskie
go: okarakteiyetyka grafemarsatior- 
r(S£nlki grafemOWt grafenans. nie
które reg a ty ortofomll pfdidEleJs 
narlanty isografll poleldLeJa pray-
klaSiy zaplstt*
Eoneepoja grafemów myntetyoznytib.— 
kografemów. Konoepoja optymalnej 
pisowni Jemyka rosyJaklego.Eonoep- 
oja optymalnej plmownl J^ayka an— 
gleleklego. Problemy reallaaojl 
projektu.

Besąpome mg korzyści płynąoe z pid>llko«anla prao naxtkowyob 
we weoratkioh Jtaykaoh,przy zastosowaniu pisowni wspólnej — pi
sowni o alfabeole nośllwle optymalnym, zarówno pod względem 
struktury semantyosnej.jak 1 peroepojl - dla oka ludzkiego 1 
czytnika elektronicznego ataszyny czytającej tekst głosem oraz 
plsząoej pod dyktando. Bównle watne Jak optymalna torma grafi
czna są tdcle reguły pisowni, ktdre - przynajmniej w niektćryob
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jesjrKaoli, in.in. w polslciffl - redukują praktycznie do zera mod- 
llwoSd popełnienia błędu ortograficznego.

Wzrastająca stale liozba publikacji naukowych (tzw. eksplo
zja Informacji' wymaga zmaszynlzowania procesu czytania 1 pisa
nia pod dyktando, w szozegdlnodcl - wymaga reągowanla maszyny 
na rozkazy ustne. Przy obeonych systemach pisowni proces ten 
jest preiktyoznle nieosiągalny. Dlatego to zapotrzebowanie spo
łeczne dhyba jud wkrótce ^łoni badaozy w dziedzinie teorii i 
praktyki informacji naukowej do zajęcia się zagadnieniem opty— 
nallzaoji pisowni. Haszyna zatem narzuoi nam wszystkim raojo- 
nalny sposób rejestrowania mówionych zwrotów językowych. Posłu
giwanie się w tej dziedzinie systemami powstałymi tysląoe, ozy 
ohoćby setki lat temu, jest nie tylko wysoce kosztowne,ale chy
ba jud w niedalekiej przyszłości będzie uwadane za nlezroetunia- 
łą Indoleoję naszych czasów.

Problem racjonalnego stosunku do najważniejszego narzędzia 
ozłowieka — do komunikatu jęa^owego w ogóle, a do jego poata- 
ol graficznej w szczególności nie był dotąd przedmiotem zainte
resowania. Badania nad teorią optymalnego komunikatu aą dopie
ro w początkowym stadium. Pierwsze próby jej zbudowania i pew
ne konstrukcje narzędzi semiotyoznyoh jako jej zastosowania, 
przedstawiłem w wielu artykułach rozproszonych w czasopismach 
specjalnych w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Całościowe uję- 
ole tej problematyki zawarłem w kelądoe pt. nrekseosemiotyka. 
Zarys teorii optymalnego znaku (PiWN 1969)* Badania nad prakeeo- 
loglozną teorią pisma i jej zastosowaniem — pisownią optymalną, 
zostały w tej kelądoe zaledwie zarysowane. Temat ten rozwiną
łem natomiast w artykułaohs Optymalizaoja pisowni polskiej. Im- 
pllkaoje organizacyjne ("Problemy Organizaojl" 1970 nr 16) oraz 
Fedagogiczny aspekt pisowni polskiej. Konoepoja Izograf 11 ("Stu
dia Pedagogiozne"' t. i< }f, zatytułowany Nowe tendenoje w dydak
tyce, Oss. 1973). Obszerne studium pt. Konoepoja międzynarodo
wej pisowni fonemlozne j dla użytku teorii 1 prAtyki informaojł 
naukowej — w świetle prakseologlozne j teorii pisma, ma się idca- 
zać w "Eateriałaoh 1 Studiaoli Instytutu Ihformaojl Nsukowo-Teob- 
nloznej i Bkonomioznej".
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trinlejese opraonwanic koncepcji pleowni «sp51ncj jest ują- 
о1еи swlęzZjm; Istotne Cregment^ te£o tekstu najQ si« ukazać w 
"Studiach Senlotyciaijoh" t. ГУ, jak TĆtmie^. — и postaci roesae— 
rzonej — w "Studiach Filozoficznych*.

Będę wdzięomjr Czytelnikom za wszelkie iwogi zwlęzane z pro
blematykę we wszystkich jej aspektach^ na które postaram się 
odpowiedzieć w artykule specjalnym. JVrtykut niniejszy ma prze
de wszystkim zorientować o kierunku i zakresie prowadzonych ba
dać ̂ a następnie zachęcić kompetentnych do wzięcie udziału w 
dziele, którego nde^te «wykonanie przekracza siły ̂ i mokliwoć— 
ci jednego człowieka.

.O P r z e d m i o t  t e o r i i

Za teorię pisma skłonni jestećiny uwalać naukowy opis sposo
bów graficznego rejestrowania mlulonych komunikatów ję^kowyeh 
f ormuZowanyoh onglć 1 obecnie w dowolnym języku. Teoria taka by- 
łaby teorią Opisująco-wyjaśniającą określone twory ludzkie w 
dziedzinie komunikowania językowego, ale ale o to nam ctbodzl.

rrakeeologiozna teoria pisma - to teoria graficznego komu
nikatu językowego w aspekcie sprawności jego strony graficznej. 
Jako teoria narzędzia semlotycznego lety ona na styku semioty
ki 1 prakseologii. Łogloznic wcześniejsza dla niej jeat prak- 
seosenlotyka — teoria optymalnego komunikatu^.

Teoria aprawnośoi graficznego komunikatu językowego — prA— 
seografenika — jest teorię narzędzia semiotyoznego podobnie jak 
teoria sprawności silnika spalinowego jest teorię narzędzia s— 
nergetycznego. Oba narzędzia rćśnlę się sferę oddziaływania, a 
w konaekwenojl *- tworzywem semlotyoznym ozy energetyoznym.ffapćl- 
ne dla obu teorii Jest to, że zawierają zespoły postulatów Amk- 
o jonowania, których reallzao ja sę określone konstrukcje — na-

Tadeusz Wójcik: Prakseosemotyka. 
znaku. РЗУИ 19C9> ss. ?90.

Zarys teorii optymalnego
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гв«а»1« MaiotjroBBe OĘj «mtgefiyosne. SllnUc funkojonuje przy 
vgoSnie в prawaal f io k i 1 okealli kommikat eraflosnj n »- 

koalaat — agoinle в pramal вш1оОк1, jQEjrkoBiiBirat«a» psyoho- 
lc!gli paroapojl •srokoweJa dpOaktpkl, soojologił. U pofletaw obu 
ĄpeoypUu loip glÓBBp postulat prakseOlcełozo: пакв1шив efek- 
t6 « p ro  ailBlaua kosatóir.

•t P l a o w n i e  t r a d y c y j n e

Zaaiaat o entflooyob kmtmlkataob Jtzykooob mo£na mftwlć 
o pleoimi tyob komunikatów. Sraedmlotem rozwakań staje sit w 
ttkla nJtolu tworzyro komunikatu w postaoi pewnyoh rysaków e- 
lemeataruybhf przyporząókowanydh składnikom komunikatu mówione- 
во oraz Bestawlalnycdi w rysunki Blotone. Opisem teeo tworzywa 
Jest komunikat Ewany pisownia.

** kojBuaikat o tworowie enfloznj^ 
kcznunlkatów w Jteyku słotony в trzeob oztóoi;
1. słoimlk pisowni btdąoy kbiorem wzorów eloneatów nierozktar- 

dalqyob tworzywa e^nitlasanso launmlkatów w Jtoku J.,
2. Bbiór dyrektyw seaaatyoBBO^i przyporządkowania elementów 

słownika pisowni eleeantm AmstyoBneeo tworzywa komunika
tów mówiooob Jąsyka J.t którymi nogą byćt głoski, Уопещу, 
sylaby, wyrazy, ndeiia,

3. sbiór dyrektyw Składał, dozwailająoyoh tworzyć okrećlone zUo- 
tenla в elementów słownika pisowni.

bywa dla rótnyolh JeJ typów odmienny. W pi— 
sowniaob Jednorodnie Ideograilosnyob elementem słownika Jest 
wzór Ideogramu — bszpodrednlSBO symbolu wyrazu mówionego (np. 
ideogramu oMńsklego). W plsownłaoh fonogralloznyob elementem 
słownika bywa wzór sylsbogramu lub litery. W plsownłaoh taicioh 
Jak kod snaków drogowych ISb kod flagowy sygnaUzaoJl morckiej 
elementami słownika są wzory rysunków (liib flag) bądąoyob syn- 
bolani oałyoh sdań (np. Wilie wolno skrąoaó w prawo*, -*Jestefiąy 
w niebezpisozedstwle*).
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Wąp6łozeen« iiłeowni* alfabetjosne 84 dość Bikoaipll]co«aiie»Xo- 
nwUcatjr oparte na niob eą bcwloa neJOE«śoleJ aleadekwatno m 
etoatmku do rzeozpolntoioly jaką odBvlaroledlaA — do 0 7Ш- 
wlaiyrtdi komualkatów ĵ cylcoô eih. V narsiila nlalj t̂ d pleoaalaal 
fonemlonurml* айе 1 wtodj nio weayetkle Ъркр ̂ kcmatrvoaaiio Доа- 
taiteoanle popramle. Póinla] щутаЛяяЛл ndalone podlegały ewoln- 
ojl fonelyoBnaja lob foray ex’ftHosne natoniaat poaoetawały aa- 
aadnlOBO nlOBOleime. Stąd Jedna a-pr^eayn aktualnej aleadekwâ  
nodola

Hlektdre plaownle «Qegły raolconemu lupramlenln praea «pro- 
wadzenie reguły aertologlojsno~Otya>ologl08neJa zgodnie z którą 
zaetosoeano oząeolową nlezzlennodd grafiki norfeadw oraz eyra- 
zów o wepdlaya poobodzenlu bez wzglądu na zalany ayztąpująoe w 
lob wyzawlanln. Flaoimle to nają zaatoaowanle zwlaezoza w Jązy« 
kaob flekayjnyob (o rdftnya arebztą ntopnlu koneekwenojl — w Ją— 
zykaoh tdcloh Jak polaki, mgrjakl, ozeakl)* Pewna przejawy tej 
reguły BoCąa obzerwowad w Jązyku nlenleoklia. Przykłady: wyraz 
wynawlaay w Jąapku poiakiz Jako *ogrut* poalada plaownłą 
w nlemleokia dwie foray "Mutter* 1 "Mttter", grafloaale podob
ne, eugerują wadliwie podoblefiatwo aaaogtoaek podlegająoyob tor- 
nlanla* Beguła norfOloglozBo-etynolegiozaa Jeet drugą przyoay— 
ną wzroztu atopnla nleadekwataeśei fąne^ozaej nlektózyob pl- 
apwnl.Kądnoiol tej konoepojl łatwo dowieść wkazująo, de Iz 
bardziej koneekwentaie alą Ją atoaaje, tya bardziej nieadekwat
ne koannlkaty otrzyanjo aląi pełna kenaekwenoja wynagałaby ae- 
t A  ваакба. Pak 1ф. ałowe nyaawlaaa Jak9 rolek wodna Ъу obolod 
płaać rogok, gdyd w wyrazie pokrewnya wyatąpuje k, g> ruk, 
rogu. Stoaowanle reguły iwrfologlozao-etynelogleaaej Jeet sa- 
rdwno przeotaoelowe Jak 1 bardzo nteakonenloBne, a wląo — aaty— 
prakezologlozne.

Sakedllwość netody wortologloaBO-etynolegiosneJ dla prakty
ki ortograflosnego plaanla nodna idcaaad aaaillzująo вроабЬ apo- 
łeonnago funkojonowanla plaownl tradyoyjnaj, n w Bzeaegeiiiedol 
badająe typy błądów ortografloznyob 1 poeeaaelmodd lob wyatąpo- 
wanla w rddnyob grupadb ndytkownlków plaownl. Sakedllwo66 JeJ 
dla teoratyoznego oplau aJawiOk Jąsykowyob nodna łatwo njawald 
badająo nlaktftre graaaitykl Jązjdw polaklago. Swldentalî  na aOcu-
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tek siigeetll płynąoyoh ze strony pisownią występuje tam miesza
nie głosek z llter&ml, oo nie ma charakteru lapsusAw, lecz po
ciąga konsekwencje teoretyczne przy ustalaniu prawideł wymiany 
głcsek. Tak więc ustala slą prawidła wymiany liter przy dekla~ 
raojł, 14 chodzi o wymiany głosek*^.

Zbldr dyrektyw semantycznego przyporządkowania pozostaje w 
ścisłym związku z rodzajami słownlkdw plsoimi. Problem ten kom
plikuje elą szczegdlnle w odniesieniu do pisowni alfabetycznych. 
Mektóre są w dû yra stopniu nieadekwatne w stosunku do myaumy, 
a n.Jaasem określa pleownlę angielską jako niemal ideograficz- 
ną. Jest tak na skutek wlelo-wieloznaoznego przyporządkowania 
głosek literom i wprowadzenia zespołów liter o symbolloe тб4- 
ne j od symboliki ich akładowyoh. Powstaje zatem ąytuaojatw któ
rej mo4na mówić przede wszystkim o przyporządkowaniu wyrazów 
mówionych wyrazcmi pisanym, gdyś pierwotne przyporządkowanie 
głosek literom znajduje w «delu językach zastosowanie raczej 
fragmentaryczne.

Ęyrektywy składania liter w wyrazy, z powodu owego wlelo- 
•^leloznacznego przyporządlcowania, nie mogą mieć charakteru do- 
stateoznle ogólnego. Odnoszą się one bądś do zestawów liter 
przyporządkowanych głoskom, bądź do zestawów liter będąoyoh po 
prostu wyrezsrai pisanymi*.

•2 P i s o w n i e  f o n o g r a f i c z n e  
a d e k w a t n e

Językoznawcy, tolerująo codzienne używanie pisowni trady- 
oyjnyoh nieadekwatnych, dla celów badawczych posługują się pi
sowniami adekwatnymi, o trzech stopniach adekwatności: fonemi- 
ozną, alofoniozną, Idlofonlozną.

Problem ten przedstawiam szerzej uzasadniająo postawiony tu 
zarzut m.ln. w ksląśoe pt. "Xonoepoja międzynarodowej pisow
ni fonemioznej - dla użytku teorii i praktyki Inforraaojineu- 
kowej w świetle prakseologioznej teorii pisma”.
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f pisownia о słowniku Jedno-jednosna-
csnie prs^porsądkowanym sUorowi foneaćw Jąayłca. Bejestruje ona 
w zapisie ł ôsnjiB aeepoł> wyrazdw będąoe wymawianymi oałoćolaml 
(grupami xytmiOBnyml)t uwsględnla saten upodobnienia n.lądzywy
razowe.

f j^omlajalofonJLosna — to pisownia o słowniku Jedno-Jedno- 
znaosnie prsyporsadkowanym zbiorowi alofondw Języka^ozyll zbio
rowi wariantów posyopjnyoh fonemów.

Pisownia Idiofonlozna — to pisownia o słowniku przystosowa
nym do notowania wymowy Indywidualnej.

Zroznmlałe Jest у £e kolejne ałownlkl щу<>1вп1оцусЬ rodzajów 
pisowni ooras Iłoznlejsze - coraz bardziej szozegółowe. Ja
ko przyporządkowane zbiorom coraz lleznlejszym.

ir pisowniach adekwatnych składnia Jemt funkcją przyporząd
kowania! dlatego to oddzielne dyi^htywy składni są tu zbądne. 
Modna uówló oo najwydej, id wyrazy tak a tak złodone z liter 
odnoazą slą do wyrazów tak a tak brzmląoyob.

.3 C h a r a k t e r y s t y k a  p i s o w n i  
o p t y m s l n e j

fwierdzsnle« de optymalny graficzny kooraalkat Jąsykowy - to 
taki, któzy odzwierciedla aspekt fonetyozi^ tegod komunikatu mó
wionego nie bttdei w sasadzle maatrzedeó. Chodzi Jednak o tOf w 
Jcfkin stopniu dokłednoóol ma zachodzić to odswleroledlanle.

Eaddy człowiek wymawia ulsoo InaozeJ - Indywidualnie» wyma
wiamy wlęo Idicfonlcznle. Borma poprawnej wymowy — norma ortofo- 
nlozna — powinna uwzglądnlać to» oo Istotnie wspólne w wymawia
niu wyradeó przez określoną grupą osób mówiąoyoh danym Jązyklem. 
Sankcjonuje slą przy tym ztałe sposoby wynnwlanla związane ze 
etałymi układami pozycyjnych wariantów okredlonyoh fonemów. A 
zatem norma crtofonlozna opisuje wymowę alofonlezną. Jednakde, 
aby Jednoznacznie wcikaeaó zpoeoby H^mawlania, nie musimy poełu-
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głwać Blę sCLofonlosną pisownią, eflyft mewląe poprawnie Оацуп
niyjeniy 1 -tale popramijroih sespołfiw fanemioznych we wza

jemnym układzie wariantów wyanaosonyro przez prawa naturalnej, 
oszoządnej artylralaoji. Hotemy wląo zmniejazyć słownik pisowni 
do słownika e(ymboli fonemów (do grafemów), a zatem - pisać fo- 
nemioznle.

Pisownia fonemioena musi jednak uleo pewnemu ograniozenlu 
upraezozająoemu, które polega na graficznym nyodrąbnieniu wyra
zów i zapisywaniu ioh tak, jak i^yetąpują w izolaoji od kontek
stu zdaniowego, a wląo — Ъев upodobnień miądzywyrazowyoh. Dtyt- 
kownioy większości języków rozwlnlętyob zrozumieli ten problem 
już przed tyziąoleolami ózieląo zdanie graflozne — lepiej Lub 
gorzej — na wyrazy. A zatem pisownia <4ptymalna jest pisownia to- 
nemloapę wyrazu Izolowanego. Twierdzenia tego można dowieść po
przez porównawoze analizy prakseologiozne — pomiar aprawnoSol 
rozmaitydh pisowni.

Wymieniony postulat jest podstawowym postulatem a$rawnośol 
pisowni — postulatem semantyoznego ̂ zyporząttowanla grafemów 
fonem(»i. Jego realizaoja rozwiąiraje zasadniezo problem optymal- 
nośol pisowni. Kośna pokusić się o usprawnienie dalszego stop
nia dotyoząoe graflooiego kształtu grafemów. Występują tu trzy 
zagadnienia: maksymalnej prostoty zespołu grafesów - grafema- 
rza, optymalnego powiązania zespołu grafemów z soepolem fone
mów języka — grafemarza z fonemarzem, optymalnej peroępoy jnoś— 
oi grafemów 1 ioh zestawów w wyrazy.

Maksymalnie prosty grafemarz danego języka — to zaapół gra
femów nlerozkładalnyob, jedno-jednoznaoznla przyporządkowany 
fonemarzowi tegoż języka. Optymalne powiązanie grafemarza a fo- 
nemarzem polega na ustalenia między tymi zbiorami relaojl iao- 
morfloznej o wyróżnikaoh izomorfizmu, umośllwlająoyob sformali
zowanie nłektóryoh reguł ortografii. Optymalna peroepoyjnośó 
grafemów i ioh zestawów w wyrazy — to ioh jak najlepsza czytel
ność.

Pisownię fonsmiozną wyrazu Izolowanego o grafemarzu izomor- 
f ioznym względem fonemarza określonego języka nazwałem pisownią 
Isografloznś - Izo^uilę tegoż języka.
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Istnieje 1по£11еоб£ sliDdoiianla erstemarza pisowni optynalnej 
parzez naks^malne zaadaptowanie liter alfa'betów 2aolAakie£0 1 ro- 
sgr Jslciego, przj konoepojl liter aaaoełoskosyob родоЪцуоЬ do tjrcib- 
te liter pisowni dewanagarl (dla sanskz^tu). V ujęołu takim foca- 
teaarz będzie sukąjraalnie tradycj jn^t prey saobowanłu walorów 
Isomorfizmn. Całkowite oderwanie się od tradycji kształtu poz
woliłoby na nzyskanle efeiktAw dodatlmwyoh, iiłatwłaJąoyOb praoę 
Jęaykozńawoy* ale Jut nieistotnyoli dla sprawy samej pisowni.

Po przedstawianiu prakseologloznej teorii pisma w  ujęoln 
bardziej utoldlonym zegzeapUflknJę JeJ twlerdzenla-postialaty 
na materiale języka polskie^Os przy e^afemarzu Izo^raflozxiyn* 
adcąynalnle tradycyjnym.

Л  P r a k s e o s r a f e  
p l B o w n l  o p t y

I k a  — t e o r i a  
a 1 n e J

Przedmlotan prakseoepwfeinlkl Jest tworzywo geatloB ne pisa
nego komunikatu Językowego, optymalnego grafloznle.
Sf.1. Komialkat Językowy - zdanie lub zespół zdań, w formie mó

wionej albo pisanej.
Pf.2. Tworzywo grałlozne pisanego komunikatu Językowego — zbiór 

grafiozayoh składników pisanego komunikatu Językowego,wy- 
rótnlozyob ze względu na typ plsownl^^.

Pisownia optymalna Języka J-. Jest komunikaton o przedmio- 
ele pzskseoerafemlkl.

Teorią metodologloznle wozeónlejszą od prakseograferalkl Jesb 
prakseosemiotyka — teoria optymalneeo komunikatu.

.dl Postulatyka prakaeoaealotykl

1. Komunikat optymalny aeman^oznle Jest komunikatem odzwler— 
oiedlająoym swój odnoónik wiernie, w poddanym stopniu do
kładności.
Zbiorami eleirantów wyrótnionyoh moigą byd zbiory: fonemów, alofonów. Idiofonów, wylab, wyrazów nówlouycduPtsownle oa— 
zwleroiadlająoe te zbiory — to pisomie: fonemiozna, alofo- nlozna, Idłonmlozna, cylablozna, Idepgraf iozna.
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2- KOBtonllcat optjrnialnj ce wglądu na aOresata Jest komunlkatm 
jak najleplaj poatraegalnya 1 sroauniałym przy Jdc najmniej- 
аяуш ayeiłku ozlowlaka 1 Jak najanlejazyn koszoŁe maszyny. 

3. Koonmlkat optyaalny ze względu na tz6roę Jest komunlkatez 
Jak najłatwiej konatmowalnyn tradolowo i formalnie przez 
ozłowieka 1 przez aaszynę-
Optynalnośó dydaktyczna konunlkazu, nakzymalnle łatwa wy- 

uezalnośó poeługlwanla ałę nla. Jest kcneekwenoją Jego optymal- 
aodol atrukturalnej, warunkującej wymienione trzy rodzaje opty- 
nalnośol.

.42 Definicje prakeeęgrafwlkl

Df.3. Tworzywo fonetyczne loMBinikatu aówionego Języka J» — zMdr 
fonetycznych akładnlkfiw komunikatu nSwlonego Języka J.* 
wyróżnionych ze względu na zadanie, któremu to wyróżnie
nie ma elutyć^^.

Df.4. Fonem Języka J. — elementaray składnik fonetycznego two
rzywa kocnmikatu mówionego w Języku J., dystynktywny se
mantycznie (różnloująoy wyrazy1,

Df.3« Ponemarz Języka Д. — ahlór fonemów Języka J. — twortywo 
fonemlozne komunikatu mówionego Języka J.

Df .6. Wzór fonemarza Języka J. - uporządkowany zhlór nazw ele
mentów fonemarza Jązyka J.

Df.7. Wyraz wymawiany Девука J. - zestaw fonemów Języka J., bę- 
dąoy «tyrazen zdania w Języku J., wymówionym w izolacji od 
wyrazu naetępująoego w tym zdaniu ( wyrazem wymówionym 
przed pauzą, hez ląpodohnlenla mlędzywyrazowego'.

Df.8. Wymowa języka J. — komunikat o tworzywie fonetycznym ko
munikatów mówionych w Języku J., złożony z trzeoh ozęśolt

Blementam tego zbioru mogą być: fonem, alofon, idiofon; sy
laba, fraza, zdanie. Zadaniami, ze względu na które dokonu
je się wyróżnień, mogą być zadania poznawcze (fonetyka opi
sowa', zadania normatywne (ustalenie reguł ortofonłlt, za
dania konetruktorzkia — tworzenie pisowni optymalnej.
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1. ełownlk vynoviy J . f  sbliarem nazw ekłaa-
nlk£w fonet^oaae£0 tworsyva koinunikatćn « jęeyku

2. вЪ1£г d;srrektyw ekladnlf ustalających flopuezcsalne aa- 
stawy slenentdw alownllce synowy (określoDego typu),

3> вЪ1бт dyrektyw sensu elementów słownika wymowy 1 do- 
pusBOBeldyoh loh aeatawów — dyrektyw loh eenantyoa- 
nego pr^porządkowanla dźwląkom elementamym i loh 
aeatawom.

H f, 9. Jworgywo grafloBne komailkstu pisanego jąayka J. - shlór 
Składników £rafłoBiiyoh koanmlkatu pisanego Jąeyka J., 
wyróżnionych ве wsglądu na typ płaowni, w której akład- 
nikl te wystąpują^^.

Cf.lOa Grafem Jąayka J. — grafioBny znak fonemu Jązyka J..
Gf.11. Grafem aleroBkładalny Jąsyka J. - grafem Jąeyka J. •któ

rego żadna oEąśó nie Jest grafemem.
Gf.12. Grafemara Jągyka J. - shlór grafemów nlerozkładalnyoh 

Jąayka J.
Sf.13. Waór grafemarga Jągyka J. — shlór lątorządkowany, które

go elementami eą wsory grafemów nlerozkładalnytdi jąayka 
S .f preedetawloi^ w postaol koanmlkatu.

Gf.1«. Pyraz pisany Języka J. — aestaw elementów grafemarga Ją- 
вука J., hądąoy Bnakien wyrazu wymawianego Jąayka J..

Sf.15. Pisownia Jąayka J. — komunikat o tworzywie grafloanym 
komunikatów w Jąayku J., ałożoi\y a trzeoh oaąóol:
1. ałownlk pisowni Jąayka J., hądąoy ahlorem waorów 

ekładnikÓw graflcanego tworzywa komunikatt^^^.

Słownikami wymowy mogą hyó ablozy nazw: fonemów* alofonów. 
Idiofonów* sylab* fraz, wyrazów, lyp słownika wymowy aaile— 
ty od zadań* do wykonania których słuty słownik (np. dla 
badań nad wymową - ełownlk alofoniozny ozy Idlofoniozny),
m.ln. dla konstrukcji pisowni optymalnej — słownik foneml- 
ozny . reoydują również wzglądy tradycyjne (ideografloany 
ełownlk chiński).
Eleisentaml tyoh zbiorów mogą być: Idlofonogramy* alofono- 
gramy* grafemy* sylshogramy* symbole frazy*symbole zdania.

жхх) Zbiorami tymi mogą być abiory wzorów: grafemów* alofono- 
.gramów* ... sylabogramów* wyrazów pisanych. A wiąo słow
nikiem pisowni różnych typów może być: słownik grafemloz- ny. alfabet* syleibi^uaz* słownik Ideograflozny* tzw. alfabet fcnetyoany*... .
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2a вЪ1бг вутвУЛущ dcZudnlf nstalająojKdi доривговсйпв e a - 
BtaB7 elementów «aownlka pisowni ^вука J.»

3. вЪ1бг вутакЛущ eeneu — бутаТсЬзт eemantyoBnego przy- 
pormądkowania elownlke pisowni słownikowi wynowya

.43 Postulaty pisowni optymalnej

1. Pisownia optymalna jąsyka J# Jest pisownią» której słownik 
Jest wsorem вгаХешагва Jąsyka J..

2. Цугав pisany pisowni optymalnej Jąnyka J. jest sestawem 
grafemów Jąsyka J., powstałym « opafolu o relaoJt Jedno- 
—JednoBńao<nego ioh pnaarporsądkowanla sestawowl fcmemów» 
któiyn Jest wyras wymawiany Jąsyka J..

За Słownik pisowni optymalnej Jąsyka J. Jest isomorfioBny
«sglą<tom słownika wtymowy Jąsyka Ja prey wyróialkaoh isomor- 
f iBDu umoftllwlająoyob ostalenie dodatkowyob reguł f ormal- 
nyoh poprawnoóoi gratiosnej wyraen pisanego Jąsyka Ja.

4. Ksstidit norów grafemów słownika pisowni optymalnej Jąs]^ 
J. Jest Jak najlepiej dostosowany do ąparatn peroepoyjnego 
sarówno oBłowieka jak 1 nassyny.

.44 HealiBaoJa postnlatów pisowni optymalnej

Postulaty pisowni optymalnej wyBnaosaJą dwa stopnie JeJ 
sprawnoóeis optymalnoSć przyporządkowania komunikatn grafios- 
nego kOttranlkatowi fonetyoznemu 1 optymalnoóó graf loanego keetał— 
tu wyrazu pisanego. Stopień pierwszy Jest wyznaoEony przy do
wolnym Ekiorze grafemów, Ъу1е był on Jedno-Jednoznaoznle przy
porządkowany fonemarzowi. Ju£ na tym stopniu znika praktyoenle 
moeiiwoóó pisania nleortografloznego dla kogoS, kto wymawia or- 
tofonloznle. Drugi stopień sprawności powstaje przy zastosowa- 
nlu optymalnego grafemarza, a wląo - zbioru grafemów nierozkła- 
dalnyok, izomorfioznego wzglądem fonemarza w sposób umotliwls- 
Jąoy sformalizowanie podstawowych reguł ortografioznyoh przez 
odniesienie loh do kształtu grafemów.
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.45 Itetooa weryłUcaoji po8tia«t<w yrailteeografeiillcł

1ГсеЫв£в ста « eeteńoli fasaolis 
c1)udoimnle gealemerzB Izoaorf locaago»
sbudcnranle Beeipołił flodettê jrdh т9е>Л ortograf 1огцуоЬ for- 
ш011иго1цш oparolo o soapSł rognZ ortofonlosBjroli» 
sbadoMmle seąpo2n ̂ jratod plsanjrob będąoyob llnatraoją r«. 
g«iZ ortografii isografiosne j» roinrosontalgrimyob dia trady- 
oyjnyob typdw tnidnodol ortograflosoyob» 
prsepromazonle badad dydaktyoBoyOh nadt
— oaybkośoła opanowaiila saead Isografll»
- islolętnośolą popramego pisania ieograf ią.
Do polnej wetyfllraojl tworu prailcsoografooiki naloty fcalku- 

laoja oflaoalnadoi wdrodania isografll.

1.
2.

3.

■5 I ^ o g r a f i a  p o l a k a

.50 Charałcfryetyka grafonarsa

GraZonarB dla Joayka polalklegOy adcaynailnla tradycyjny leos 
saadaptowany dla laografli, opiera ait na następuJąoyoti. sc^ote- 
nlaob aaoaegdlonyobs
1. odrdtala Bię kaataltea aasadnlosyn grtfeny apdlgloticowe od 

aamogłoaOcoiiyfaif
2. w aaapola grafaadw apdlgZoOtoiiyob wyretnia alę grafoiqy ̂ 82- 

gloaalc sonemyoli aa wnględu na aeoaegdlaa iunkojonowania 
tyoh qpdlgZoeek w griqmoh. врЯ^оОкоауОЬ (aę one bierne a- 
aymllaoyjnie),

3. grafaiqy ep&łgłoaak niaaonomyolt aeatawia alę w oawOrki o 
elenentaoh zaeadnioao podobnych, zaopatrzonyob w wyrdtnikl 
wakaBUJęoe na lob odniealenla do spSłgłoaek becdiwieoenydh, 
ddwlęoanyOb, twardybh, alękkiob.
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-51 Syr6tnlki grafem5w

B6toloc»n 1 odmian fonemdw odpoiflada^ цзгг&£п1к1 gra-
flosae, tuBo£llwlająoe alclaąyfUcowanle grafemarza же względu na 
oeoł\y wa£ne notaoyjnle. Oto 4>тгб2а1к1 grafiozne:
1. Crafemom samo^oalcoajm przysługuje oeoha Jednokreslcawodoi

i pozycji w wierszu gSmym, między grafemami spdłgłoselc.
2a Grafemy epdłgłosalc вопотуоЪ zawierają luki otwarte.
3. Grafemy spdłgłoaek nlesonornyoli rdżnlą się następująco!

1. grafemy bezdlwlęcznyoh. składają się wyłącznie z odcin
ków»

2. grafemy d£wlęoznyob zawierają powierzoluile zamknięte łu- 
kami»

3. grafemy młękkloli zawierają w drodku swego pola kreskę 
pionową lid> poziomą (zmlękozak).

.52 Grafemarz (podano w tabelaob 1 1 2l^'.

.53 Wlektóre reguły ortofonll poleklej

Podano tu reguły najwatnlejsze» mające wpływ na korekturę 
podstswowyoh wadllwodcl wymawiania sugerowanych przez pisownię 
tradycyjną, l^lko dwie — podstawowe, modna sformułować ogdlnle. 
Inne opisano ozędolowo» przy uforołu egzampllflkaojl.

Istnieją dwie podstawowe reguły ortofonll polskiej,respek— 
towane nawet aledwladomłe przez mSwiąoyoh w sposSb niewymuszo
ny przez pisownię;
1. reguła Jednorodnośol d&wlęoznodolowej grup spćlgłoskowyoh»
2. reguła bezddwlęoenego wysłoeu.

Obie są wspdlne dla wielu języków» a pierwsza jest chyba 
regułą powszechnie obowlązująoą. łamanie lob obu w języku pol
skim przez osoby mówląoe hlperpoprawnle, ożyli wadliwie, "zaw- 
dzlęczazy" zasadzie morfologlozno-etymologloznej.

Zgodnie z regułą 1 kadda grupa ąpółgłoskowa składa się al
bo z nlesonornyob spółgłosek bezdźwięcznych» albo z tyohde 
dźwlęoznyob» albo z sonornyob. 8> kaddej z dwóoh plerwszyob irup

•fykonanis graficzne rysunków — Zbigniew f!r6z.



- 17 -

ЗаЪе1а 1. Grafemu aamogłoaek proatjrob 1 ałoftonjołi 
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iQPat«powa£ sp6ł£ło8lci eonorne. Zgodnie в reeu2ą 2 na koń

cu lorraau no£e następować spe^głoska baBOźwlęcBiiai в1Ъо sonor- 
na, albo grupa в2о£апа в beEflźwlęoEupohf albo aonorqyoht albo 
slo£ona E beadźwlęoEayoh a aonom yal.

ĘpAgitoald. aonoTue a% bierne aapmilaoyjniet dlatego będęo 
apełgłoakaal BaaadnloEo dźaięoBnyml i^etępują « grupie beedżwlę- 
CEnjfob ale apłpimjęo na spćtgłoskl sąsiednie, a nawet traoą osę- 
dolowo d£więoEno££. Z tego saaego powodu nogą iipstępować na koń
cu щзггааи. Hołna by je aaawać apdłgłoakanl p6łd£wlęoBnyml. Ze 
«aelędu na takie fimko jonowanie вопотцуоЬ dadzą alę wyrAtnld 
trąy rodzaje gru( spdlgłoakowyoh: grupa bezdiwlęoEnat grupa 
dńwlęoana, grupa p6łdżwlęoBna.

Podstawowe reguły ortofonll poleklej nołna aforaułowad na- 
Btępująoos
1. Każda grupa a|pd3^2oekowa jest jednorodna ddwlęoznofiolowo: 

albo beEddwlęoBna, albo dźwlęocna, albo pdZdiwlęozna.
2. Konleo katdego eorrazu izolowanego bywa nledżwlęoznyr t>ez- 

ddwięoEnyt albo p61ddwlęozny«
Beguly azoBegdłowe odnoszą alę dot

- ląyatępowanlB aano^oaek nosoegroh,
- lępodobnlefi pozadiwięoznodoloiąyaih,
- uproBsozed grup ąpdłgZo^owyoli.

.54 Dodatkowe reguły fomalne Izograflł polskiej

1. Bągnła jednorodnodol graZłoanej
Katda grupa gralenfiw etpdłgłoskawyoh jest jednorodna graf i— 

oanle: albo otwarta, lAbo Baadmięta, albo pdłotwarta.Odzwler- 
oledlają one kolejno grupy epdlgloskowe: bezdtwięoBną, dtwlęoz— 
ną, p6łd2wlęoBną.

Grupa otwarta ailZada alę в graZeadw otwartych (ewentualnie 
в grafeaoa pdlotwartym), grupa aaaiknlęta sUada się z ̂ afemdw 
zaaOmlętyoh (ewentualnie в grafeaea pdłotwartya)» grupa pdlotwar- 
ta akZada alę в grafendw pdlotwartyob.

Gratea otwarty lub pdlotwarty — to grafen nlesaidcnlęty.
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2. iiJj№aB3ml̂ t2rc3ł na kmtou ̂ raau_
Na końeu a^rrazu laoloaanago występują tylko grafemy nle> 

aamknlttOy albo grupy: fitwarta lub p62otwarta (grupa nlezaidc— 
nl^ta).

•55 Warianty Izografll poleiklej

W plaoml Izografloanej istnieją dnie modliwośol sapisania 
ap^ZgZeaki mląkklej: przez wprowadzenia grafemu ze zmiąkoeakiea 
wewnętrznym 1 przez zastosowanie zmiąkozaka zewnętrznego wystę<- 
pujęoago bądź samoiatniet bądź w grafemie zlotonym dyftongn 
zmiękozająoego j(o,|.9, ^ l e »  iąt 11 )i który jest analogloz- 
ny z używanym w pisowni rosyjskiej. Te dwie notllwośol oraz lob 
komblnaoja pozwala na utworzenie trzeob wariantów.

Wfo^ant - grafemy ze zmląkozakiem wewnętrznym-jest mak- 
symalnls prosty 1 jednorodny grafloznle» wymaga jednak dużej 
llozby grafemów. Wszystkie spóZgłoeki miękkie traiktuje się tu 
jednorodnie^ ̂ .

Wariant 2 — grafemy dyftongów zmlękozająeybh 1 zalękozakl 
zewnętrzne — jest równiet jednorodny graficznie, a pozwala na 
zaoszosędsenle wszystklob grafemów ąpólgłoeek nlękklob, powo
duje jednakże gorszą ozytelnoźó górnego szeregu tekstu przez 
przeładowanie go.

Wariant 3 — poSredni. I&stępują tu grafemy tylko tyoib sipół- 
glosek mlękklobf które pojawiają się w tekśole również bez na- 
stępującyoh po niob aamoglosek) są to: d, ś , ż, 6 , dź. Ola po- 
zostałycb samogłosek mlęUlob wprowadza aię grafemy dyf tongów 
mmlękozająoyob. Stosuje się tu ponadto grafemy dyf tongów ze 
składnikiem u. Warient ten przedetawlłsm w niniejszym artyku
le podając przykłady grafwiów (tab. 3).

Całość dyf tongów o grafoaaoh złożonych wygląda tak: 
wBtępująos

- iu, lo, 29, la, io, lę, 11, m ,  ua, ue, ^  
opadające

-^1, OJ, mj, ej, yjtil, Щ , ОЦ, au, e)}, y*, 1».
ETWariant ten preaentowi^eo w poprzednioh pidłllkaojaoh.
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Sabela 5» Graf ещ;у dla ^ę^ka polskiego 
(wariant

Grafenarz ir porządku alfabetyozn^n
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-  X D z  X il
au oa aa eu yu la^ W' n r »  #!* r*
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.56 Fm ykłady sapleu w Isografll polskiej (variant 3^

Do reguł Jednorodno6ol dżwlęoznoóolowej 1 besOiwięcsnego 
Hy^OBUZ

___—  —  Й — « I D O  O  ✓
TF h  -DPh SKEZ SRBZ FK FThK 4FKTK
tfur dwur skupić sgubić uaSca ftorek ofartek 

✓  O  41^ 41/ -  _  _  ,1 ,1 o
LJFTK T F  J)P MSK MSR RPST RPEJ>Z

nruzgu gwlet gwlsdaćsfetka tfole dwole musk
O  Ч Х  Ч  Ч  li X O  У О  К

SFT Kh KM K5H hSZ SZhZ & zra SH
6fiat koć ko£e koćó koćći ććerać idźerać suoć 
Ь N I O  Ol ✓ xl ✓ ✓il

MT Mi) S T  SJ) KUF KUP БМК BIR
młut mlodjr aalb ваду kSef keen; Ъвек bzegl

Do reguł iiyetepoiianie noećwek. Voefiwkl syst^pują tylko 
praeds St Sy Xy i ioh odmlanaul dźwitoznoScł i niękkośol. 
Przykłady nieuystępowanla nosćmk wbrew tradycyjnej pisow
ni:
V > / 0 4  ^

J)HE KME KMT ENZ B№  MK ЬЫК hMZ
doap кеофа kont pjeńć beńdie yodka renka renoe

Tsw. «фодоЪп1еп1а pozadiwląosnoćeiowe:

l o  X O  l O  / 0  i l x  ✓  4 0
4LJST iJHUuz чт ЧУБ чр мтш чш
osysta soselać ooina osoba dzwi nondzze osoda

Tsw. uproszosanla grup spćłgłoskowyoh:

o o  li — ✓  ill/ i i / ^ v
PpySK KhU^K Ehkl EMZSnT
warsas:^! krules^i pjLersy pleńdźeśont

EK
łapko

O  li
RhK
garći
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K o n c e p c j a  g r a f e m ó w  
n p o h  — k o g r a f e m ó w

e y n t e t p o B —

ТепбепоЗа do uej^akanla u^teo^ej BdekwatnoiBoi tekstu pisa
nego, a saraeon — do aake^malnego dkrócenla go, ekZanle do roz-  
wsienia koBoepoJl grafemów ayntet^oenjok, kografemów. Koncepoja 
ta pZynle • aasadj analogloEnego traktowania pollftozigówigrap 
epdZgZoakoii^ob, ae wsglądu na роаоЪц; вроабъ funkojonowanla оЪи 
rodaajdw aeepoZew gZoaek.

V prooeele wsrmawlania aespoZy samogZoeek tak «apóZfunkcJo- 
nują ae aobą, te powstają nowe oaZoćol fonetpoane - pollftongl, 
ktdre dogodnie bądsie nazwać koartjkulataai samogłodcowyni. 2u- 
peZnie podobnie wapćZfunkoJonuJą ae aobą składniki grup spćZ- 
gZoskowjoh: w danjrn Jąa^ku, w określonjroh grupaob spćłgłosko- 
шуоЪ wapćZeyatąpuJą tylko okrećlone postaole alofonloane fone
mów konstytunjąo wyanaoaone Jednoanaoanle koartykulaty spółgłos
kowe» Zarówno dla opiau ortofonloanego jak 1 dla praktyki iao- 
grafloanej ulyteoane Jest wyrótnieale koartykulatdw aZotonyob, 
samogZoskowo-apóZgłoskowyoh.

№  przekładach aaoaerpnlątyoh a Jąsyka polskiego łatwo Jest 
zflraaać pollftongl Jako nowe oałoóol, np. w njrraaaohs autor, eu
foria, bajka, kij. Podobnie łatwo wyrótnić takie oharakterysty- 
oane koartykulaty npółgłoakowe. Jakie ayatąpują w nyraaaoht 
bank, kangur, pąoeek, tąoaa (|^, fg, no). Jeśli ohodzl o koarty- 
kulaty ałotone, to mołna wyrótnłć m.ln. takie: emp, ent, eno, 
e£6, •tfk, ont, oap, odd, cgkf bądąoe dkładnlkami takich wyrazów 
Caapisąnyoh tradycyjnie): ^pa, pąta, tąoaa, krąoid, rąka, rząd, 
dąb, bądi, krąg, a wyglądająoyoh w tan sposób w aaplsie fanety— 
onym: кецра, penta, tegoa, kredćlć, re^ka, aont, doiąp, bodć, 
kroĵ *

Wariant pisowni laografioanej odawisToledlaJąoy strukturą 
fonamioaną wyrazu izolowanego Jako koartykulatu zl^otonego mot- 
na nazwać plaownlą kografealoBną.
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Kografeniy aamogłoBlcowe 
m^ton^i opadające (właSolwaJ:

-1 Ч1Ч a ON 1 yi Ii ill — —  O
ł- hlN M fi P ХП П Е Р БК
xxii rolno mai malowy aelm myl pił wtiu buukaA

\o ± I c iL ■i O -O -O
hPM Т У Б Б E E KZ
Souńes outal byu Ъ у ш pi^ plua likaó•! A uzaA

Hyftoqgl róanąoe (nlewlaśołwe), ~tryftongli

1- Ч Н-Ч — o 14 O ГчО O DT
Th Bh 2h pxh j> PXK Б

lutroA biuroA dlura wiosna loduaA A A wioska Uaąy

IQ.4 12 li i/' 1 у O U i OD O II — Ч
БК MK BJ>M hZ SK Mh lih iJK
biauko ffllaukiAA AA biedny lexad ląsyk Biaî  naî l ttuSkoA

'^Ч 0 0 7 Й  T  Ю1Ч И
TK  E T БТ K TK  БМКГ BSK К

iptka puot buoto kuatka bue^it b^dc ^elko lei 

Q O  O  71 T
Ж  E  & E
aaldak eoa aniel auo

Kografemy sp8łgłoskowe;

НЧ NO NO I —Ч —O 7 li T
Tl- r a r a  BJ>N LK TK бмктбхк

lutro wiosna alaska biedi^ uulko mtlca bue^kll bĵ cik



- 25 -

О  о -  \ /  / оШ  Ш г ЕШ КГЕ
/О /|| /О \ \

E N I  т е г  г м <  т  ш

ш~ FJ) т  ^  m м  аБ D
shoe food tour power rula Ъо> die

Ź l Ż l \ y \hJ) E34iJ Ш Т
roed polieh ancient

I ' i l .J) X
dear eee

D GЫ F ^ £/ I ГМ h7киш F
poung year fire near coalition fewer

_D
wood

♦7kJ) F Tк Ш kT
world wall wiah little

КовгаТевд polskie i angielskie 
Polish and englli^ cograjiiems
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.7 P r o b l e m y  r e a l l s a o j i  p r o j e k t u

Problemy realizacji dobrze w przyszłoSol 8koiygowanego,rze- 
telnie zweryfikowanego projektu są łatwiejsze nift modna by pier
wotnie przypuszozaó. Balety Jednak przewidywać) de pojawią s1q 
tu problemy dwojakie: związane z ubywaniem w okresie przejSolo- 
wym dwćoh pisowni 1 związane z kosztami wdrodenia projektu.

Problem pierwszy Jest przede wezystkim problemem psycholo
gicznym 1 dydaktycznym, drugi — ekonomloznym. Balety pamlątać, 
de Indywidualne odczucia, detennlnowane zazwyczaj emooJami,mo- 
gą okazać się zawodne. Gwarantem podjąola decyzji odnodnle rea
lizacji projektu mogą być tylko wyniki badań kompleksowych — 1 
to nie tylko nad meritum, leoz takde nad problematyką wdrodenia.

BlemnieJ Jud obecnie modna by postawić pewne hipotezy ocze
kując Ich potwierdzenla,raozeJ ohyha lloSolonego nld Jakościo
wego. Hipoteza pierwsza wiązałaby sią ze stwierdzeniem faktu,
Id zjawisko dwu- опУ nawet wlelojązyoznaćol graficznej Jest 
oząsto spotykane. Przooled miliony ludzi czytają w kilku alfsH’ 
hetaoh. Czytamy swobodnie po polsku 1 po roąyJeku« po angiel
sku, po franousku 1 po nlemieoku. Udywająo nawet'tylko alfabe
tu łaoińakiego mamy fcik^oznle do czynienia z dość odmiennymi 
pisowniami, choćby ze wzglądu na wielo-wieloznacznoSć llter.Ba 
terenie Indii sakralne teksty sanskryokle (teksty Jązykaod daw
na martwego) występują wąpćłoześnie oo najmniej w Siedmiu alfa
betach^^. W Xurojl w lataoh dwudziestych alfeibet arabski zastą
piono łacidsklm wprowadzając zasadą przyporzą^owanla fonemloz- 
nego. W wielu r^uhlikaoh radzieokioh wprowadzono alfabet ro
syjski, w mlejsoe tradycyjnego. Podobnie w połowie wieku И Х  
dokonano reformy pisowni seibskochorwacdtlei (z odrzuceniem za
sady morfologioznD-etyiiiologioenej), przy pozostawieniu dwćoh 
alfabetów wzglądem siebie Izomorfloznyoih (łacińskiego 1 gene
tycznie Gyrylloklego). Badając funkcjonowanie pisowni Izografl—

Я tylu alfahetaoh Brytyjskie towarzystwo Biblijne wydało 
sanskxycle Biblią (the Gospel In Мацу tongues — Speolmens 
of 875 Xanguages. British and Foreign Bible Society. 
1965).
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ozuej i problematykę jej wdrapania nlef^tpltwle skorzys
tać z taklcb dośwladozeń.

Irowadząo badania nad ndratanlen pisowni pptjnnalnej naleiy 
pamiętać o jednym: przyszłe pokolenia po opanowaniu pisowni no— 
woozesnej będę się uczyły jedynie biernego posługiwania się pi
sownię tradycyjnę — dla odos^tywania dawnych tekstćw bibllote— 
oznyoh. Jest to bez porćwnania łatwiejsze od pisania, fodobnie 
dzić uozyiity studentów polonistyki tylko czytania tekstdw staro
polskich a nie - posługiwania się ćwozesnę ortografię.

Jeśli chodzi o problem drugi — o ekonomikę гв£огщуу totnte— 
ba tu przyjąć załetenle zmian stopniowych, file byłoby więc £ed— 
nego przedrukowywania kslędek opublikowanyohf leoz tylko nowo 
drukowane otrzymywałyby nowę szatę grafloznę. Xo samo odnosiło
by się nawet do podręczników szkolnych.

Idealnym rozwiązaniem problemu wdrożeniowego byłoby oozy— 
wlóole wprowadzenie plaownl optymalnej pod patronatem DNSSCO, 
na mooy konwencji międzynarodowej — w miejsce około dwustu gî up 
alfabetycznych, jekiml posługuje się ludzkość- Jednakże refor
ma wydaje się być opłaoaliia jut na terenie takiego kraju. Jak 
Polaka, a obawy przed "odolęeiem alę** w ten apoaób od reazty 
świata eę chyba niegroźne. Mależało by sreaztę 1 tego dowieźć.

Jeśli chodzi o dorainę korzyść z pisowni optymalnej — jeaz- 
oze przed jej wprowsdzffitilen na iiiytek codzienny - to warto hy 
ohyha podjąć badania nad jej saatoaowaiilem do streazozeń, któ
re mają hjć umleszozane w pamlęol komputerów. Znaoznle krótszy 
tekst w każdym hodaj z językćw pozwala na lepsze ws^orzyetanle 
Ich pamlęol, a może i ułatwia do niej doatęp.

EoAosęo te rozważania oholałhyn podkreślić atanowozo, że 
staram alę tu nie sugerować żadnego rozwiązania def Inltywnego 
odnośnie szczegółów konoepo jl, któryob dopraoowanie należy do 
apeo jallstów. Problem roswiązuję na dużym atoimlu ogólności, a 
najważniejszym postulstem, którego umaanle oholałbym osięgnąó, 
jest postulat wleloaspektowycśł badaś nad tą ważną społecznie 
pjwhlematjfltą- Jestem głęboko prsekonany, że zbliżają się czasy, 
w któiyob coraz wlęoej problemów natdcowyoh będziemy rozwiązywać 
metodami naukowymi 1 zachowywać się lomsekwentnłe względem ioh 
wyników.
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тнв сонсврт OF тав огамим spelling for bngłisr

The optimum (l&qgr^pblol spelllnj; Is the orthophonemio spel
ling of Isolated words, based on an alphabet tdiioh Is laomorphio 
In relation to the repertoi? of phonemea and offers marlHram 
peroeptlvlty both for the human eye and for the eleotronlo read
ing devloea oapable of reading aloud and writing from dlotatlon.

Xt la then the apelling of a text pronounced orthophonioally, 
reoordlng the phonenlc diąpe of words In Isolation, i.e.dlsre- 
gardlng word boundary assimilations» In free stress languages 
the ]Даое of stress should be indloated addltlonally.Ibe disori- 
mlnants of Isomor^ian nahe It possible to formalise the baslo 
irules of an orthopgraphy (at least in aoae langvtsgess Polish, 
Russian, Cseoh, German). Siaih dlaorlmlnants (to mention some 
of then) are the oppositions voioed ^ voioeloss, or fortls ̂  
lenls for the consonantal letters, and streased / unstressed, 
short / long, oral ^ nasal, as well as the degree of opening 
— for the vowel letters.

The proposed Isographlo alphabet ie In prlnolple. In aooor- 
danoe with the author’s assungptlons, oosmon to all languages, 
and is here fragmentarily adapted to the needs of the English 
language. It Is highly traditional, as It Is based nainly ш  'Ute 
Latin and Russian alphabets. It’s final hhape Is eubjeottodtan- 
ge and oorrsotlons In keeping with the resoltB of the ireaearoh 
on visual perception of the letters and their olasters.However, 
the aljdiabet itself Is by no means essential for 'Uie optimum 
spelling oonoept. It is only very oonvonient ad a atartlng point 
In the attei^ta to unify the alphabetlo notatlone of -Uie world. 
IThat is essential la the prinolple of the ortbophonealo subor
dination of the grophlo meaeage to the dispe of the isolated 
words in the spoken message. A  spelling built on this prinolple 
and drawing on the two alphabeta adapted for the pUrpoee(Latin 
and Russian) was Introdnoed for Serbo-Croatian as early as In 
the 19'№ oantuzy.

The use of the Isograpblo spelling la Uuetrated by trans- 
orlptlona In the text aibove.
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Enelldi vowel рЪопетв

E U E T E U  F T  F U K K  R-D U R
(u' pull put риаЬ foot full oook good sugar

Ч Ч Ч  \  1 Ч N Ч X
_ D R U K Ж  K F F h S T KJ) s u n h T

(d̂  flog look rook coffee frost cod Bolenui rot

•\ IK ̂
J ) h X B h  J)F h E F S  KJ)

(o) floor aam bore order Europe force oord

о О О  О O x O x  о о
K T LJT F S  MJ) LJJ) П Т  Е П B D

(b ' out diut fuaa BUS1 shudder nutter pun bud

c e K> e x e о е C
Б Г D  Fłi J ) H 1  F S T К

(s' bar far yard faUier flraaa Cast oar
у У У у X ✓  1 у  • ✓

B D hj) Ы - Т  B h J )  F t N T K  E T Е П
(e) beflf refl. threat bread phonetic petty pen

m/' %/ •A чА чА
BJ) n s К Ч  Е Т П  B U K  Е П

CE> bad masa catch pattern black pan

у ^ 1
BJ) F nj) F S T S P S

(3' bird fur murder first service

 ̂A / A у О 4x ✓ а  X
R h h m  u n h h B U  Ч М

(3^ again arrange яйагт honorable ohina

1 T I 1 / 1  1
Ы Е Ы EPS Б М E S ^  B J )

(1> ahlp wibh pin bridge passage bid
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КОНЦБШЩ ОППШШНОЙ СИСТЕШ ШСЬИА 
ДЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Оптшальная сисхеиа письма (иапфа̂ еская) - его снстена 
орфофонвиичесжая изолированного слова, с из(ш<ф̂ (̂ивскю1 алфа- 
ВИТОН по отношении как к сбору (|̂нвн в языке, так и к ыакси - 
нальво доотупнш для вос1фнятия человеческий глазом и для вле- 
ктронной машины с читавщйн устройством - читаюцей текст вслух 
и ПИЦущей под ДИКТОВ!^.

Итак - 8та система писыю текста щювзносииого орфофошгае- 
ски, рвпютрируицая фояемическн̂  состав слов BSOBHpoBaHHHX от 
контекста предложения, т.е. без нексловннх сходств. В языках с 
подвижным ударением - ударения следует показать. Дмскриминанты 
и80мсффи»1а позволяют по К1>айнвй нерв в некоторых языках (яохь- 
охои, русской, чешской, нвыедксш) иа фориалнзацив основных пра
вил орфографии. Дискршинантани втшш среди других являются : 
для букв согласных - глухость н вдучяооть согласных, для букв 
гласных - акцвнпфсвание, краткость и долгота, хтбность и наза- 
лизах[ия, степень разжатия. Запровжт̂ вавн1б1' cĵ bbt (изографи
ческий) как в принципе обций всш языкам (оогласяо лредпосылквн 
автора) здесь выступает в отрывке щяюпоообленнын к ц̂ хдан рус
ского языка. Это наксимально традищгоншб! алфавит, как правило 
базирующийся главный образен на латинокои и русской алфавитах. 
Его структура может подвергнуться корректуре в результате нс - 
следований над зрительной перцепцией букв и их составов.

Однако, алфавит отнюдь не сущеотвошб! в концепции опта - 
мальвой оистеиы письма, он только очень удобен как исходная 
точка в попытках унифицирования алфавита мира. Существенным же 
является принцип орфофоненического подчинения графического кок- 
мюнике изолированный словак фонетического кокиюнике. Сиотеиа 
пиоьиа поотроена именно на зтой основе, исходя из двух едалти- 
рованвых алфавитов (латинского и руоокого), употребляемых пара- 
лдельво,и была введена в сербохорвахоком языке ещё в XIX веке.

Одним из важнейших фонетических свойств многих языков яв
ляются: звучная однородность коартикулятов согласных (групп оо- 
глаовых). Это пожалуй касается все-теки всех языков, в которых 
коартнкуяяты встречаются. Бывают глухие, звучные, полуздучныв;
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X составе коаргапдпттов тдухих и свучянх hoitt попадаться поду- 
авуковые согласяне (сонорные). Вторым на свойств, ненее повсе- 
нестныи, является гдухота конечного слога* я.е. окончание сло
га на глухую согласную иди полуглухую (или хе группу таких со
гласных однородных или смешанных). Оба свойства встречаются 
Mew прочим в таких яаыках, как русский, полвск1й, украинский, 
белорусский, чешский, ненецкий в противоположность таким яан - 
вам, как француаскЮ!, английский, cep6o»qpaicRidl, в которых 
кояечшА слог - звучный.

ИаотраЛ̂ еския алфавит дает воамокноспь фоуншлиаирования 
двух основных правил орфографии в явыках обоих вышеуказанных 
свойств, т.е. дает воаыолность ф01жулировки атюс правил в аави- 
симости от формы букв. Эти правила - ато правила отрицания,т.е. 
квалифицирования ВЕфвхений как дефектные.

Ыохно их тоже объединить с правилаии орфофовия, как напри
мер:I; Однородным по звучности гласный коартш̂ глятан сюотватет- 
вуют однородные графически группы (!|укв: коартикулятан гдухим 
- буквосочетания открытые, звентуально с пси̂ открытшш, коцрти- 
Лулятаи звучный - объединения закрытые (буквосочетзшя аа1фы- 
тые, звентуально с полуоткрытнии).

г. Г]̂гхому Еовечноду сдоху ооответотюует буква охк|штая или 
полуоткрытая или объединение таких - однородное или сие - 
оавное.

Правила и8011)афичес1юго правописания автоиатическн искяючек 
ВТ принцип мсффолопгаеоки-етииолхжвчеасий, прииевяешб1 в югс- 
скои языке в 2С|%, а такие всякие остатки традиционной фонети - 
ческой веадекватностн. Вред згой основы, собнвдвю«Я1 В1ф0чш 
довольно фрагнента]шо в непоследоватепво заключается ие толь
ко в значительном, ио и бесяолезном осл(ип1евш1 орфографии, во 
преиде всего, во ввуиеяии веорфсфоияческого проиэномгаия *Ъото- 
рое требует срфография”. Иэографиче<жое правописанне помотает 
цудьтнвнрованню щ>авильиого проиямяветия.

Изографический bĵ ^ ht поыецен в тексте статьи. Проблемы 
традиционв(й1 орфогра^ и ее фонемиче<жс̂  неадекватност высту- 
павт в транск1шщионвнх igmepax.
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1̂ сокая изог||Э(̂ия - проблемы традиционной фоневшческой 
неадекватности

Здуковая однсфодцность групп согласных:
* о  0 «» о  ® 0  о *  t e |

hEK  ThFK  S D T P R ^  R l ^  EH JK
рыбка травка сдать вокзал глазки пирохкй

Глухой конечный слот:
о Чо о/ о О  N

REE XT E U T E5F bXKS Ш
голубь сад лошадь посю рассказ 

Ассимиляция звуков по нестам афтикуляции:

BMMirs'' HJLJT SRilIiik ы*&т
безжалостный расшить извозчик счастье

Однородность палатальности согласных групп:

нож

О в • I
Б 5 М  P P S T РБМТ

вбежать
О ■ о
h S M Z
разницабасня ввести

Диссимиляция согласных:
О ® О « о

ПНК KFU) F5FU)
мягкий когда всегда солнечлыБ
Упрощение гргпп согласных-

V ■ I.
х ь м ш

^  о
ESIN

у  ■■
4SIN

поздно честны̂

N »
S I N Z
солнце

• • о
US;D5T

I
M5fN
жизнь

LIT
что

✓  •
S h Z

B h F
бровь

ЫЧТ
счёт

KINLJIN
конечно

шестьдесят сердце



Ji5i кяшг
Ośrodek laftirmaojl VaukoweJ 
Gseolioelowaoklej Akadenll Nanik

FOHCmrAiriS BFBKmNOSCI STOSOWANIA B6ŻNYCH 
SISTSUOW «TSZUKIWANIA INNORHACJI 

W BAHACH BROJSETU INOOBBS

Omówienie projektu INSOBBS — In—
mtemu eysetiklirawosego* Zb^ór In— 
Tornao jl uAyty w projekole.Zasto- 
Bowanle klaąyTlkaoJi ZaeetoweJ.Bo— 
szoBCigślne podąysteiiiy projektu: 
INBOBSS 1 — ąystem kart przemłer- 
nyołi, INDORNS 2 — ąyatem kart оЪ— 
rzeAnle per for cwany ob, INBOHES 3- 
— ayetem maezynonyoh kart wleloko- 
liunnowyołi, INROBES A — system isa- 
szyn oyfrowyok.
Pomiary czasu 1 nakładów przy bAo- 
eowanlu rćAnyoh eyctemów vyezukl- 
wania Informaojl. Sposób prowadze
nia wyszukiwania. I^óba oceny sy
stemu Informacyjnego 1N1X}RBS.

Oddział Uetodykl Informaojl Bankowej w Ośrodku Informacji 
naukowej Czeohosłowaoklej Akademii Bauk podjął w latach ubieg
łych badania efektywności czterech głównych metod mechanicznej 
selekcji informacji. II ramach tych badaó porównano efektywność 
stosowania kart przeziemyoht kart ohrzelnle perforowanyoh^kart 
wielokolumowyoh maszynowych 1 maszyn oyfrovyoh.

It ostatnich latach znacznie rozwinęły się ręczne 1 meoha- 
nloene systemy selekcji informacji» nie przeprimadzono jednak
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pordmanla efektjrwnośel poszozeffilq^oh metod. Dlatego te£( gdy 
w CseohOBZowao ji prz^ygoto^ywano plerwesuf pańetwovty plea Dadań 
« sedcreele iafoxmaojl,Czeohoełoweoka Akademia Naiik podjęła alę 
badań x>ordwnairozyob czasu wejćola 1 wyjścia Informaojl w ra- 
maoh oztereoh systemdw selekojl meobanloznej.

Oddziel Informacji naukowej (odpowiadająoy вакгевеш ewoloh 
ozynaośol Ośrodkowi Dokumentacji 1 Informacji Naukowej DAN) 
podjął się tego zadania z przyczyn całkowicie praktyozay(>b. V 
ramaoh szkolenia pracowników ośrodków Informaojl Caeobosłowao- 
klej Akademii Nauk przewidziane są wykłady na temat nowoozee— 
nyoh metod działalności Informacyjnej oraz porady w aakresle 
wprowadzania tyob metod. Zrozumiałe włęoi śe niezbędne było u— 
zyskanie doświadczeń praktycznych dotyoząoy<fli obydwu rodzajów 
systemów manualnych (kart przezlernyoh 1 kart obrześnle perfo
rowanych) oraz obydwu systemów selekojl mechanicznej^^ (maezy— 
nowyoh kart wielokolumnowych 1 maszyn oyfrowyoh).

Praktyczny punkt widzenia zdeterminował równled literaturę 
przedmiotu badaną w ramaoh tego zadania, które nazwano П Ш Ш В З  
(Informacyjny, dokumentaoyjny ąystem wyszukiwawoay). Dlatego 
wlęo opróoB działalności metodyoznej regularnie śledzone są kra
jowe 1 zegranlozne ozaeoplama z dziedziny informaojl, a dla 
projektu IBDQEB8 poetanowlmo opraoowaó literaturę dotyoząoą 
Informaojl naukowej i teobnlosnej.

G e l  b a d a ń

Celem projektu INDOBBS było:
1. Umotlłwlenle pracownikom Informacji praktycznego zaznajo

mienia się z manualnym 1 masaynowynl środkami neohanioz- 
nej selekojl Informaojl.

Przy zaatOBowanlu naezyn oyfrowyoh w  Polsce stosowany Jest 
terioln selekoja sutomatyozna (przyp.red* )•
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2. Di^cikaiile aaterlałAw pcikazoirytdi d la  sdraled 1 konaultao j l  
«  oSrodlcaoh &nforaaa;jJn7C)h. CsediOBłoMKdcieJ Akademii Квик, 
-Łeb.  imaooKnlenie praoomnlkOB iaform aoji kartotek i kart 
przezlem 7<dif kartoteki kart otiraeAiiie perforowaoyoh» urzą
dzeń do kart włelokolnmnoeTOb oraz ayjdoia Inlorm epjl z  su- 
tc»B8tyosijoIi maszyn o^firow^ob.

3» Stworzenie d la  potrzeb акаацуоЪ zbioru infoniiaojjneeo obej- 
■mjąoego artykuły z  dziedziay inform aojls ktdzy bądzle 
przedmiotem badań.

d. Ooena por6wnseoza mfektywuońol poazoze^ólnycdi ąy Sternów me— 
tdiaalaeqyfdi.
Jnń od początku tgfko oczywiste^ ńe kańdy m tyoh systemów 

atOBOwaoy Jest dla Innej wislkońol zbioru informaoyjneeo. Sla- 
tsgo interesujące było spErawdzenie ozaau i nakładów potrzebiiydi 
na wejfioie 1 w>yJńoie we wszystkiob czterech syetemaob selekcji 
mechanicznej.

l i t e r a t u r a  o p r a c o w a n a  w  r a m a o b  
p r o j e k t u  I S S O B E S

£e£ulamie robiono kwerendą Zi czasopism wydawanych w Cze— 
ohostowaojly Związku Badzieoklm, КВБ, w Folsoe, SB?, Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Artykuły z ozasoplsm opracowywano wybiórczo według ich wat- 
nońoi i przydatności. Eatdy a wybranych artykułów został f>pie- 
ozątowany pleoząolą symbolu klasyfikacyjnego z 5 polami dla plą— 
oiu kategorii klasyfikacji fasetowej (opis patrz niśej).W pierw
sze pole wpisywane były symbole pierwszej kategoriit w drudie 
symbole drugiej kategorii ltd.

Bo przestudiowaniu artykułu, ustaleniu Jego symboli klasy
fikacyjnych 1 wpisaniu lob do płeoząoi opracowywano opis bi
bliografio^ artykułu na kartach formatu A6 w 4 kopiach.

Ba opisie blbliografloznym w lewym górnym rogu umieszczano 
pieoząć klasyfikacyjną, do której wpisywano symbole klasyflka-
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озгЗпе dane£o artarkulu. Poesosee^lne kopie opleu blbllografloE- 
nego przeznacEono do następująoyoh kartotek;
1. oryginał — do kartoteki ople6w bibliografloanyok ulotonyoh 

wedłttg lloEb rosnąoyoby
2. pierwszą kopią nalepiano na kartp obrzeinle perforowansi 
3- drugą kopię — do katidLogu autorskiego,
4« traeolą kopią — do kartoteki w ukladsie przedmloiowym wed- 

łng tenatu dokumentu*
Trzy klasyfikowaniu dokumentów pracownik zaznaczał temat 

główny przez podkredlenie właściwego ąymbolu klaąyflkaoy jnego* 
Opisy blbllografiozne tworzyły podstawę we jócła do wszyst

kich oztereoh podsystemów. Vedlttg nioh wykonywano perforowanie 
ikart przeziernyoh (1N1X)BSS l), przygotowano układy perforaoji 
dla kart wielokolumnowych maszynowych (INCOEBS 3) i układy per- 
foraoji dla systemu maszyn cyfrowych (INDORBS 4). Jedną kopię 
opisu nalepiano na kartę obrzetnie perforowaną (urDORBS 2) 1
wedłng niej perforowano kartę.

Ola projektu INDORBS opraoowano 5 000 artykułów. Końoowe 
•badania efektywności przeprowadzono na 300 opisach bibllografi- 
огдуоЬ artykułów z lat 1968—1970.

Z a s t o s o w a n i e  k l a s y f i k a c j i  
f a s e t o w e j

Krzy cąpraoowywanlu literatury z dziedziny informaoji dla 
projektu S ^ R S S  zastosowano specjalną klasyflkaoją typu fase
towego. Klbsyfikaoja fasetowa posiada dwie zalety: zastosowa
nie kategorii 1 notao ji, oo umotliwla użytkownikowi przegląd 
tahlio systematyoznyoh dotyoząoyoh danej tematyki. Klaeyflka- 
oja fasetowa opracowana w Czechosłowackiej Akademii Hank dla 
dziedziny Informaoii wyróżnia następujące kategorie:
1. działalność,
2. źródła,
3« środki.
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4. кавхзг (rodzaje itracownllcdw Informaojl X vdytkoenlkdw Infor^
niaojl), or£anlzaoJe oSrodkdw Informaojl i bibliotek)*
dzledzlnj* w których prowadzi sl^ działalność łnfonnaeyjną*

5. ceohy forealne, eharakter dokunentu (np. praoe -teoretyczne* 
praktyczne* recenzje Itp.) 1 Jednostki or£anlzaoyJne*e któ
rych prowadzona jest działalność inforaiaoyjna.
Katda z ksteewll dzieli sl4 na klasy oznaczone duśyni U — 

teranl* a kaśda klasa — na basła oznaczone małyni literami. V 
ten sposób powstają dwa pozłony hlerarohiozne* ewentualnie trzy 
jetell uznamy samą kategorią za poziom nadrządny.

W 5 kate£orll znajdują się basła wyratająoe fomsilne oeohy 
dokumentu. Hasła pomocnicze w  projektach IHSOBSS 2* 3* 4 nie 
spełniają funkcji selekcyjnej* podczas £dy w projekcie INSOBBS i 
(karty przezleme) stosuje slą je do selekcji.

Cechą oharakterystyozną klasyfikacji fasetowej jest notacja 
mnemotechnlozna. Prof, fianganathan w swojej podstawowej pracy 
o klasyfikacji PBOŁOGOMENA -twierdzi, te przy etosowenln notacji 
nnemoteohnloznej wystąpuje nlehezpleoześstwo eąyhklego igrczer— 
panla najczęściej umywanych liter.

V klasyfikacji fasetowej IHIIOBBS prohlen ten rozwiązano 
przydzielając dla katde j katS£orii alfabet diiśyćh Uter dla o- 
znaozenia kaśdej klasy* a dla kaśdej klasy — alfabet małych li
ter. Oznacza to* te w oałyn eyetenie jest 5 alfabetów duśyoh li
ter (tak eano jsdc 5 kategorii) 1 42 alfabety nsiłyoh liter (eo 
odpowiada ogólnej liczbie klas).

fradność* o której wspomina Bangaaathan w  klaeyflkaojl fa
setowej nie występuje. Gdy występowało baełc lub klaea*któryoh 
początkowe litery były jut zajęte roswatono ozy nie ufyć syno
nimu, zaczynającego elę na literę dotychczas nie wykorzystaną,
00 umośliwlZoby rozwiązanie wielu przypadków. V miarę mośllwoś-
01 przydzielano hasłu jedną z rzadziej wyetępująoyoh liter, jak 
np. g,ę,y,x itp., a znak notacji wyróśaiano epoetrofem,dlaozna- 
ozenla, £e litera nie była przydzielona mnemoteohnloznle. Pró
by z notacją nmeinoteohnlozną wykazały jej przydatność. Eaśdy z 
klaeyflkatordw łatwo zapamiętuje znaki klasyfikacyjne, ponlewaś 
zaczynają elę one w więkezośol przypadków podobną literą jsk 
haeło. W klaeyflkaojl fasetowej występują ponadto tzw. słowa
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określająoe. ОЪок baeeł przyj^tyoh « klaeormcaoji fasetowej 
(prsedalotoi^ob 1 pomooalosyoh) ufpwa się w tym epsteale kla- 
syflkao;jn^m dowoloyoli słów pomoonloayobf ktAryoh oelem jest 
uzupełnienie basła selekoyjaeeo. Ha przykład:

słowo okre£lająos 
(«lASK 32)
COBOL 
OBinr FAH 
detlnloja poj«ola 
BakreBoadslału aetodlyoeBeeo

Hasło selekcyjne 
Automatyczna maszyna cyfrowa 
J^zyk maszyny (programowania)
Instytucja informaojl 
Fatenty
Metodyka informaojl mauikowej 
И klaąyfłkaojl. fasetowej IBB0BB8 pierwotnie występowało po

nad 800 baseł. Ten ąyetem klaeyflkaoyjny trzykrotnie rewidowa
no 1 poozynlono w nim szereg poprawek. Stwierdzono przy tym,Ae 
nlektdre klaey np. typy auszyn oyfrowyeh jak MlHSE 22, NldBE 32, 
IBM 360/A0 ltd. i niektóre.hasła ityetępowały ttk rzadko,£e nie 
opłaosło się utr^rmywad lob w  ąystenle. Fostanowi&no więo ay- 
ellmlnowad je^s ̂ rn te klasyfikator będzie isógł ulynaó słów 
okredlająoyob, ktdre bllAe] ąpreoysują dane hasło selekcyjne. 
Przy wyszukiwaniu nie bierze się pod uwagą tyob słów. ■ olągn 
5 lat praoy nad projektem INBOHBS klasyfikacja fasetowa z mne- 
moteobnloznym zapisem słów okredlajęoyoh ds^a dobra wyniki.

Fonldej omówiono poszozególne podsystemy projektu IHBOBBS.

INDOBBS 1 — s y s t e m  k a r t  p r z s z l e r n y o h

INBOBBS 1 stanowił podstawę porównawozę dla projektu 1ШЮ- 
fiSS. Wszystkie 5 000 opisów artykułów, które opraoowano w cią
gu kilku 1st umleszozono na kartaob przezlemyob. Xe ваше opi
sy wprbwadzono do pamlęol maszyny cyfrowej (UTDOBES 4). Hato- 
miaat dla projektu IITBOBSS 2 (karty obrzeAnle perforowane )ońtz 
dla IKPOBBS 3 (karty wielokolumnowe) opracowano tylko 500 opi
sów nlazbędnyob do analizy porównawozej wazystkloh oztaraob sy
stemów.
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Dla dokiuaentew ar 1 До 3 999 uł^to kart preeslenurołi o for- 
naole kart aasaynoiaroli o po jennoćol 1 000 П1швгб«г pors^dkonryoh 
(каДД; następny tyalęo perforowany jeet na karole Innego kolo- 
ru)^\ Sokwenty ofl numeru 4 000 Ъуку perforowane na kartadh 
preealemyoh formatu ЛЛ praemnaoaone w oalofiol Д1а 4 000 doku- 
nentów. Stoeowanłe dwu rodaajdw kart uraodllwialo porównanie eku- 
teoanodoi (ferowania małymi 1 dużymi kartami prmezlernymi.

1NDQES8 2 — a y e t e m  k a r t  o k r m e d n l e  
p e r f o r o w a n y c h

Utyto kart ohrseCnle perforowanych formatu A5 a jednym rzę
dem perforaojl. Opla hlbllografloeny neiklejaBO na tę kartę. Sen 
ayetem aelekojl meohanloenej eoetał utyty w projekole INPOBBS 
tylko jako uzupełniający, ponlewat praktyka ródnyoh Instytutów 
Akademii wykazała, ta stosowanie kart obrzęknie perforowanych 
przy większym zbiorze informacyjnym jest nieopłacalne. Ita przy
kład w Instytnole Badań Kręgowców w  B m l e  stworzono zbiór za
wierający 35 000 kart obrzęknie perforowanyoh. Byetem ten zos
tał zaniechany, gdyk okazało się, ke Jedno wyszukiwanie trwa 4 
godziny. Cały zbiór został potem przenlesloqy na karty wieloko
lumnowe.

W aystemle kart obrzęknie perforowanych zastoaowano kluoz 
kombinowany złokony m przypadkowo wybranyiih llozb. Bo kaMegO 
znaOku przydzielono pola składające się z 4 llozb. Łlozby mokną 
dobierać w ramach 1—28, przy ozyn skuteoznokó z»tody polega na 
bezwzględnej przypadkowoóol wyboru 1 kolejnoóol llozb. Z wybra
nych llozh zestawiono tabelkę; llozlv zajęły jedynie Jedną kra- 
wędt karty.

X ) Patrz artykuł A.Mercy, J.Somana: Projekt IMDOBBS — meohanl- 
ozna selekcja informacji ■biuletyn OBlSi PAK" 1966 nr 2(9) 
s. 29.
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INBORBS 3 — s y s t e m  k a r t  
w i e l o k o l u m n o w y c h  

m a e s y n o w y o h

INIXSBSS За  przedstawia pierwszą wersją rejestru koluamowe- 
eo, ktdzy wyprShowano w roku 1966 na ureądzeulaoh do kart wle- 
lokolumnowyoli na zbiorze ok. 430 oplsSw. Ш1ЮВВ8 3B Jest zbudo
wany w zasadzie na wzór maszynowego rejestru kolumnowego zapro
gramowanego 1 sprawdzonego w 1970 roku^\

Foozątkowo wydawało slą» de w Czeohoałowaojl* gdzie zakła
dy ABITMA produkują rótne typy urządzeń do kart wlelokolumno- 
wyob wygodnie byłoby systemu emeobanlzowanego opartego na
taklob kartaob. Bekłady na zastosowanie tyob maszyn wynoszą tll— 
ko 10^ nalółsddw, a niekiedy 1 mniej» potrzebnyob przy ulyolu 
maszyn oyfrowyob. Eksperymenty powadzone w ramaob projektu 
INDOBBS nie były zadowalejąoe.

Niemniej Jednak urządzenia do kart wlelokolumnowycdi dały 
motliwoóć zbadania pierwszej werajl projektu» nowego typu пю- 
szynowego rejestru» któzy nazwaliśąy rejestrem kolumnowym, po
nieważ opróoz kolumn z daqyml blbllcgrafloznyml dokumentu n— 
wzglądnłano równiet 4 kolumny baeeł ndpowładająoyoh poszozegól— 
nym kategoriom klasyflkaoji fasetowej. Na kartaob ABITKA sd.eśoi 
slą tylko 90 znaków oo nie wystarozało na opla dokumentu.

Trzy lata później rozpooząte opraoowywaó maszynowy rejestr 
kolumnowy przy pomooy maszyn cy£rowyoh zawierający duto wląoej 
dany oh nl£ mogłyby uwąglądnló karty wleloikDluanowe. No doSwlad- 
ozeniaoh nad maszynowym rejestrem kolumnowym zdecydowano sią 
przenleóó ten rejestr na karty wielokolumnowe. To oo maszyna 
cyfrowa zupełnie lekko przejrrowadzlła było bardzo trudne przy 
uftyoiu kart wlelokolumnowyob. Dalsze poeztddwenia nowyob roz
wiązań dc^rowadzlły do stworzenia,przy zastosowaniu urządzeń 
do kart wlslokolumnowyob»rejeątru kolumnowego podobnie złocone
go Jak przy stosowaniu maszyny cyfrowej. Mimo ta godzina czasu

Patrz artykuł J.Zahradlla: Nowy typ rejestru maszynowego — 
rejestr kolumnowy s- 47.
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pracy naoayny cyfrowej Koeztuje твгщуоваЗ flzleaieć razy wl^oaj 
łiU godzina pracy urządzeń do kart wlelokoliumoztycli okazało aląj 
£a stworzenie w tym przypadku rejestru koluanowogo Jest bar
dziej kosztowne ni£ za ponooą maszyny cyfrowej.

K o ń c o w e  p o m i a r y  c z a s u  1 n a k ł a d ó w  
p r z y  u ń y o l u  r ć ń n y o h  r o d z a j ó w  

m a o h a n l z a o  J i

W końcowej fazie projektu przeprowadzono pomiary, których 
celem było stwierdzenie Ile czasu 1 środków kosztuje wejście 
do kańdego z czterech podsystemów, a Ile kosztuje wyjśole, tj. 
wyszukiwanie.

Dopiero przy pomiarach czasu ohronometreci uzyskano podsta
wy porównawcze wszystkich czterech podsyeteaów IND0BB8. JUk Jut 
wepomniano wyśeó w końcowym eksperymencie nie praoowsno nad 
wszystkimi 5 000 opisów, a tylko nad 906. Przy pomiarach ozaau 
potrzebnych dla poszczególnych operacji postąpcwano naatąpnją— 
oo z poazozególnyml podsystemami:

Dla kart przezlernyoh mlrarzono czas, który potrzebny Jest
na:

1. znalezienie kart przezlemych, które jnsle£y perforować,
2. perforowanie kairt,
3. powtórne wtośenle kart do kartoteki.
9 systemie kart obrzęknie perforowaayob etwierdzono. Ile 

czasu potrzeba na:
1. nalepienie opisu na kartą perforowaną,
2. oznaczenie otworów do perforowania.
V systemie kart wlelokoliimnosyoh mierzone tyły -nastąpująoe 

ozaays
1. ustalanie danych według opiaów bibliografloznyoh do u- 

kładów perforacji,
2. perforowanie,
3- klasyfikowanie 1 tabulowanls rejestru kolumnowego.



-  « 2  -

в Gtystemle maszyn oytvonyoTi ćledzono następujące ftmkoje:
1. perforowanie kart i przeniesienie danjrołi na taśmę masne-

tjfoznąt
2. wardrukonanie rejestru kolumnoweeo.
W obydwu systemaob maazynowyoh (INDOEBS 3 i INDOSBS 4) nie 

śledzono czasu lecz nakłady na wejście do maszyny.
Jdk mykazaZy badania czasu i nakladdw potrzebnych aa irpro- 

wadzenle 500 opisów do kaśdego poszczególnego podsystemu, naj
mniejsze nakłady stwieirdzono p r ^  stosowaniu kart obrzeinie 
perforowanyob. Wprowadzenie 500 opisów do podsystemu zajęło tyl
ko 23 godziny, podczas gdy przy kartach przezlemyoh - 30 go
dzin. Jest to zrozumiale, poniewaś w systemie kart przezlemyoh 
trzeba odszukać karty prsezieme, wykonać perforację i z powro
tem wprowadzić do systeipu. JHatomiaat w systemie kart obrześnle 
perforowanych każdy dokument posiada tylko jedną kartę,oo cikra)- 
oa fazę wprowadzania Informaoji do systemu. Jak wynika z pomia
rów zaoBzozędzony ozas nie jest istotny, gdyś w każdym prsypc^— 
ku wyszukuje się w oalym zbiorze kart. Jeżeli zbiór wynosi tyl
ko 500 opisów, jak w omawianym tioepraynenole, nie jest tak śle, 
natomiast w przypadku większej liozby kart, np. 5 OOO lub50 000^ 
ozas potrzebny na wyszukiwanie byłby dziesięciokrotnie lUb stu- 
krotnle większy.

OperoTanie kartami wielokolumnowymi jest tanie, natomlaet 
ioh per. orowanle jest znacznie droższe. W następnym przypadku, 
gdy staraliśmy się wykonać rejestr koliunnowy na wzór rejestru 
uzyskiwanego za pomocą maezyn cyfrowych (INDOBBS 4), niezbędne 
było wykonywanie przeolętnie 12 kart na jeden cjpie, oo oznacza
ło dwukrotne, a niekiedy 1 wyższe nakłady na perforację niż 
przy wejSoiu do maszyny oyfrowej.

Stwiei-d7ono, że nakłaóy na wejście do pamięol maszyny oy
frowej wynosiły 3 000 koron, podozae gdy w systemie kart wie
lokolumnowych - 7 418,80 koron. Koszt klasyfikacji i wydruko
wania rejestru kolumnowego dla obu eyztemów był podobną.
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P o m i a r y  p r a y  w y e a u k l w  
I n f o r m a o

n i u

W końcu lat plęćdzleslątyob w Anglii « Cranf ield praepro- 
«radzono eikąperynentt którego celem było porównanie ozterecb sy— 
Btemńw klasyflkaoji i indeksowania — basła przedmiotowe,uniter— 
цу, икр, klasyfikacja fasetowa. Celem ekeperymentu było i^ier- 
dzenie efektywnoćoł poszozegdlnyoh syatemdw porządkowania i o- 
kreślenle, który a niob Jest najbardziej efektywny. Eksperyment 
nie dał odpowiedzi na to pytanie, natomiaBt przyozyuił się do 
powstania teorii oceny systemów informacyjnych. Jego autorzy, 
lanoaster 1 Clererdon, wiele publikowali o pomiaraoh 1 redun
dancji, Jak tek o czynnikaob, które wedłng nich mają zasadni
cze znaczenie p r ^  pomiaraob efektywnoSoi systemów informacyj
nych.

Celem projektu INDOBSS było natomiast wykazanie zalet i wad 
oztereoh ̂ ównydb systemów meobanioznej selekcji informacji bez 
względu na lloóó znalezionych informacji relewantnyoh (odpowla— 
dająoyob zapytaniu). V kałdym z oztereoh podsystemów trzeba by
ło znalańó tę samą Ilość tych вавдоЬ Informacji.

Elementami pomiaru były Jedynie czas 1 nkkłady, które po
równywano we Waaystkloh oztereoh podaystemach. Końcowe pomiary 
1 ocena nykazały słuszność takiego załośenla. Liczba dokumen
tów przy poazdklwanlu była taka sama, przez oo ograniczono ooe- 
nę efektywności aystemu Jedynie do czynnika ozssu 1 nakładów.

S p o s ó b  p r o w a d z e n i a  
w y s z u k l w e ń

Ze zbioru dtnSwladozauiego 500 opisów wybrano 52 opisy» któ
re stanowiły podstawę przy rozwiązywaniu zadania typu **J ".Opl- 
sano cały szereg ctymboll klssyfIkaoyjnyoh. Symbole te zostały 
przetłumaczone na baała słowne 1 określono oel wyszukiwań — zna-
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le£6 dokument lub dokumentj^ odpowladająoe właSolwej komblnaojl 
symboli klasyflkaoyjnyob (lub haseł ełownyoh). Oozywlśole przy 
większej llozbie symboli, które znajdowały się w ровеоае£01дус31 
opłsaoh, w wyniku wyszukiwań znajdowano jeden opis. Ha prsykład 
w 50 przypadkach znaleziono jeden doktunent i tylko w dwóoh przy
padkach zostały znalezione dwa dokumenty (była to kontyniiaoja 
tego samego artykułu). Jedeli wedmlemy pod uwagą, Łe zbiór sa- 
wlerająoy 500 opisów jest stosunkowo mały, to ooZywlóoie złoco
nym kombinaojom elementów wyszukiwawczych odpowiada tylko je
den dokument.

Poza zapytaniami informacyjnymi sformułowanymi na podsta
wie dokumentów istniejących w danym zbiorze 500 opleów opraoo- 
wano jeszoze 20 zapytań bez wzglądu na to ozy moCllwe jest zna
lezienie na nie odpowiedzi w zbiorze. Niektóre z nioh były pro
ste, a Inne były złoCone z wielu haseł. Przy tyoh wyszukiwa
niach nie uzyskano jednolitych wyników, jak to było w sadaniu 
"J **. blozba dokumentów była róCna w poezozególnyoh systemaoh.

Stwierdzono, Ce prsy porównywanin efektywnoSol wssyetkloh 
eyetemów waCne były wyezcdclwania typu "J", gdzie sakładano jed
nolity wyuik. laki wynik rzeozywiśole uzyskano, z małymi wyjąt- 
keal, które wynikały z błędów opracowania.

Przy wprowadzania opisów do poezozególnyoh ąystemów ozas 
potrzebny ćUa poezozególnyoh ozynnoóoi mierzono łącznie, nato
miast przy kaCdym poezozególnym wyszukiwaniu ozez opereo jl mie
rzono ohrmmmetrem.

l^nikl pomiarów ozaeu lub nakładów na wyszukiwania są do- 
syd interesttjąoe; znalezienie jednego opisu w  eyetemle kart 
przezierąyoh wyssgało 1 minuty, podozas gdy w  ąystenle kart ob- 
rzeCnle perforowanyoh — pfaaAe 5 minut. Przy tys naleCy wziąó 
pod uwągę, Ce eksperymentalny mbiór był bardzo ош2у — wynosił 
tylko 500 opisów. Ile osaea kosztfiwałotiiy wyszukiwanie w zbio
rze sawierająoym wiele tysięoy kart obrzeCnie perforowanych?

H wystemle IHSOBBS 3 (karty wlelokolunnowe) nie prowadzo
no wyszoklwań, ponleweC rejestr kolumnowy był taki earn jak w 
INlXffiBS 4 (ąyotem maszyn oyfrowyob). Uzyekano natomiast bar
dzo oiekawe wyniki badań prowadsonyoh w pamlęel naszyny cyfro
wej i w  rejestrze kolumnowym opracowanym za pomooą maszyny oy—
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frovej. Podosas £djr agrendclwanie « rejestrze kolniimowjrin trwało 
5C sek. (kosztowało w Iqo 80 halerzy)* to « maezynle sakład na 
jedoo wyeztikiwanle wynosił 50-100 koron. ФггеЪа przyznać* te za
pytania tworzone z wielu symboli klaąyPlka(qr jnyoh utrudniały 
praot imezyny iq^frowej. Jednak faktem jest* te wyszukiwanie za 
pomooą maszyn jeat w porćwnanlu z wyszukiwaniem w rejestrze 
maszyny oyfrowej znaopnle droZsze.

W n i o s k i

Projekt INBOBES spełnił postawione mu zadania. Pomiary 1 
porównywania* które zostały przeprowadzone pozwoliły na nową 
oceną systemu Infco'maoyjnegot
1. Pomiary 1 badania porćwnawoze dały Interesujaoe wyniki uty- 

teozne w prsiktyoe ośrodków Informaoy jnyoh.
2. Okazało elę*te llozba analeslonyoh dokumentów oraz loh re- 

lewanoja nie są jedynym punktem widzenia* według którego 
nslelsy ooenlaó system Informacyjny. Poświadczenia uzySkane 
w ozaaie realizacji projektu 1 zastosowanie metody wartoś
ciowania mogą być prowadzone nadal w oelu udoskonalenia 
teorii poszczególnych systemów Informaoyjnyoh.

3. Stworzono nowy rodzaj rejestru, ktÓ3ty umotllwla zastosowa
nie maszyn oyfrowyoh w średnich 1 milejzzyoh plaoóiricaeh łn— 
formacyjnych 1 pozwala na prowadzenie bardziej złośonych 
wyszukiwać wprost na rejestrze kolumntiwymbez utyola maszyn.

COHPABAflYB SPPICIEHCT STUDIES ОЖ ХНЕ APFUBAXIC» 
OP V1BI0U8 IMPOHIIAXIOH HETBIBVAL SYSTEMS 

IH 9ЯВ PBOJBCT OP IfilKffiBS

S u a r y
Per many years a pro jeot of an Information retrieval Mystem 

has been developed in the Solentifio Information Centre of the 
Cseohoalovak Aoademy of Soienoea. In the paper the purpose of
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the studies oonduoted In the frame of the projeot* Information 
fond xised, ąpplioatlon of faceted olaeslfloation have been dls- 
ouBsed. Xhe suLbeystemes INBOBSS 1 — a eystem of peek-and-boo 
oarda, INBOBBS 2 — a eystem of ed^-^unoihed oards, I№K)RES 3 *- 
a system of machine nulti-oolumn cardSf INBOBES 4 — a system cf 
oomputers have been also oxitlined.

Beoently the measureraent of time and expenditure oonneoted 
with applying different Inforinatlon retrieval systems are being 
made to enable a new evaluation of the information system 
INBORES.

СРАВНЕНИЕ БФШХИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАЗНЫХ СИСТЕМ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА "ИНДОРЕС"
р е 8 В ы е

В центре неичной я^рнации Чехословак<жой Акедв1ши т зк  
в теченне ряда лет ведутся всслеловавия гад проектом информаг 
цвонной, дс»огментацяонш)11 оистеш поиска нифориацни > ЙНДОРЕС.

В статье обс̂ухдено: цель исследований проведенных в ранках 
проекта, использованный и̂ риационаый сбор, приненея^ фасет- 
пув 1сласси1|̂ шацив. Охарактеризовано отдельные субсистшы проек
та: ИЦДОРЕС I - онстена сагпериоащиоивнх перфокарт, ИЦДОРЕС 2 
— систма перфокарт с 1фаевой перфорацией, ИНДОРЕС 3 — систша 
перфокарт наинвной сюртировки, ИНДОРЕС 4 - система цифровых вм- 
чисяительвых мамин.

В последнее время цроводятся изиерения вреиеяи и затрат иэ- 
подьзованних в прииенении разных систем поиска информации, что 
позволило по новоцу оценить информациояную сист«|у ИНД01РЕС.
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Ośrodek Informąpjl Ifavdcowej 
CseolioBlowaolclej śkademll Naidc

SYP HSJESXRU UASZYBOWEGO - EBJESTB EOLOmrOWY

Projekt nowego tppu xejesrtru na- 
szpnowego opracowanego w  xaoiaoh 
Ъаба£ pordimawoayolx etektjpwaości 
etoBOwanla róśastdi ayaterndw ча— 
aET&iiranla iniionnacJl(inX)HBS)* 
Budowa rejestru 1. prsykZadP kata- 
lOTOwanla* Stosowanie rejestru w 
пе^оЪ 1 średnloli sjsteaaoh In- 
foraaopjnjroh. Siposolijr posłnglwa- 
■ila się rejestrem.

E гаааоЪ liadad prowadzoiijrcli «  Centralnej Biblioteoe — Ośrod
ku Infonnaojl SaakoweJ CsecibosłowaokieJ Akademii Nauk w Pra- 
dse^^y sajorojektowaoo namy tpp rejestru nae^nowego, który nas- 
wano rejestrem koluano^ym.

Oceniając rejestry róśnego typu stosowane w smedhanlBOwa- 
цуеЬ sjBtemadh łnforaaoyjnydb stwierdzono* śe kaśdy s obecnie 
uiywanyifli rejestrów posiada swoje wady 1 ealety.

Jetell rejestr easaynowy ma być efektywnlejsay nlś rejestr 
tradycyjny, powinien cm udzielać odpowiedzi nie tylko na pros
te sepytenla aile i ma dośone (tzn. zc^ytenla Składające slą z 
wląkszej llośol hasełl. Nie wszystkie rejestry nassynowe speł-

Patrz artykuł J.S«aana: Porównanie efektywności stosowania 
róśnyoh systemów wyszukiwania Infcnraiaoji w ranaob projektu 
IBDOBBS B . 33
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niają te «^^ma^anlay natomiast uSytlcownlk woli sziikaó Informsip* 
o jł w jednym olejeou nl2 w dwdoh 1иЪ trzeoh.

Jakkolwiek maszyny cyfrowe bardzo szybkie — zdolne są 
wydać informacją w ciągu niewielu sekund — to o£^owled2 na za
pytania mo2e niekiedy trwać dłute j nlt przy nikolu systemi tra
dycyjnego, biorąo pod uwagą fakt, te trzeba mleć dojSole do ma
szyny cyfrowej 1 niekiedy czekać na jej wolny czas. Oprćoz te
go zdarza slą, £e Jednorazowe wyszukiwania prowadzone za pomo- 
€>ą maszyny cyfrowej są drogie. Dlatego lepiej Jest — jak to 
wykf^e^ wyniki stosowania projektu IHllOHBS — utywać rejestru 
przygf>tcwanego dla maszyny cyfrowej 1 kaddemu użytkownikowi u- 
możllwió posiadanie takiego rejestru i wyszukiwanie w nim.

Jeżeli ooenlmy istniejące rejestry araszynowe z punktu wi
dzenia wprowadzonymi postulatów, to stwierdzlny, de najbardziej 
odpowiadają im rejestry permutowane, albowiem:
1. omodllwiają szukanie informao jl z rćdnyoh punkcćw iddzenla 

(pod rStnymi haelami),
2. wyszukiwanie w takim rejestrze Jest tańsze nlZ wyszukiwa

nie za pomooą maszyny cyfrowej.
Jedyną wadą rejestru pemnitowanego jest fakt, te wyszuiku- 

jąoy musi szukać w dwćoh mlejsoaoh — raz w rejestrze permuto- 
wanym, drugi raz w oząćol blbliografiosnej. Postanowiono zatem 
zaprojektować taki rejestr, któzy odpowladalląr na pytania zlo- 
done z wielu haeeł, a wyszukiwanie odbywa slą w  jednym mlejsou.

S t r u k t u r a  r e j e s t r u  
k o l u m n o w e g o

Fozysl stworzenia rejestru kolumnowego wynikał z faktu, de 
w  projekole IHOORBS zastosowano klasyfikaoją fasetową wyrćdnia- 
jąo ogółem 5 kategorii. W pierwszej wersji, która pierwotnie 
była eksperymentowana z maszynami operującymi kartami wieloko
lumnowymi, w kJlumnle pierwszej znajdował zią krótki ople bi
bliograf iozny dokumentu, a w dalszych oztereoh kolumnaoh— haa-
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Za oztereoli kategorii klaąyflkaDjl faaetoirej (1 kategoria - 
osyimoććs 2 kategoria - £ród2a, 3 kategoria - środki» 4 katego
ria - savod^t organizaoje, zskrea;).

4bjF czytelnik mdgZ о0п80.е£6 artykuł pod któiymkolwiek baa- 
2ел (jakln jeet on oznaozoiiy) — baeZa powinny гйegad rotacji. 
Kajplerw ulegają rotaoji łiaeła kategorii pierwsze j, potem dru
giej» trzeciej i czwartej. Seiąki temu zostaną połączone wazy- 
etkle opley tratujące o podobnej tematyce» najpierw w plerw- 
ezej kategorii» potem v drugiej ltd.

Dla lepszego zrozumienia podamy przykład. Artykuł traktuje 
o katalogowaniu (1 kategoria — czynności)» patentaob (2 katego
ria - śrddła)» na kartacb mlelokolumnowyob (3 kategoria— środ
ki)» w bibliotekach teobnioznyoh {4 kategoria — jednostki oiga- 
nizaoyjne)» z zakresu ohemii (4 kategoria — zakresy).

Użytkownik znajdzie ten opis szukając pod ktdryndcolwiekliaa- 
łem. Jeżeli szuka pod hasłem katalogowanie» znajdzie na stro
nach» gdzie są permutowane hasła 1 kategorii haeło "katalogowa— 
nie". Są tam zebrane wszystkie opisy» które zostały zaindekso
wane pod tym hasłem. Czytelnik noże też sztikad w 2 kategorii 
pod hasłem "patenty"» w trzeciej kolumnie pod hasłem "karty 
wielokolumnowe"» w 4 kolumnie pod hasłem "bibllot^i teołmioz- 
ne" lub teś pod hasłem "przemysł ohemlcraiy".

Użytkownik rejestru może teś uzyskać odpowiedź na zapyta
nie złożone z kllkii haseł» в dotyczące:
— artykułów o katalogowaniu na kartaoh wielokolumnowych»
— literatury o katalogowaniu patentów w hlbliotekaoh teohnloz- 
nyoh»

— literatury dotyoząoe j używania kart przezlernych w bibliote
kach teohnloznyoh»

— literatury dotyczącej opracowania patentów w przemyśle ohemi— 
oznym ltd.
W każdym z tyoh przypadków wystarczy znaleźć jedno hasło 

złożonego pytania» przejrzeć wszystkie opley znajdujące siąpod 
tym hasłem (np. katalogowanie) 1 stwierdzić w następnych kolum
nach ozy artykuł nćwi o dalszych hasłach danego pytania złożo
nego. Фак1е poezuklwanle może przeprowadzić całkowicie na tej 
вале j stronie re jestru» albowiem pod każdym hasłem złożonego 
indeksu opis jest rotowany.
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O g r a n l o s e n l e  r e j e s t r u  
k o l u n n o w e £ 0

Z opisu samlesBosoneeo lortej u!yiilka> te katd> opis jest łap
ie rasy rotowauy Ile bjplo oznaoaoiupoh basel. Z jednej strony u- 
latwla to praoą utrtkoimilrawl. я drugiej jednak rośnie alelkośd 
rejestru.

Z tego tet wagltOu ugpalenlony rejestr modna stosouaó prze
de wBsystkln w ośrodkaoh o średniej wielkości» e^ale ИоаЪа 
roosnle opraooeywanyoh doknaentów nie przekraoza 10 tys. opi— 
ввшш w takioh przypadkach sdarza slą, de przy alesi^oznle zyda- 
wanym rejestrze podstasowa ИоаЪа opłsAw, ktśre mają być rato
wane erynosl 500— 800.

Bejestr kolumnozy stosuje s 1q przede wszystkim tam» gdzie 
ogćlna ИоаЪа haseł w ąystemle klaąyflkac jl nie przekraoaa 
1 000 (tak jest azykle w  maZyob 1 średnicdi systemach Inloma- 
oy jnyoh) 1 gdzie średnia hasał przypadających na jeden opis 
nie jest wy teza nlt 3— 4. W takioh przypadkach początkowa licz
ba miesląoznla publikowanych opisów zwląkszy sią z 500 do 1500 
lub 2000» a z 800 do 2400 - 3200.

Niedostatki tezaurusa lub klasyflkaojl fasetowej z wiąkszą 
llozbą haseł przypadających przy indeksowaniu na jeden opis» 
nośna oczywiście usunąć poprzez zastosowanie słów objaśniają
cych. W projekcie IKBOEES obnltono początkową liczbą haseł w 
klasyflkaojl fasetowej z 850 na 550» wyłączając hasła o nis
kiej powtarzalności oraz przez indeksowanie słowami objaśniają
cymi niekontrolowanymi. Słowa te umieszczone są w nawiasie za 
hasłem właSolwym,np. "urządzenia do kart wielokolumnowych” 1 
słowo Objaśniające "(-^pa Arltma}" wyjaśnia użytkownikom rejestru 
o jaki rodzaj maszyny ohodzl.

błowa objaśniające, ktćre blltej określają hasło mogą być 
ró£ns; np. do hasła selekcyjnego "katalogowanie"» stosować mo
żemy słowa objaśniające "(doświadczenia praktyczne)”, " (autor
skie)” lub też "(przedmiotowe)".

Uwagi teoretyczne jsk należy postąpować przy wyszukiwaniu 
doprowadziły do wniosku, że wygodnie wprowadzić rozróśnlenle
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b16w podnleelon^oh flo roll base! 1 bIAw objBĆnlaJąo^oh, które 
ale posiadają funkcji eelekojrjneJ. WjszidntJe .alę Jedynie wed- 
2V£ baseł, które posiadają funkcje selekcyjne. Po odnalesleiiłu 
w rejestrze opisów оапаовопуоЪ saukanym ha8łem« np. *'k8tt»logo— 
sranie" przegląda sią cplay UBleezozone pod tymi hasłami 1 stwier
dza sredłi:̂  słów objafinlająoyoh samleszosoąycfli « nawiasach o ja
kie katalogowanie ohodzl (autorskie, prsedmlotowe Itp.). W ten 
sposób notna Istotnie obnltyó ogólną llosbą basel ujątyoh er 
tezsurasle lub w systemie klasyfikacyjnym 1 dsląkl temu mnalelć 
hasła sipęoyflozne ma pomocą młów objaóniająoyoh mnajdująoyeh 
slą w nawiasach^ (ma włafiolmymi hasłami).

Poówladozenla prowadzone w ramach zmedhanlzowancgo Informa
cyjnego projektu INBOHBS wykazały, te dzląkl ut^ołu słów objaó- 
nlsjąoyob noiaia uproSoló system porządkowy stosowany w  tezauru— 
ale osy tet w systemie klasyfikacyjnym. Uotemy zatem polecać 
ten sposób - stosowanie słów objaśniających.

H a s ł a  p o m o c n i c z e — d a l a z s  s ł o w a  
n i e  s p e ł n i a j ą c e  l u n k o j l  

e e l e k o y  j n s j

H piątej kategorii znajdują slą hasła* które wprasidzle są 
znormalizowane, ale według których maszyna oyfrowa nie wyszuku
je. Są to hasła, które odpowiadają tzw. hasłom ponoonlozym(pod- 
dzlałom wspólnym) w UKS. Charakteryzują one blitej dokumeoty, 
podające np. rodzaj śródła, jązyk dokumentu, formą dokumentu, 
sposób podania ltd.

Z e w n ę t r z n y  u k ł a d  r e j e s t r u  
k o ł u  л n o w e g o

Pierwsze wersje maszynowego rejestru kolumnowego składa s3ą 
z 6 kolumns



-  52 -

1 kolumna ̂  opis blbliqgrafloray»
2 kolumna •> 1 kategoria klaąylllcaoji laaetowej,
3 kolumna — 2 kategoria klaąyUkaoJl fasetowej,
4 kolumna — 3 kategoria klasjrflkaojl fasetowej,
5 kolumna — 4 kategoria Itlas^flkaojł fasetowej,
6 kolumna — 5 kategoria klasyfikacji fasetowej obejmująoa

hasła pomooniome.
Rejestr wydrukowany w ten sposób był zbyt obszerny 1 było 

w nim wiele wolnego mle jsoa, w przypadku gdy któraś z kategorii 
nie zawierała kadnego hasła. Piątego wląo pierwszą wersją reje
stru przekształoono na drugą, « której połączono kategorie:

2 koluBsia — 1 1 2 katągoria,
3 kolumna — 3 1 4 kategoria,
4 kolumna — 5 kategoria.
Aby umokllwlć użytkownikom znaleslmle oddzlelnyob haseł 

1 1 2  kategoirll w kolumnie, gdzie są połączone pierwsza 1 dra
ga kategoirla, oraz podobnie w trzeciej kolumnie oddzielić has
ła 3 kaŁegorłl od 4 kategorii, użyto prostego rozwiązanla.Hae- 
2a kategorii parzystych zostały przesunląte o trzy mlejeoa w 
prawo, ożyli hasła 1 1 3  kategorii znajdują eią na poozątku loh 
kolumny, a hasła 2 kategorii z drugiej kolumny 1 4 kategorii z 
trzeoiej kolumny znajdują slą o 3 mlejsoa w prawo. W ten spo
sób zaoszoządzono wiele mlejeoa.

Opla blbllograflozny Zawierający nazwisko autora, tytuł ar
tykułu 1 Inne dane bibliograficzne jest wydrukowany w oztereoh 
wierszaoh. w drogiej kolumnie można wiąo wprowadzić 4 hasła z 
1 1 2  kategorii, a w trzeciej kolumnie dcO-sze oztery hasła z 3 
1 4 kategorii. W ostatniej kolumnie można wprowadzić dalsze 
oztery hasła pomoonioze, ktćre obaraktezyzują właśolwy doku
ment. Opis dokumentu wydrukowany jest także w oztereoh wier- 
Bzaoh 1 w nastąpnyoh trzech kolumnaoh można umieśolć dwtuieśole 
haseł, z tego osiem rzsozowyoh ł oztery ogólne. W przypadku 
wiąkBzej liozby haseł jest jeszoze do dyspozycji klaea 5 lub 6 
(dla każdego opisu). Jednak taka konieoznoSÓ nie zaletniała,po- 
nleważ po obniżeniu ogólnej liczby haseł w klasyflkaojl faseto
wej (przez w^oTowadzeale ełów objaśnlająoybh, które nie posiadsi- 
ją funtojl selekcyjnej) przeolątna llozha haseł obniżyła eią 
na 2,7.
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Jalc «гукагапо w  ar^kule J.Voaana о efei)ctj«me6ot atoaowania 
r££Diyoh a78tem6w ayazidclwanla^^, ifjraziiklwaiile infimiiaojl aa po~ 
mooa re jaatru kolmmoweeo krwa najkrócej w p«ir6anaala a рогов- 
kałami metodami. Be jestr kolumacmgr odpowiada na ałotcrae aapyta- 
nla wyazuklwawoae, a poezukitranla w nim trwają nie dZataJ nit 
53 aelnmd;»

Postępowanie pray analezienia odpowiedzi na zkotone napyta
nia aysztiklwawoze Jest proste:
1. vr rejestrze aysadknje się którekolwiek z Basek zkotonoeo 

гефукап1а« Pod nim zamieszozone aą wszystkie oplqf traktn- 
jące o danym temaoie.

2. Szukający przegląda sąsiednie kolumny^ cOqr atwierdzićyO^
w nich znajduje się koabinao ja te^o Baska z dalszymi Baska
mi zapytania wyazuikiwewozego.

3. Skowa oBjaSniająoe oBarakteryzuJą Blitej Baska selekcyjne.
4. Pekne opisy BiBliOgrafiozne fcikreólająoe аг^укику, podają

ce tytuky artykaków i publikacji) aą zamieszczone w pierw
szej kolumnie.
Eejestr kolumnowy został sprawdzony i sądzii^r» te motna 

go Będzie utywać wszędzie tam, gdzie zbiór informacyjny nie 
zawiera wlęoej nlt 8000 doktunentów, 1 gdzie zarówno ogólna li- 
ozba Basek, jak 1 przeciętna llozBa Basek preypedają<^ób na 
1 opla nie jest Wbyt data.

A BSW SllOi OF НАСНШВ BSGISXEB - A СОЬЦШ BEGISXBE 

S u m m a r y

In tBe paper the author explains BoW a new machine regis
ter Bae Been designed in the aoiheme of oomparative effloienoy 
studlea on the application of various information retrieval 
Wystema (IRSOEBS).

x) patrz a. ЭЭ
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The oQUBtruotlcm o f tbe regłeter, exan^les of oatalogulng 
and the way of using M  lias been given. It has been also ata- 
ted that a oolumn register provides answers to complex retrie
val qiierlea, hut may be applied only In little or average in
formation systems (up to 8000 dooments).

НОВЫЙ ТИП МАШИННОГО РЕГИСТРА 
- КОЛОННЫЙ m v c T F

Р е з ю м е

В озатьв обсуждалось воазикновввие нового гвпа налганного 
регистра в рамках сравнительных исслеяованнй зффвктивяоотн 
применения разных систем поиска инфохмации (НЩ0РЕС).

Приведена ст̂ т̂ура регистра, примеры ицдексгароваяия а 
те̂сже способы пользования регистром.

Колонный регистр отвечает на слепшие искомые вопросы.но он 
может быть применён только лишь в маленьких или средних м^р- 
мационных системах (до 8 тысяч дсжзпюятов).



ZSZISZJW SŁOUljlSKZ
Biblioteka Gł6imB 
Akademii Hed^oaneJ 

w Pąkowie

II N I 9 E Б Ю
Ĵ BBEN Z SYSTS»l6V VYSZUKn7AI/IA Ш Р О Е Ш С Л

Char^ter^etyka каггогек selek- 
oyjnjch — prostych i inwersji— 
nyoh (pojęciowych). Ołudwlenle 
klesyoanego praykładu kartoteki 
pojęciowej <• ąystemn ВМХФВШ: 
jęsyk systemu oparty na słowach 
swaoyoh unltermamiy Równik ha
seł, zasady Indeksowania 1 zasa
dy wyszukiwania.
Przykłady kart unltermowyoh z li
teratury satanicznej oraz two
rzonego w Bibliotece Akademii 
Kedyoznej w Erakowie, systemu 
1Ш111ЕВМ dotyozęoego organizacji 
1 funkcjonowania słutby zdrowia 
w Polsoe*

"Człowiek będzie miał łatwiejsze lyoie, jedli odzyska lunłe- 
jętność zcapomlnanla wszelkich Informacji, jakie nie eę mu ak
tualnie potrzebne, mając jednoczećnle pewną gwarancję odszuka
nia loh, gdy okatą się przydatne* (Vannevar Bushl - stwierdze
nie to wprowadza nas w jedno z najbardziej ^wotnych prohlemdw 
frspdłozeanej rzeczywlstodci', tj. problem szybkiego uzyskiwania 
aktualnie potrzebnych informacji. Wląte się on z umiejętnością 
dobierania i wykorzystywania odpowiedniego dla naszych potrzeb 
systemi wyszukiwania informacji. Przez system takj rozumie się
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na o g ó l веврб2 metod 1 drodków potrasebzû oli do wykonywania ozyn- 
noćoi Informaoyjnyoh. Spośród ayetemSw najprostszyohypelnląoyoli 
w aposób efektywny ew^ funkcję» na uwagę eaeługują syetemy o- 
parte na kartotekaoh eelekoy jnyoli. Frsa^kładem mogą by6 kartote
ki z kartami perforowanymi» bądś tek z kartami pojęciowymi» ta
kimi jak karty przezieme ozy unitermowskłe. Przedmiotem zain
teresowania pieirwszyoh z nioh» noeząoyob miano kartotek proe- 
tydh jest dokument jednostkowy- Bozpatrywany on jest od strony 
właSoiwośoi 1 posiadanych oeoh» które uwidocznione są w zapi
sie szyfrowanym na perforaojl. Drugie z nioh» oparte na kartaoh 
pojęciowych noszą miano kartotek Inwersyjn^oh. Odwrócony w nich 
jest niejako porządek rzeozy» charakterystyczny dla kartotek 
konwencjonalnych» gdyś przedmiotem zainteresowania staje się 
nie dokument jsko oalośd» a jego wybrane właśolwośol» oeohy» 
które aą wyraśone w odpowiednio dobranych pojęoiaoh. Pojęcia te 
slutą z kolei do indeksowania dokumentów na odpowiednio dobra
nych kartaoh.

Kartoteki pojęciowe» które stanowią - zdaniem wielu - etap 
wiodący ku automatyzaojl informaoji» spełniają nadal w eposób 
efektywny swą samodzielną rolę w wielu ośrodkach. Jednym z kla- 
syoraiyoh przykładów takiej kartoteki jest system Ш 1ФВВН» któ
ry jest przedmiotem dalszy<di rozwaiań.

System Ш И Б В Н  został opraoowany przez logii» ameiykańskie- 
go dra Hortimera Taubego w  1952 r. Charakteryzuje go duda pro
stota» elastyczność i znaozna efektywność. W systemie tym ma 
zastosowanie metoda indeksowania współrzędnego ("coordinate in
dexing")» która polega na wybieraniu z tytułu czy z tekstu do
kumentu indeksowanego lUb zapytania informacyjnego zestawu słów 
wyrata jąoyoh Jednoznacznie zawartą w  nioh treść.

V oparoiu o ten system pragniesy przedstawić proces wyszu
kiwania informaoji zawairtyoh w dokumentach piśmienniczych Jak 
i faktografiozuyoh» • któire były t^rzednio przedmiotem naszych 
zainteresowafi od strony gromadzenia. Dokumenty piómiennicze,to 
przewaśnie artykuły, ksiąśkl» wyjątki z nioh, jak i własne opra- 
oowanla osy rótne notatki. Dokumenty faktograficzne za^to ta
kie dokumenty jak historie choroby» opisy badań rentgenowskich, 
БК5» SBC lub tei rótne zdjęola osy wykreąy, a ponadto wyniki
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badać preooimłaziyoliy przeprowedzoqyoh doSwladoeen Itp. Ponie
waż eyatem UNIXBBllI оЪоепаг praedatewlć środowialni lekarakleimf 
przeto poelutynor ełę przede waz;yBtklin przj^kładaral zwlązaziyiiil s 
tematyką med^ozną.

W sjetemie t^m, jak w każdyiD aiyateinie Informaop ji^n 9 s r6 t- 
nić należy jtayk Informacyjny, zasady Indeksowania oraz zasady 
wyszukiwania informacji. Kolejne omówienie tych problemów poz
woli zorientować się w założeniach teoretycznych 1 w działaniu 
praktycznym te£o egrstenru.

J ę z y k  I n f o r m a c y j n y  systemu UK1XEBK skła
da się ze słów zwcmyoh u n l t e r m a m l .  89 to słowa щу— 
brane z tytułu ozy z tekstu dokumentu w procesie jego indekso
wania. Słowami tymi są przeważnie rzeczowniki, choć stosuje się 
również 1 Inne ozężol moicy, jak np. przymiotniki. Unltenqy 
to przeważnie terminy jednonyrazowe, słowa proste, elementarne, 
tzn. już dalej niepodzielne. W przypadku uznania za Uniterm 
słowa złożonego z dwóoh lub więcej słów — obowiązuje zasada, że 
żadnym z tych słów ani oddzielnie, ani też w zestawie z Inqyml 
słowami nie należy się posłi^lwaó przy tworzeniu Innych termi— 
nów^^. Jeżeli np. użyjemy jsko unłtermu hasła: "skaza wysięko
wa", to nie możemy już posłużyć się hasłem "Skaza noczowa",ozy 
też "eyslęk opłuonowy". W tym przypadku wskazane jest uznać 
za unltermy oddzielne słowa "Skaza", "wysięk", "moczany", "o— 
płucna". Podobnie przedstawia się sprawa ze słowem "tlenotera- 
pla", które należy rozłożyć na terminy proste: "tlen" 1 "tera
pia". ff przypadku jednakże hasła: "monooytoza" — nie stosujemy 
tego rygoru, jako że żadne ze słów składowych nie me oddziel
nie zastosowania. Wskazane jest również rozważenie problemu 
eeneownoóoi rozkładania danego hasła na terminy proste także z 
punktu widzenia przydatności, fiozkładanle haseł wlelowyrazowycih 
ozy złożonych na terminy proste posiada tę zaletę, że umożli
wia wielostronne iołi kojarzenie, stwarzając okazję uzyskiwania

Warto zaznaozyó, że rygor ten przyczynił się db zredukowa
nia objętoćol słownika używanego w Bziale Informacji Biblio
teki Kongresu (USA) z około 50 tye. haseł przedmiotowych do 
około Э tys. unltermów.
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informaojl, lct£ryml es^lłołte aie eię Ealndeksowane do
kumenty.

Jęeyk łtiformaoyjny UNITSSUa — jak to jut eaznaozyllSmy — 
jest tworzot^ n prooeale zaznajamiania al^ z dokumentanl przez 
wybieranie z nloh b16w  oharaktaryetyoznyoh dla loh treSoi.Ozaa- 
oza to, &e kaidy Ш П Б В Ы  jeat organizowany na określony temat 
1 tworzy awój język a poateriorl. V miarę jednakże gromadzenia 
coraz większej lloćol al6w, шове zalatnieć nagromadzenie eyno- 
nlmdw unltermdw, terminów wieloznaoznyoh, haseł treśoiowo jd>yt 
szerokloh, ozy zbyt «ęakloh, lub rzadko utywanyoh — a wlęo ter
minów, których obecność w języku informacyjnym jest nlepośąda- 
na. Calem ząpobleśenla temu etanowi rzaozy uznano terminy te 
za terminy zakazane. Praktyczne zaetozowanle tego rygoru przed- 
stawiny przy opleywanlu zasad indeksowania.

Wszystkie słowa języka Informaoyjnego ąyBtenni Ш Г М Ш !  po
siadają jednakową rangę hlerarohlozną. Oznaoza to, śe śaden u- 
nlterm nie jest nadrzędny ani podrzędny w stosunka do drugiego. 
Ponlewaś jednakże język potoozny posługuje się słowami o róż
nej randze hlerarohlozaeja a słowa te moigą byó unltermani - sa- 
ohodzl konieczność zastosowania od^^owiednlego aposobu formalne— 
go uaiawanla jednakowej rangi haseł, hędąoyoh faktycznie dowa^ 
ml hłerarcdiłoznłe zróżnloowanyral. Sposobem akuteoznym w tym 
względzie Jest stosowanie Indeksowania z redundancją lub też 
odsyłaczy do haseł nadrzędi^oh. Jeśli posiadamy np. saindekso— 
wany artykuł pt. "Stosowanie penicyliny w prooeeaoh sapalnyeh 
u  dzleol", a otrzymane zapytanie o Informaoję dotyozy poszuki
wania publlkaoji na tmnat stosowania antybiotyków przy sapale- 
nłu płuo —  to wówozas nie naąy możUwoSol wyszukania wapomnla- 
nego artykułu, gdyż pytanie dotyozy antybiotyków, a artykuł mó
wi o penloyllnle. Ponieważ Jednakże między słowami: "antybio
tyk" 1 "penloyllna", które zostały uznane za unlterzy, istnie
je zależność m.ln. o oharakterze hlerarohłoznym, przeto należa
łoby zastosowaó takie Skojarzenie tyoh unltermów, aby lob fak
tyczna zależność nie utrudniała Indeksowania 1 wyszukiwania In
formacji. Jednym ze sposobów jest wepomnlane indeksowanie z re
dundancją — indeksowanie nadmiarowe. Polega ono na zwiększaniu 
llośol haseł, sa pomooą których indeksujemy dany dokument,o ha»-
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koJarzQoe się г basłami lorbraiarml s ±re£o± arl^kulu. 3 na— 
cisym prsykładzle — Jefill -tjtuł artykułu nzra się ва «cyetaroza- 
jęoą pofletawę do zalndekaowanla Je^o trećol — imłtermaml będę 
słowa: penioflłnay proces» sapalii;» dzleol oraz dódatkowty iml— 
tam: antybiotyk. Indelcsowanie в redundanoją zwiększa skalę ёко- 
jaraed przy wysztiklwanłH dokumentów, s Batem iimotllwią podaj— 
dola do danej pabllkaoji od wielu stron, hvaj/m myjśolam oode
byd stosowanie odąyłao^ do base! nadrzędnych, oo w naezyn przy
kładzie oznaoza sastosowanle odąyłaoBa od liaida "panloylliia* 
do baAa "antybiotyk", w postaci uwael: "sob. te£ antybiotyk". 
Uwagę takę umleezozaiqy w słowniku haseł przy haćle "penicyli
na".

S ł o w n i k  h a s e ł  staje się InmleoznoSolą z chwi
lę zonganlBOwanla konkretnego systemu ТОПЕВИ 1 powinien obaj— 
mowad liłotone w porządku alfabetycznym wa^atkle słowa, jakie 
atały alę przadmłotea rozwadad 1 weryfIkaojl. Do nloh zalloza— 
my przede wszystkim unlterny, "terminy zakazane" jak: słowa 
wlelozneoraie, synonimy, hasła zbyt ogólne 1 zbyt szczegółowe w 
swej treści jak i rzadko utywane, a pcwadto słowa będąoe tumo- 
nlraaml. ITseystkle słowa umlsszozone w słowniku określa się wia
nem słów kluoBOnyoh (key words); są to słowa oharakterystyczne 
dla danej dzledzlxvy wiedzy.

Z a s a d y  I n d e k s o w a n i a  - stanowią z kolei 
oałokeztklt nytyoznyoh, które dotyczą czynności związanych z 
procesem Indeksowania sarówno dokumentów jak 1 zapytafl o infor- 
naoję oraz techniki ewidencjonowania danyoh. ITa proces Indekso
wania dokumentów zwrdoillśmy jud częściowo uwągę, kiedy mówili^ 
my o yęybleranlu z dokumentów słów obaraktezystyoznyoh dla loh 
treśol 1 poddawaniu tych słów weryfikacji, w naetępstwls któ
rej pozostały jedynie terminy jednoznaozne w swym nyrazle-unl— 
terny. ffeohalka ewldene jon'^wanla danych natomiast związana jest 
przede wezystklm z oiganlzowanlem dwóoh kartotek, a nianowioie 
kartoteki ewidencji dokumentów 1 kartoteki Inwersyjnej.

Kartoteka ewidencji dokumentów powstaje w następstwie spo
rządzania dla kaddego dokumentu karty ewidencyjnej. Ka fcarole 
tej luieezoza się skrócony opis bibllografiozny dokumentu, da-
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ne orieoŁaoyjne datjrcząoe trećoiy a ponadto wskazuje alę
inlejeoe lokalizacji dokumentu. Jeśli za dokument uznajemy wy— 
Ъгацу rozdział z książki ozy jakiś jej fragment» to wskazane 
jest podanie na karole nazwy rozdziału oraz stron» na ktdrycdi 
znajduje slą daî y fragment. W przypfidku wydzielenia z książki 
kilku rozdzlałdw ozy fragmentów do zaindeksowania» uznajemy 
każdy z nich za odrębny dokument 1 dla każdego sporządzamy od
dzielną kartą ewidencyjną. Na odwrotnej stronie lub na nargine- 
ele takiej karty wpisujemy obarakterystyozne dla treśol danego

dokumentu unltermy» które two
rzą charakterystyką wyszukl- 
wawozą dokumentu. Karty e- 
wldenoyjne w miarą loh gro
madzenia oznaozamy kolejnym 
numerem» który umlsszozamy 
w prawym górnym nśrożnlku. 
Niuner taki stanowi szyfr 
adresowy dokumentu. Kwlden- 
oją doktimentów możei^y prowa— 
dzló na kartaoh katalogowyeSi 
(75 X 125 mm) lub na kartaoh

71»
leaM rtn Traaj 1 Пае •  spnwla ■
go ekrailtnla «maalcoiol KoaaWw tatod laksr» ekieh агаоот11кбя,»птргвааваацгаЬ ЙДа adWi» 
lania JaOaoraioiweb saaalćolo«ad 31 lawroli 
•«iłloM d  s  Wrdaln щпшвквш ргцг W*MW 
С4аПЛМе} МовМаг Maki IM S Wr «7а 
IM. >32.
Araae Ягаор. W. t .  Q  Wwaaaw Язт».

Itys.la. Karta ewidencyjna z sye- 
temu Ikilterm zorganizowanego w Bi
bliotece Głównej Akademii Hedyoz—
nej w Krakowie na temat organlza- formatu A6. Brzykłady karty
ojl 1 funkojonowanla służba zdro- ___ . . - ____wla w Bolsoe, w oparolu o letnie- •"“ ««oyjnej przedstawiono 
Jąoe w  tym zakresie akty prawne, na rys. la 1 Ib» oraz na ryaJZ.

Z kart ewldenoyjnyob układamy kartoteką w kolejnośol nada
nych Im numerów» które eą 
numerami zaindekaowanyob 
dokumentów.

Bodatawowym środkiem 
teobnioznym w  systemie 
BHITBRII jest kartoteka In- 
werąyjna» zło3tona me stpe— 
oJalny<di kart zwanyoh unl— 
termowsklmi.Karty te ąpsł— 
nlają w  kartoteoe rblą me- 
Obanizmu kooidynująoego .
Wyatąpują cme na ogół w

Ęye.1b. Strona odwrotna ksrty s uni- 
termaal
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MalBiiGtradI Chiiiyed tjb, tiuvaid и, СШяЦве,
Mul

IHB MATKICES i r  AND IN  THE THEORY C№
MOLECULARVffiRATiONS,lvS.K.TeUi. MwSS.
ISfp. {RqKNo.EiOSK'TN-SM»)<Oeo(netAFlB(«l0)j»0} Unctamflediqmt UNtlERMS
AvwiWBMihodiiî vtfllgrwUAteaMMnineihede- Matrix
xMoiitf Аа1ааМсс|1>'*ш|40'*«ЛвсЬ|1сс11г1пй» t>->
atu^ctfliavlinlionfnlalionapoelnelpdlyuonuc O'*
oxecciikL D-*b<V>^elaMitaa<DA йюп Tkaov
giViafHiaiiiaia'm^llittdCtita^a'liheaiMMsiii MolaeuUf
iemijotflMimenMlceoiauiat«i,«iidO->litłasde- VlbrNioA
incaiifiiacodBeiantiinafaavraUonxiKbeitibn- Vaeier
CiooalkiiMiicaaBtgyinlermfefdiavdoeilieL Tbede- Tolyttoinle
tcrnuiuiî oa ol <be alementi tif ■>*> i( nduced Id Endiiv 
by inveclion a let oT di|plae«nmt vacton to ivKich ii 
aWed an p̂propruu Alai Innduion ana lOlitioii of 
Ibowliojonueecuie. TbaD'‘ nMi3xailem«nliatacib- 
labcd from Ibeaqvation

£jts.2. Vz6x karty ualtermoirej zpraoy A.Xente
0« 8. 120)

By8.3« Earta a cgratemu DHITBBH mmgaxAzo^ 
waaego w Blblłoteoe 6ł£wne j Alcadenll Ha— 

OyoKseJ w Erakowle
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w^mlaraob 75 ж 125 i&mf tj. wielkości karty katalogowej, bądś 
125 x 205 Wsdr karty przedstawiono na rys.3 1 &•

Rya.4. ffzdr karty unltexwowejapraoyA.Eeata (3, B. 49)

Nad edroą linią po lewej stronie wpisuje slą unitem, ktd- 
ry stanowi nazwą danej karty* Fo prawej stronie sa kreskąplo- 
nową 1иЪ obok imltemu — sostawlasy mle jsoe dla wpisania saa- 
ozenia, w  jakim posługujemy slą danym unlteraea w przypałem 
Istnienia jego homonlmu, bowiem nawet takie вковл popularne 
jak: staw, rzepka, wdednloa, uoho i In* wypowiadane bez kontek
stu wymagają określenia znaozenla, w jakim оЬоецу się nlnl po- 
słuśyd.

Słoniny unltermdw, terminy wleloenaozne, hasła zbyt <«6l- 
ne 1 zbyt szozegdłowe, jak 1 terminy rzadko utywane — jako ter
miny zakazsAe wpisujemy na odwrotnej stronie karty tego unlter- 
iDu, ktdrego dotyozą. Fowlerzobnlą karty ponltej gdme j linii 
przeznaezamy na zapisywanie numerdw dokumentów, ktdre zostały

Karta pierwszego lormatu jest bardzo niewygodna w  nąyolu ze 
wzglądu na konleoznoSó stosowania drobnyoh naplsdw, głównie oyfr, oo utrudnia zapis 1 posztdciwanla* «Format dmgl jest bardzo przejrzysty 1 wygodny w utyciu, ale nleekonomiozqy ze wzglądu na wykorzystanie kartonu, z którego je wykonuje
my* Stosuje Blą równleft karty formatu-A5* oo daje równleS elekt w postaol zwląkszonej llośoi zapisów*
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Ealndekeowane, n.ln. r6mle£ imlterfflem stanowiącym nazwą danej 
karty. БровбЪ saplsywanłs numerdw dokumentów mostal o1ore61<naiy 
xiArykaml овпасаопуп! oyframl od mera do dzŁewłąolu. W xubzykl 
te wpisuje się irasety dokumentów wed2u£ wdkasad ostatniej oylT— 
ту numeru* i tak цр. numer 294 «0>l8uje slą w  nabxyoe 4* numer 
987 w rubryce 7* a numer 650 w rubryce O. Bnmeiy dokumentów «(pi
suje slą na karty w  kolejnoóoł eromadsenla tyoh dokumentów* oo 
enajduje wyraz we wzrastającej sekwencji numerów w poszozegól— 
nyob rubrykach (sob. rys. 3 1 rys.4). Jeśli ilość dokumentów 
zaindeksowanych dazyrm unitermem przekracza pojemność karty - 
oo zdarza sią raczej rzadko — wówczas wprowadzamy dru ^  kartą 
oznaczoną tym samym unitermem. Niektórzy zefkladają nowe karty 
dla oaiego systemu^ oo pewien kilkuletni okres. Karły unitermow^ 
skie ukiadamy w kolejnośoi alfabetyoaiej* oo «laośliwla szybkie 
odszukanie potrzebnych unltermćw.

Ilość unitermów wprowadzanyóh do kartoteki nie Jest nio^m 
0£Tsniozona* a ponadto mode ona ulegać вв1ап1е* tzn. nośna za- 
stąpować Jedne unltermy drugimi, likwidować* nzupelnlać Je i to 
bez naruszenia systemu. Sekle postąpowanle umodliwia wycofywa
nie Jednych kart 1 wprowadzanie na loh miejsce jednej ozy kil
ku kart z nowymi unltermaml* przy równoosesnym naniesieniu na 
nie odpowieCnloh ezyfrćw.

Nsrlantem karty unltermowsklej Jest karta przezierna* na 
której modne dokonać ansosnle wiąkszej ilości zapisów dzięki 
temu* de na sąpls Jednego dokumentu preesnacea elę Jedną krat
kę* a zapleu dokonuje się poprzez wyolęole w niej otworu, co 
przykładowo przedstswiono na rys. 5.

Z a s a d y  w y s s u k i w a n l s  obejmują wskazówki 
dotyczące sposobów wysztOclwanla informacji. Podstawę do wyszu
kiwania stanowi zapytanie o infcurmaoję* które mode być wyrado- 
ne w postaoi konkretnego sapytanla lub ted zawierać sformułowa
nie problemu w kilku zdanlaoh. Z ząpytanlem postępnjeny tak sa
mo* Jak z dokumentem, tzn. Indekaujemy Je za pomocą tyoh sa- 
■yoh unitermów* które słudą w naszym systemie do indeksowania 
dokumentów. Zespół unitermów, którymi salndeksowallśmy zapyta
nie o informację tworzy instrukcję wyssiflclwawozą.
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W oparciu o Instrulcoję wjBztikuje elę m kartotece karty 
осваошо&е oapoirleAnlol valtermaml. Earty te wyl^osa elę 1 po- 
rAwnuJo ве воЪ4 eumery AolnmentAir na nich ueleezozone. PorAw- 
nanle rozpoczynamy od kart, a naetąpnle rubryk zawierająoyob 
BajnmlejBzą ilo£ć immerćw. Fonlewat jednakie zpisywane ir kaidej 
rubryce numery aą wzrastające, przeto noieqy z łatwoćoią elimi
nować na pozostałyob kartach te z nloh, które eą umleezozone po
rytej 1 ponliej numerćw rekazanyob przez karty 1 rubryki naj
mniej ząpleane. Jećll wfiród porćmyraiiyoh numerćw znajdzie el« 
na wezyetklob wyłączonych kartach bhoć jeden numer wBpćlny,to 
atanonlć on bądzie azyfr -wiyzBUkirawozy poazuiklwanej Informacji, 
tzn. bądzle wskazywał numer dokumentu mawierająoe£0 odpowiedź 
na postawione pytanie.

Foałutmy alą pr^kładea. Do naazago ayatemu iQ>rowadzaqy ar
tykuł pt.: "kopne zcą>alenle opon nćz£U 1 rdzenia”. Artykuł ten 
Indeksu Jeny według teralnćw zawarty oh r tytule. Jako te uzna- 
llćmy li odzwierciedla on r pełni treść artykułu — oo nie zaw- 
aze ma miejaoe. Uniterzami, ktćre tworzą oharakterystyką wyszu
kiwawczą te£o dokvmzntu są zatem: "ropa", "zapalenie", "opony", 
"mćs£", "rdzeń". Artykuł ten - przyjmijmy — zeztał oznaczony 
szyfrem adresowym 2003. kolejną ozynnośolą jest nanlealenle 
Bzyfru adre8cwe£ 0 ma karty unltemowskle. W ty* oelu ryłąozaiąy 
z kartoteki .karty aznaozona wymlenionyml nnltemami, a jetell 
nie ma jeszoze karty noaząoe j miano ktćre{£oś z nloh, wćwozas 
zAIAadamy dla nłe£ 0 nową kartą. Maatąpnle na wezyatkioh pląolu 
fcartaob wplaojeuy w rnhzyoe oznaozonej cyfrą "5" numer 2003, 
jako te jeat cm вакойовоцу cyfrą *5*. Fo tej ozynnośol rłdtada^ 
mg karty a powrotem do tartotekł pod odpowiednie litery eilfekbe- 
tu. Jeśli m kolei zB^oazone moetamle zspytanle o Inforaaoją na 
powyteąy temat, wćwozae po malndeksowanłn ząpytanla wyszidnije— 
my 1 kolejno wyłączamy karty oznaczone ryalenlonymi deUkiypto— 
rami. Forćwnująo zapisane na nloh numezy dokumentów znajdujemy 
wśrćd nloh wąpćlny la numer 2003, ktćry etanowi amyfr wyazukl— 
wąwozy poszidciwaaego dokumentu, oo Ilustruje przykładowo гуе.6. 
Hastąpnle odnajdujemy w kartotece dokumentów pod wyzlenlouym 
numerem kartą ewidencyjną, która zawiera inforaaoją na tenat 
po8Bulclwane£ 0 dokumentu. Fodobnle poatąpujemy z kartami prze-
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sienvmls ргкз о а у л odpada etap pordmi^wanla numerSw na
karfaoh. n;y8taFO^ bowiem naiło^ć dokładnie kartjr na siebie i 
na podświetlonym ekranie odomytaś poZodenle otworów wapólnyob 
wsaystkim kartom. Smdnośola saBadulosQ « tym przypadku nie 
będzie mąpls o ^  odozytanle danyok, leos modllwość zdobycia od— 
powlednloh kart przezlemyołi. karty uałtermowe natomiast modna 
z łatwośolę ąporządzló we własnym zakresie. 4ydajność Informa
cyjna te£o agratenm zaledna Jest od poprawności indeksowania, 
przy ozya otreymijeaiy raoeej wlęoej informacji nld mniej. Sad-
ad.ar informacji powoduje niekiedy objaw niekorzystny, izw.szum 
informacyjny, Ictdry występuje równled 1 w  Innycib systemaołi wy— 
azoklwanla informacji, lynikaś on mode m.ln. z niewłaściwego 
skojarzenia się pewnyok wnltermów w procesie wysziiklwania In— 
foraaojl. Jeśli np. estikazy Infomaojl na temat leków przeołw- 
mlergloznycdi, a otrzymujsagr ponadto Informację dotyczącą rów— 
nieś alergłł polekowej, to zdarza eię to w  następstwie zalndek— 
Bowanla za pomocą tyeb ващуск unltermów — "leki* i "alergia" — 
TÓdityek dokumentśw Jak np.: "Alergia polekowa* i "leki przeciw— 
alergiczne”. 7e i temu podobne, etosunkowo drobne uledoolągnią— 
Ola, przy duśyoh Bodlłwośolaok tego zyetemn, eą łatwe do neu- 
nlęola.

HialejBze opracowanie zoztało oparte na materiale zawartym 
w załąozonyn zeztawlenlu literatury oraz na własnyok dośwlad- 
ezenlack, adobytyok przjr tworzeniu mrilSBHu dotyczącego orgaal- 
zaoJ1 i fnnkoJonowania słudby zdrowia w Polsce w oparolu o let- 
nlejąoe w tym zakresie akty prawne, popartych dyskusją z pra- 
oownlkanl naidcowyal naazej Akademii aa temat tworzenia tego sy- 
atenni w zdcreale ioh apeojalnośoi.
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nilTBRM - 0KB OF INFOBIUTIOH BBIBISYAŁ STSTBHS

S u n a r y

After having outlined aelootiwe fIlea — alaple ш А  Inver- 
alonal (permuting) onea - the author dlaouaaee the olaaeioal 
example of an Inworslonal file — DNITBBH цуа1еП( the language 
of wthloh la baaed on the words called nnlteme. The prlnolplea 
of indezlng and the way of Information retrieral bare been pre> 
aentad.

The ozaaplea of i^ltera oarda have been taken from fo
reign literature* and f r m  the DNIXBBH ayatea, now being for
med In the Dlbra^ry of Madioal Aoadeny In baków In the field 
la the organisation and funetlonlng cd: the health aerwloe In 
Poland.
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ЮНИТЕ1Ч1 - СЩНА ИЗ СИСТЕИ СОШКА ИНФОШЦИИ 

Р е 8 п м е
После обо(̂ внвой характещсфлкм î ocnoc ш внверсвоннш 

•елекхивянх картотек автор обсудил классичесяой пршер пости- 
кшой картотеки прикеЕяемой в системе ШИТБРМ . Яаык слотею) 
бавируется ва словах sax вазываемых "квитерыы". Кроне вого ав
тор обсухдает ооотавляешб) словник, принципы ицдекоярования, 
а saxxe принципы поиска квфартщв.

Приведено принеры пнитериных карт из аарубехвой литерату
ры. В своей статье автор основывался яа опытах подученных при 
обработке, в Библиотеке Мегащинской акадении в Кракове, карто
теки системы шитерм, касащейся оргавивацин ■ (̂ икциогафования 
недицижясого обсдукиваяия в Польше.
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К А Ф Е В 1 А 1 . У P S Z T C Z T H K I

АЫЯА CZl23iriCZ, K&RIA Ш Щ Я З Ж Ш
Ośrodek SolnifflśntMjl 
1 Informacji Bankowej PAD

B0B0PEJ6EI ZYSSEH OHOHASZZltlA I OPBAOOWIWANIA DAKYOH 
KMTiriSITOZHYCH JSLk CZL6W BIOOBOGBAm I BIOINSYEACJI

W roku 1967 dwaj aooloday* J.Heath (Aagllay 1 J.Iieolarg 
(Bel£ia), asrataplll jse wstdimriD projektea etystemu erooBdae- 
nla 1 Сфгаооауеап1а daayoih fannletyoznytdi tiraa aporsądzanla 
nap roamiesaoaenla swlerza-t « Europie. Po oatateoaiurn ортаоо- 
wanłu « 1969 Bostał oa praedatawltmy w poataol artyknlśw « 
praele fachowej 1 idotek xosealanyth do naz^atkioh Inat^tuojl 
soolctglosiuroli « Europie. Projelrt ken oparty na nlędaynarodowej 
wepdkpracy 1 Baatoeowaału nowooBeanycdi netod кговаавеп1а t pree- 
twarsaala danydhf atawia preed sooloeaml Badanie dokonania a- 
nallsp roBBiaeaoBenla swlersąt heBkręecmych Europy. Cele tej 
anallay nają charakter вагбппо posnawo^, jsk 1 preCktyĆBny.

PosnawoBe oela projektu aluś^ przede wszystkim рокгввЪ<ип 
bl€)£eogreillm GeZowiek od Barania swe£o Istnienia niywieral du
dy wpływ na środowlako naturalne, a hletorla ludzkości Bwl^aa- 
na jest в prBBkeBtaloaaiem, a nawet niszozenlem całych hlomśw 
1 radykalxurol Bmlanami krajobrazu przyrodnlozego. V swlązku
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в tjrni Bffllaaoffl ulegał; i ulegają nadal naturalne saslągl poas- 
OBeg51n;oh swlersąta onyll areał;. Zmian; te ulegają snaosnama 
przysplesBeniu anrłasBoaa w  oatatnłoli lataoh. Jut obecnie nie
możliwe jest poananie naturalnego rozmleezoaenia wielu ewleraąt 
be8lcręgow;ołi, a wielu inn;oh możliwe będzie t;llco jesaosawnaj- 
bllżaa;oh lataob, ga;ż postępującą^ zmian nie da alę aatra;— 
mad. Istnieje więo pilna potrzeba możliwie az;b]clego zebrania 
danyoh o aktualnym rozmleszozenlu zwierząt bezkręgowyobf tak 
ab; mogl; one poslilt;d do w;kreSlenla areałów poszozegdln;ob 
gatunków, bez któr;ob nie do pom;ólenia jest jakakolwiek praoa 
biogeograilozna- Gbodzl więo o zabezpieozenle cdiorologioznyob 
podstaw biogeograf ii.
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Cele praktyczne programu w lą^ al« śoićle к sOctnalna ргоЪ- 
lematylcs biologii r̂ofloelelcoiiej (*«zZowlek i £rodoelćko") 1 ba
sują na snanej vra£lłirośoi swlersąt beiOcrągoiiyoh na zmiany sa- 
obodząoe v firoflowiciktu Ewierzą ayetąpowad meto w  Aanym mlejeou 
Jedynie mtedyf gdy Jego malenoja ekologloima sgodna Jest в oa- 
loćolą warunków geosferyoenyob tego mlejaoa. V  ten аровбЬ swle- 
rsąta o znanej walenojl ekologicznej epeknlać mogą rolą Indyka
torów Jakości środowlakBy a areały lob wykreślają zarazem ob
szary o Identyoznyoiłi Itib podobiiyoli warunkach środowlskoiiych. 
frzeetrzenne rozmleezozenie zwierząt Infotnnije nas wląo o Ja
kości naszego środowiska, a znajomość areaZów poszozególnyoh 
gatunków zwierząt bezkręgowych mode być wykorayetana dla oelOw 
praktyoznyoh, np. Jako Jedna z podstaw planowania przestrzenne
go zagoępodarowauła kraju.

krojakt Healdia 1 leolerga spotka! alą z ^wym oddśwląklem 
wśród zoologów 1 w stosunkowo krótkim ozaele powstało szereg 
narodowych ośrodków, n.in. w Anglii, Belgii, Szweojl, ВВУ, 
Szwajoarll, Finlandii, £anll~, Holandii, Borwegll 1 Bumunll,któ- 
re zająły slą grc»Dadzenłem, lątraDowywanlsn 1 przetwarzaniem da
nych faunistycznych. E Inicjatywy tyoh nozonyoh powstał w 1969 
roku międzynarodowy komitet, który zajął slą propagowaniem 1 
koordynowaniem badań, dla których przyjąto naswą Kartografia 
Bezkręgowców Europy (European Invertebrate Survey - E.I.S.| 
Cartographle dee Invertebres Buropeeens — Brfaaenng der
EuropSlsohen Wlrbelloeen — В.Б.1Г. )• W czerwcu 1972 зг. k<wltet 
ten rozpoczął wydawanie własnego blulatynu.pt. 4leweletter of 
the European Invertebrate Survey^». Pierwsze niądzynarodowe цуа- 
pozjum pośwląoone kartografii bezkręgowoćw Buropy odbyło elą w 
ozerwou 1972 r. w Ssarbrdoken (НВУ) z udziałem $2 zoologów z 
11 krajów, wśród których znalazł się tylko Jeden przedetawlolel 
państw soojallstyoznyoh (dr irpad Soos z Muzeum Przyrodnlozego 
w Budapeszcie). Celem ąya90zjum było prsedstawlenle wynikówрпк 
oy ośrodków narodowych, omówienie zasad międzynarodowej wapół— 
praoy oraz zapoznanie uozeetników z systemem gromadzenia 1 prze
twarzania danyoh z zaetOBOwanlem nowoozesnyoh technik.
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G r o m a d e e n ł e  d a n y o h

W  ą y e t e m le  p r o w a S z e n ła  d o k u m e n ta o S l T e o n le t jr o B n e J  DOdna tty— 
гб£п16 trzy p o d a ta i r o m  etapy:

1 )  e r o m a d z e n le  d a i^ o h »

2 )  p r z e t w a t w a a le  d a o y o ł i ,

3) opraoowywanle
Б1а ttz y a lE a n la  m o d l lw le  peXnego o b r a z u  rozuleezozenla zyko- 

r s g r a t u je  s i ę  n a s t ę p u ją c e  d r ó d ł a  I n f o n a a o j l t

a) literaturę naukoząs
b) zbiory zoologloene,
o) nleopublikowaae dokumenty przeohoeywane m erdhlwaoh (np. 

praoe mągleterakle» protokóły prao z zakresu ooihrony 
roólln 1 Inne),

d) aktualne obserwacje zbierane 1 dostarczane do oórodka 
przez zleć korespondentów z osiego kraju.

Informacje uzybklsane z tyob dródeł spisywane są na naszy— 
nowe karty perforowana 80—kolumnowe; w 1ш£0ув okienku karty no
te byó zawarta tylko jedna Informaoja. Syetmi kodowania Infor
macji za pomooą odpowiedniej perforaojl o^aoowany został pgzez 
projektodawoów Kartografii Bezkręgowoów Bturopy CB.I.S.). Sass 
karty 1 teohnlczna strona lob perforowania są zunifikowane na 
oalym ówleoie. Natomiast kody dla poszozególnyeb lttfcnn»aojl(Bp. 
gatunki, miejsoowodol Itp.) mogą być w zasadsla dowolne.

Jedoym s głównyidi osłów 'systemu jest uzyskanie tzw.pnnkte- 
wyob mąp rozuleszozenis poszozególnyob gatunków zwierząt bez- 
kręgowyob. Kartograf la Bezkręgowoów Buropy (B.I.8.) przyjęła ze 
podstawę tyob map alatkę Ufll (Obiwsreal franevsrse Hsroator), 
zaetOBOwaną jut uj^zednlo przy opraoowanlu kartografii botani
cznej dla wydawnlotwa "Piorą Europse". Ns tej podstawie opra- 
omrano dla oałe j Buropy siatkę kwadratów o boku 50 km oraz dla 
poszozególnyob krajów siatki kwadratów o bokaob 10 km. iPodzlał 
na kwadraty Jszt najbardziej obiektywną metodą przedstawiania 
wyników prao fannlstyoznyob i zoogeogreflozayob. Kwadraty te 
nie mogą byó zbyt dute, gdyd wówczas zstarolu mogłyby ulso ród- 
nloe flzjografiozns na dasym obszarze, iiogą być one natoalaet
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dowolnie malet ale wted^ będzie to wymagało wielkiej lloćoł da- 
вдоЬ 1 bardzo seozegółowjob 1 praooobZonnycb badań terenoi^oli. 
Dla katdego catunku aporządza alę oddzielną mapą rozmleazoze— 
nlBf 8 odpowiednie dane zaznacza alą za pomooą konweno jonalnyoh 
B^mboll. Wplaanle iqrinbolu w odpowiedni kwadrat oznacza wjatąpo— 
wanle gatunku na datyns obszarze. Bćlnloująo odpowiednio symbole 
modna areał danego gatunku przedstawić w sposćb dynamiczny t u- 
wzglądnlająoy zmlauy areału w ozasie. Шару takie pozwalają nie 
tylko zorientować alą w  zasiągach poszczególnych gatunków zwie
rząt» ale ukazują równled stopień zbadania ródnyoh okolic dane
go kraju 1 dają w ten apoaćb wakazówkl, w jakich okolicach kra
ju powinno alą przede wszystkim prowadzić badania faunlatyozne. 
Przyjąole jednolitej siatki przez К.В.Х. umodllwla swobodne po
równanie opracowanych w Poleoe map z mapami opracowywanymi w in
nych krajaoh oraz pozwala na zestawienie wyników dla całej Eu
ropy,

Poezozególne ośrodki krajowe gromadzą 1 dokumentują Infor
macje faunistyczne o bsakrągomach danego kraju, atosująo włas
ne, najodpowlednlejaze' dla swoloh oelćw metody s zachowaniem 
jedynie wspólnego systemu kartografloznego — typowych maszyno
wych kart perforowanych 80-kolniBnowych 1 innych kart dokumenta- 
oy jnyoh. Udywane aą trzy podstawowe xodzaje kart: karta indywi
dualna, k:^ta zbiorcza dla gatunku oraz karta zbiorcza dla 
miejecowodoi.

Karta indywidualna (individual record eard> — Jest to kar
ta zaprojektowana do b^podredniej perforaoji i automatycznego 
przetwarzania danyoh. Ha karoie tej zakodować mokną tylko je
den gatunek z jednej mlejaoowodol, ale pomledoić mole ona bar
dzo duto informaoji o nim (rys. 2).

Karta zhioroza dla gatunku (one speoiea card) — ten rodzaj 
karty (xys,3) atoBUje alą w naatąpująoyoh przypadkach: 

a) sporządzania wyciągów z publikacji natOcowyoh, 
k) notowania danyoh ze zbiorów zoctloglozniyidi, 
o) kooąillowania wylnzów miejsoowodoi dla poszozogólnych ga

tunków.
Karta zbloroza dla miejsoowodoi (field card) — karta ta 

(rya.ą) umywana jest dla zarejsatrowania wykazu gatunków jed-
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ne£o rofluiju lub ul^kesej jednostki eiyetema^ozne j uoret^pują- 
оуоЪ w jednej ai«jsofmo£ol lub kwadraole 10 km. Ka^djr catunek 
poprsedsonjr jest nunereu kodu 1 sapleany « kolejnoćol allabe- 
tjrosnej.

f r s e t u a r u a i i l e  d a n p o b

W wlękssodol krajdw atorope jdciou reallzaoja prograiau Е.В.Х. 
anajdnje ais « atadlua pooaqtIcouyB, 1>ąd2 na etapie oreanlsowa- 
ula oentxaluyolx eirodkdir (tsw. Ъапкб» danieli faunlatyoszqrdh)}
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bąd£ tee na etąpie gromadzenia dan^oh. Tylko nlellozne narodo
we odrodki przystąpiły do przetwarzania i opracowywania danyoti 
za pomocą elektronloznydh maszyn oyfrowyob. Prace te zą najbar
dziej zaawansowane w Anglllt gdzie zajmuje slą nimi Biological 
Records Centre w Monks Wood Experimental Station, który konty
nuuje prace zaoząte w  1954 r« Ośrodek ten rozpoczął od groaar- 
dzenls danybh Tlcwys^oznyoli dla "Atlasu rozmleszozenla roślin" 
i obeonla kono«itruje slą na programie Б.1.8. dla Wielkiej Bry
tanii 1 Irlandii» Większość danyoh BBC stanowią wykazy gatrinków 
zwierząt bedcrągowyob z poseozególnyob kwadratów o bokaoh Ю  km. 
Bane dla kaś^go z tych wykazów kodowane są na papierowej taś» 
mle perforowanej, a następnie wprowadzane do pamięci komputera 
Atlas 2 w  Cambridge. Komputer sortuję 1 zsplsuje dane na taśmie 
magnetycznej, oddzielnie dla kaśdego gatunku. Choąo przystąpić 
do wydania odpowiedniej mapy BBC przekazuje talefonloznle do 
ośrodka komputerowego w Cambridge łnetruko ję z podaniem gatun
ku, formatu 1 ęymboll. Potrzebne dane komputer doataroza w  for
mie 80-kolumnowy(di kart perforowanych. Ibpy drukowane eą ąyste— 
mem lBM-870 z zaatoeowanlmz ąpeojalnie przystosowanej elektro- 
nloznej naezyny do plaanla, z jedn^owym ępaojowaniem pionowym 
1 pozlonym.

BBC koordynuje praoe związane z programem B.I.S. w Wielkiej 
Brytanii 1 wapólpraouje bardzo śolśle z podobnymi ośrodkami w 
Innyob krsjaoh, między Innymi z ośrodkiem w Halslakaob. (rośli
ny kwiatowe 1 paproole) oraz ośrodkiem w Gembloux w Belgii (zwie
rzęta bezkręgowe). Jako ośrodek o największym dośwładozenlu 
młuźy takśe pomooą instruktmtową 1 metodyczną nowo powstającym 
ośrodkom w innyoli krajaeh.

W Polaoe ośrodek taki, pod nazwą Centrum Bokumentaojl Psu- 
nistyozne j, powołany został z dniem 1 styoznia 1973 r. pod kie- 
rownlotwam dra bab. B.H.Iiroozkow8klego w Inatytuols Zoologloz- 
nym PAW w Warszawie. W planaoh Polskiej Akademii Nsuk przewidu
je alę powołanie drugiego ośrodka florystyoznego w Instytuoie 
Botaniki PAN w Krakowie.
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m O B l U C  JA ВШС01А 
W  «ZfumTHTg OCHROVt 6BOI)OVISKIl

Bewoluoja nflKdcoiro-teobBloBna» gwaZtoena Indnetrlallsaeja 1 
nrbanleaoja stakp sis prmyoapną mielu nlekontroloifwipdh prooe- 
вбп w przyrodzie» bedeoyoh eynlkiem dzlaZailnońoi omZiwieka» a 
równoozeSnle w epoadb bozpośrodni zagraftająopob Jego Istnieniu* 
Bozw6j oentrńir przenyaXotQroh» gostpodaromnle oparte na aaaa- 
daoh krdtkofalowego planowania nastawionego na nakepmalnp zybk 
w końou okresu planowansgo» ćhemlzaoja rolnictwa» eksploataoja 
gńrnloza 1 Inne» powodują ubooane ekatkl,takie jek: eanłeoaysz- 
ozenie powietrza dymami» pyłami przemysłowymi» aktywnymi subs
tancjami obemloznyml» zanieozyszozenle w ten sam sposdb wdd 1 
zmniejszanie lob zdolnońol sanooozyszozanla» zągrałającyob fau-
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nie 1 florse, a przede wszystkim eamema oiftowlekowł. S^ytnaaja 
taika spowodow^a konieoznoSó Interweno ji poezoeeedliiyoli 
maiikl» eialerzająoej do kontrolowania i zapobiegania nlszozenło 
naturalnego środowlaGca człowieka, za ktdre zostcA uznany og&ł 
коофопвпквт tak naturalnych jak przetworzonych w wyniku rozwo
ju społeoznego 1 umotllwlająoyoih wlaśolwe bytowanie.

Prowadzone badania mają charakter InterdyBoypllnamy, gdyft 
zagadnienie to interesuje, zarSwno naiuki pmyrodnioze i teohnl— 
ozne jak geografią, ekonomią, prawo, a nawet socjologią i peda
gogiką. KaZda z tyoh nauk wnosi do wąpdlnyOh badań £rodowlsln>— 
wyoh pewien zasSb infomiao ji, ułotony zgodnie z systematyką 
przyjątą w danej dziedzinie, natomiast ajprawą sasadnlozą jest 
transpozycja Informaoji na jąsyk innyoh dziedzin nankoayah,l(la- 
Syflkao ja i wyb&r informao jl o podstawowym zoaozeniu. Zardwno 
bowiem przedstawicielowi nauk dois^ob, np. pełnląonmi w  zakła
dzie produkoy jnym obowiązki ̂ dwnego inżyniera d/s oohrony śro
dowiska, nlezbądna jest informao je o przepisach prawayah obo- 
wiązująoyoh w  Interesująoyoh go sprawaoh, jak rSwnleś prawnik 
powinien znać kierunki, przyczyny 1 nasilenie posnoz«̂ ;dliąroh. 
sągrofteń, oo lunośllwia właśoiwe ukierunkowanie oobrony jprawne j 
i smian ustawodawstwa. Zagadnienie te są istotne zarówno dla 
arohltektćw, ktćrzy w swyoh praoaoh mnezą brać pod uwagą takie 
ozynnlkl, jak istnienie stref oohronnyoh (z uwagi ne znajdują- 
oe zlą tam urządzenia sanatoryjne, walory lorajobrazowe i kultu
rowe), potrzeby Błieezkańoćw i Inne, a nie tylko sprawy śrćdeł 
Burowoowyoh, energetycznych 1 transportu, ktćre dotyohozas nie
jednokrotnie były jedynym elementem deoydująoyn o lokalizacji 
1 planowaniu przestrzennym.

Jeśli przyjmiemy, te środowisko stanowi oałośd, na którą 
składają aią elementy o charakterze organlozztym i nleorganloz- 
nym, z3Eiajdująoe slą w stanie naturalnym, przetworzone w wyniku 
działalności ludzkiej, bądi bądąoe dziełem jego rąk — toeptuik- 
tu widzenia człowieka innseprowadzló mofteoy podział na:
1. środowisko przyrodnloze nienaruszone przez działalność 

ludzką zmieniającą jego oharakter, bądś takie, w którym 
działalność ta nie zmienia w zasadnlozy spoaób jego cha
rakteru;
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г. SrodowldEo BBlenltme pod иф2р«ва dslat^Aooiol Xodskle j 
podarka la»analną« Inidoimlotwor przemysł, koaunlkaoja)}

3. środowisko fcaltarows osłowleka.
Przy załodenlu sdcodllwego wpływu na biosferę całokształtu 

dzlałaluofiol człowieka flodhodzlmy do dbsurdalne^o wnlosku, ze
prezentowanego przez niektAryoh vozoayoh aserykaAskloih, ta  dla 
ооЗичацу biosfery nalepy zcgirzestsć działalności przenysłowej, 
zeibaaesać prooesy rozwojowe 1 demo^aflozne, o^ll oofnęć się 
w rozwoju do ozasfiw, w ktdrydh Istniejące zanleozyszozenle dro— 
dowldka nie zaeraSało tak powatnyal konsekwenojasl.

V nowej nauoe o ocfbronle środowiska, ze względu na bardzo 
duśy rozrzut Infozmaoji w najroznwltseyeb piibllka^aoh i sto
sunkowo ąpeojalłstyozny dharakter opraoowaś, zadania inforaa- 
ojl 1 dedmsentaoji naidcowej aę nleoo inne nlś w dziedźlnaobna»* 
kl dotąd Istnlejąoyob. Juś od kilku lat grcnoadzl się i publiku
je B^eriały dotyoząoe planowania 1 azoeegślnyeh potrzeb doko- 
■entaojl dla potrzeb odbrony środowiaka, a takśe Blędzynarodo- 
wej i^pśłpraoy i wynlany w tej dziedzinie* Praoe w sckresle 
gromadzenia dokuaentaoji prawnej aą prowadzone przez Hlęd^rna- 
rodową Unię Oobrony Prayrody i Zasobdw Jfaturalnyołi (IDCH — P i -  
temztlonal Union for Conaervatlon of Nature and Natural Pe- 
zouroez). J u t m pobleśnej analizy aateriałśir dokunentaoyjnydh, 
dotyoząoyOli w агегваут lub węśezym zakreaie zągadnień oobrony 
środowldka, eynlka konleoznośd loh ilościowej i jakościowej o- 
oeny oraz ztozowzalz właSolwej klaeyfikaoji, z uwzględnieniem 
potrzeb krajowyob.

Niektóro z ввааЛ utworzenia słuśby Informaoyjno-dokuaenta- 
oyjnej zoBtały pprdoewane przez Bundesanatalt fdr Tegetatlons- 
kunde, Natursohutz und Łandsohaftspflege^. Zaalęgiein Informa- 
oyji^ objęto tu zarówno źródła pierwotne Jak wt6me,z uwzględ- 
nieniem azozególnej watnośol publikaojl tzw. nlenaukowryoh. V 
zakrezie działalnośol Informacyjnej postulują onls
— utworzenie ztałej alutby InfonnaoyJneJ dla «rganlzao jl nauko- 
wyob;

— NTonadzenie eyzpeojalizowanej grupy publikaojl 1 lob H a t  ty— 
tułowyob (bibliografii nleadnotowanyob) dla potrzeb określo— 
nyoh dziedzin nauki o oohronle środowiska;

— edycję bibliografii tematyoznyob.
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2ródła mo£tta podalell6 na samodzielne (Ъ1Ы10£гаХ1е 
ciągle, bibliografie referenoyjne, Ookumentaoja kartotekcma i 
synlkl badań nattkowyon) i takie, a ktftryoh korzystamy metodą 
selekoy jną (pre^slądy ozaeoplam i ksiątek, patenty 1 referaty 
prseglądowe).

Zagadnieniem o podstawowym znaoeenlu, ktdiym zająly sią po- 
szozegdlne kraje « ramaoh Rady Wzajemnej Fomooy Gospodarozej 
jest utworzenie siatki pojąć, a nastąpnie słownika tsrmlnologl— 
oznego ochrona ćrodowlska^a Rdtne znaczenie nlektćryoR pojąć w 
poszozegćlnyoli dziedzlnaoh naukowyob zwlązsnyoli z oobroną ćro- 
dowieka oraz mała precyzyjność tyoh pojąć utrudnia gromadzenie 
1 wyszukiwanie materiału informacyjnego^. Sr Schlltzseok z In
stytutu Sokunentaojl we Frankfvirole jest zdania, de nawet za
stosowanie tradycyjnych metod, takich jak karty obrzednle per
forowane, maszynowe i sync^yozne gwarantuje skuteoznoSć dzia
łania w zakresie Informaojl o ochronie ćrodowiaka. Rćwnled od
powiednio uzupełniana S O  1 Indeks EWIC w zastosowaniu do nauk 
granlozącyoh z ochroną środowiska, takioh jak medycyna, ekolo
gia, gospodarka, nauki technlozne, planowanie przestraenne,pra- 
wo, 800jologla gwarantuje EdcuteoznoSć działania przy nodllwoć- 
olaoh prawie natychmiastowego wdrodenla istniejącego aparatu 
do potrzeb nowej dyscypliny naukowej. Haledy zaznaoąyć, de za
ledwie 25>S -^tułćw publikacji jest umleszozonycdi w  bibliogra
fiach ogfilnle dostępnych, a liczba publłkao jl w tej dziedzinie 
rośnie z każdym dniem. Soohodzą do tego materleAy lloznypb kon
ferencji, sympozjów i spotkań naukowych krajowycńi, regionalnycdi 
1 mlądzynarodowyoh, w których publikowane są w sposób syntety
czny opinie, dane 1 Informacje stanowiące materiały wyjściowe 
dla dalszych badań naukowych.

Zagadnienia te powinny być już obeonla wydzielone, zarówno 
w klasyfikacjach blhlloteoznyoh jak 1 Infcmiatoratńi wszelkiego 
rodzaju, a ze względu na mlędzydysoypllnamiy charakter można 
posłłkowaó się systemem odnośnikowym, podobnie jdk przy wydzie
laniu "polonloćw". Hlezalednle od tego naledy pilnie opraoowaó 
zasa^ zapewniające możliwość wymiany Inftmnaojl między wszyst
kimi dziedzinami nauki zainteresowanymi "ртоЫешат środowisko
wym".
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Baetanowić się r6mle£ nad Boftllwoćolaal sastoeowa- 

nla do prcetiRnrBania -toigo oXbrsjslago sasoliu Informaojl «Хек— 
tronloanej taobniki oblloseniowe|^.

Jbrskutowane 1 stosowane na dwieole sasady sybernetyeme w 
odnieslaniu do anallBy naterlałn iufOTBaoySnego, nlestetjr w 
dziedzinie zieak pramiyoh nie stały się dotąd przedmiotem bada£ 
speojallstdw w naszym kraju. Tego rodzaju modllirofid istnieje 
obeonle s tworzonym systemie prawnym ooilunniy drodowlaka nattt- 
rslnego, « skład którego wejdzie okrećlona łlodó materiałów z 
najrozmaitszyob dziedzin, m.ln. materiału normatywnego.

Prowadzone aktualnie badania umodllwłają jud obecnie ntwo- 
rzenie Indeksu rzeczowego dla gromadzenia ly jóolowycli materia
łów w kartotekach C m t m m  ПГТВ, a takóe brantowyoh oórodków in- 
formaojl. Powołany został Instytut Ochrony Środowiska przy KL— 
nlaterstwie Gospodarki Terenowej 1 ОоЬгоцу Środowiska, któremu 
nadano uprawnienia koordynacyjne w zakresie tematów węzłowyoh
6.VI. EWPG (eoojalno-4koaomlozne, organizacyjno-prawne * peda
gogiczne aspekty ochrony środowiska). Ustalono progras badań 
naukowych Eomltetu Ekspertów d/s Ppraoowenis Kongplekaowego Pro
gramu Ochrony erodowlska przy ministrze Gospodarki Terenowej 1 
Oohrony Środowiska^. Ten stan rzeczy nskłada na Istniejące siłiit- 
by informacyjne obowiązek włączenia się do działania na xzeoz 
oohrony hlosfery człowieka, jego dóbr naturalnych 1 kultura!- 
nyoh i zapewnia nauce jsk najszersze moZllwoSol korzystania z 
letnie jąoyoh śródeł. Oczywiście optymalnym rozwlązanlera byłoby 
powołanie w resorole GTłOS dutego ośrodka informacyjnego gro
madzącego, opraoowująoego 1 przetwarzającego Informacje nie tyl
ko krajowe, Sie zagraniczne 1 międzynarodowe, jednak nawet Ist
niejące jut ośrodki mogą w tej mierze pomóc nauce o środowlaku 
1 jego ochronie.

P r z y p i s y

1. Analyse der Beferatengane m d  anflerer SekundArguellen пъег 
Omwelsohutz. Materiały Federalnego Urzędu Oohrony Przyrody 
1 Krajobrazu pod red. dr M.EAapfnera. Bad Godesberg 1972 
Б8. 130
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г. Por. «gret^lenle doo. Ł.£Qetaosa. I Eoafer«ao4« Bankowa w 
ąpranrła alQdayaarodaweJ oohron; drodowlaika (Hatoriałj). 
Wjds. II PUr, Erakdw 1972 a. Э79

3. Por.s Oidirana okmiaJtJeol aroQ; w straaaoli-olenaoh SBW.Wjfl. 
Bady Oobrony &rodowł8ka pray Beądzle CSRS. Praga 1972 a. 140

4. Por. takdei Prlmenenje natamatloealcloh i podobnych Im 
metedew dlja raioalja ргоЫецу VI (Soolalno-ekcaiomloeskijet 
cnganlmaojonao-prawowyje i pedagogioeaklje aspekty oohrany 
prlrodyp oras Woamodnostl nekotoryoh nowejałoh netodow m 
oblaatl oobramy prlrody. Inatytnt Ceografll CSAV (ваввупо- 
pia powlalony) ^sealwS 1972* a. 14 1 32

5. 1laip6Xpraoa reaorto eoapodaiłci Terenowej 1 ОоЪгоду Środo- 
«laka X Innyal orgaalaaojaal. Serwie prasoey WTIOS 1972 
Br 4 8. 1-9



B l i C B B Z J B  1 О м б Я Л В В Т А

SEOBIA IIBOWISTYCZNA CHOIfISKY>EGO

ХогоЪек паяйсопу affler;ykeńelclego jąsykoenairoy iToama СЬош- 
вХ7 * * £ 0 eras wjiłjrw Btiroraopyoh przez nle£ 0  koncepcji gramaty
ki generetywneJi gramatyki struktur Trazowydh 1 gramatyki 
tranaformaoyjnej na roaw6j w8p6łoee8neJ lłx\gwlstrki nostały 
przeflatawlone в popularnym opracowaniu jT.Iyonsa^^. Omawiana 
praca Jeet poayoją interesująoą вагбяпо dla J^zykoznawodwaJak 
1 dla oeSb ni* zajoująeyoli eOe proZes Jonalnie tą daiedain^ a po- 
BBtikuJaoyob informaojl na temat najnowsayob oeiągni^ć teorety— 
овпуоЪ dwiatowej lingwistyki.

lykład poglądów ChoBBXy*sgo w zakresie lingwistyki uzupeł
niony został omówlenisa implikaojl gramatyki generatysnej^sfor- 
nułowanyob przas niego « nyaiku wleloletnloh badań nad grama- 
tykaai. Brezentaoja aiydsj nakreślonej problematyki przeiprowai- 
dzona została z zamlarsn sObmaowanla rewolucyjnego obarakts- 
ru osiągnl^d euisrTkańbkiege lingwisty. Jednocześnie lyons nie 
ogrsnlozyk slg do sreZeroiiauls poglądów Chomeky*ego; poesoze— 
góln* roańaiały praey opatrąyl równleś elsanymi uwągaml kryty- 
«snymit nie sawsze — jak podkreśla - aprobowanyiol praez Chom-

0 Jorone Ja a Choaslorf Warszawa 1S72 Wiedza Fowszedma sz.142« 
Ijidm lyons - Jązykoznawoa, profesor fkdwersytstu w Edynbur
gu i enter в.in. Introdvotion to Xksorstloal Llngulstlos 
oraz redaktor caasoplama "Journal of Llnguistlos".
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eli7 *e£0. Wydaje te dzięki -temu wywody wawarbe wprao^ wyo-
kały dodatkone oświetlenie.

Za podstawę opracowania posłużyła Łyonsoni praoa Chomslę/igo 
wydana w 1957 r. pt. Syntaotio Struotnree^^y uwaSana aa ptAli— 
kaoję Ъев preoedensu w historii oalej lingwistyki. Omawlająo 
poglądy teoretyczne Chomsky*egOy odwołuje się Î yons rdwnieś do 
Innydh prao — m.in. do niepuklikowanej a napisanej woześniej 
praoy pt. The Łogioal Struotures of Łinguistos Theory oraz do 
prao pSśnieJszyohy takioh Jak Aepeots of Iheory of Ŝ yntaz, Car
tesian Łinguistiosy language and Uind̂ ^̂ .̂

Ksiąśka J.Iyonsa składa się z 9 rozdziałów opatrzonych wstę— 
peniy przypisami oraz notą bibliografiozną. Soharaktezyzowane w 
nioh zostały kolejne etapy kształtowania się poglądów autora 
„Syntaotio Struotures* od poozątku Jego kariery naukowej, at do 
roku 197C. Punktem zwrotnym hyto zerwanie z behawiaryzmem w ją— 
sykoznawstwie, reprezentowanym przez tzw. Szkołą Bloomfielda i 
JeJ kontynuatorów — m.in. Zelllnga Harrisa, którego uozniem Ipł 
Chomsky. И omawianym okresie działalnośol Chi»nsky*ego wydziela 
lyons г zasadnicze etapy:
1. Od roku 1957, tj. od ukazania sją *Syntaotlo Struotures”, 

do roku 1965;
2. Od roku 1965, tJ. od momentu opublikowania "Aapeota of Iheo- 

ry of Syntax”, do roku 1970.
Podstawą przeiprowadzenla tego podziału atanowlł fakt, Iś 

w okresie pierwszym Chomsky wyznawał izaeadą autonomioznego trdc— 
towanla badań Jązykowyoh, natomiast w okresie drngim odstąpił 
od tej zasady. Podkreślanie autonomloznośoi badań Jązykowyoh w 
pierwszym okresie stanowi oeohą wspólną dla Chomsky *sgo i Szko
ły BlommfieldowsklsJ. И okresie dritglm Chomsky podkreśla po
trzebą wiązania badań Językowych z badaniami w zskreale filo
zofii i p^ohologll poznania, przy Jednoozesnym posługiwaniu «
x)
xx) Chomsky N.A.: Syntaotlo Struotures, The Hague 1957, Honton.

Chomsky H.A.: Aspeots of the Theory of Syntax, Cambridge, Hass. 1965, dllX Press; Chomsky N.A.: Cartesian Ungulstios: A Chapter in the History of Batlonalist Thought. Hew York and London 1966,'Harper and Row.; Chome^ K.A.t language and Uind, Hew York 1968, Haroourt, BraoS World.
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elę netodaml dziedzin pdkreimyoh,takloh Jaik oetenalgrksy Iĉ gUca. 
iUozofie i psjołioleela. Falct przyjęoia takiej poetaiiy 1>adae- 
ozej w  оЪп olEresadh zadeqydoaai — sdanlen loronsa — o nksztalto— 
waolu sit poglądów ChonzlQr'ego na cele i zadania teorii llagwi^ 
stycznej.

Podkreślając kąpltalne znaozenle oslągnląd ChozalQr'ego w 
zedcreele iornalizaojl i nśoiślenia opisu reguł graaatykl Jtzy— 
ka dla Jtzykozaawstwa w szczególności, a Inmanletyki w  ogóle, 
Iijrtme stwierdza, iś konsekwencją tej właśnie postawy kpło sfor
mułowanie ogólnego oeln liadań.

Celem wąpółozesnej lingwistyki Jest —  według dUMB8lgr*ego - 
naukowy opis Jtzyka, przeprowadzony w sposób ąysteiuatyozny i 
ogólny, nwz^tdniająt^ najbardziej uderzające Jegc оескУ Jako 
systemu konunlkaojl międzyludzkiej. Opis taki pozostając w opo
zycji do behawloxystyoznej zasady traktowania zjawisk Języko- 
«усЬ jako biologicznej reakcji organizmu na bodśoe zewnętrzne, 
powinien ctpłeraó się na następuJą<^oib załośeniaoht

1. Język Jest ąystemem komunikacji posiadającym dualną 
strukturę gramatyczną złotoną ze akładni 1 z fonologll^^.

2. Forma reguł gramatyki Języka Jest zdeterminowana biolo
gicznie (genetycznie) 1 wspólna dla wszystklob Języków ludz
kich.

3. Podstawową oeolią Języka ludzkiego przeolwstawlonego in
nym systemom komunikacji Jest Jego twórczy obarakter przejawia
jący się w możliwości budowania nieskończonej liczby wypowiedzi 
zrozumlałycih dla odbiorcy, przy zełoZenlu, £e Jest nim tzw. ro
dziny użytkownik Języka.

ą. Haturaląym ośrodkiem Języka Jest dźwięk.
5. Struktura gramatyki Języka Jest wyznaczona przez struk

turę uąysłu ludzkiego. Jest to pogląd sformułowany w  II okre
sie dzlełalnośoi Chomsky*ego 1 nawiązujący do poglądów racjo
nalistów X V II 1 X V I I I  wieku.

Po przyjęolu powyZszyoh zełoZeń sformułowane zostały kon
kretne zasady określające zadania teorii llngwlstyozneJ,poprze-

0 w okresie II Chomsky posługiwał się terminem gramatyki obej
mującym równleZ semantykę.
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dzająoe ekwuBtriiowanle tzw. -trzeob moflell oplau języka w for- 
rala traeob gramatyk, które atanowlą najporaftnle jaze osiągnlą— 
Ole teoretyczne. Zadania awajej teorii llngwietyoenej okredllZ 
ОЬошвку następnjąoo:

la Celem teorii lingwistycznej jest uzasadnianie gramatyk 
1 Normalizowanie loh reguł.

2. Sfoirmallzowane reguły gramatyki (za pomooą metod matema.* 
tyoznyob 1 logloznyoli) powinny słutyó generowaniu zdań danego 
języka 1 tylko tyob.

3. W badanlaoh prowadząoyob do uzasadniania gramatyk male-«ty przeprowadzić ostre rozgranlozenle między zdaniami motll.- 
wymi do generowania za pomooą reguł f^ametyoznyoh, a zdaniami 
faktycznie zaówladezoayml. Jest to rozgranlozenle wg termino
logii Chomsky'ego tzw. kompetencji językowej 1 wykonania języ
kowego, krytykowane przez Łyonea jako nledoóć precyzyjne.

h. Warunkiem przeprowadzmla poprawnego eformallzowanego 
opisu reguł gramatyki jest prawo do "ideallzaojl języka”, tj. 
do nieuwzględniania danych faktycznych, które nogą zawierać 
błędiy, będąoa konaeikwaiioją błędnego stoaowanla tyohie reguł 
przez uZytlrawnika języka.

5. Pierwotnym poziomem ztrvdctuxy ję^kz Jest syztem Skład
niowy.

lynienlony n ostatnim pnnkole system Składniowy Języka zta^ 
ttOwU ̂ óway przedmiot badań 1 zabiegów fozmallzaayjnyohwpra- 
oaSh Chomaky*ego 1 stał się — zdaniem łyonea — jego najpowat- 
nlejzzym wkładem do teorii gramatyki, oająo jednoozećnle nie
bagatelne zmaozenie dla teorłl Informao jl 1 systemów komunlka- 
oyjnyob.

^pońród wąpomnlanyob syfie j trzeob nodell opisu języka oba j- 
mąjąoyob: gramatykę generatywną, gramatyl^ struktur frazowych 
1 gramatykę transformacyjną największe zainteresowanie u ctpe- 
o jallatów sajonijąoyob się tetnrlą Informao jl wzbudziły, ze ws^lę- 
du na zwą prs^fdatnońó, najwozednlej powstałe 1 najprostsze 
natykl generatywne.

M o d e l  g r a m a t y k i  g e n e r a t y w n e  j, 
którego jedną z odaian są gramatyki Skońozenle steaiowe,oplera
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si« na Kińoftezilu, £e Jeet аЫогеш zdań веиегоиадуоЬ aa
ponooa гевпЗ cramatykl danego Języka.

Zdaniem Jest ka£dy odalennjr oląg aldw poprawnie zbudowany. 
Generowanie zdań w gramatyce Okodozenle etanowej odbywa eię 
drogą dokonywania eeril w^bordw z okrećlonyob klaa ełdw ozna- 
ozanyifli aymbolaml i łączenia loh w olągl "ze atrony lewej na 
prawą".

Po strudowanlii modelu gramatyki skończenie etanowej СЬснпаку 
sam kwestionował Jego przydatnodć do generowania wezystkloli 
zdań Jązyka angielskiego, uznająo go za nlewystarozająoy. U r 
wany w tym modelu tzw. diagram stanów, bądący rodzajem sohema- 
tu zdania, uwzględnia bowiem Jedynie związki między słcmaml 
sąsiadującymi w zdaniu z pominięciem związków między słowami 
nie sąsiadującymi.

Okazało się Jednak, de modelem tym zainteresowali się ąpe<- 
cjallścl w dziedzinie teorii Informaojl, próbując go zastoso
wać w budowle kanał^ów Informaoyjnyob. Próby te dotyobozas nie 
zostały zSkońozpne.

G r a m a t y k a  s t r u k t u r  f r s z o w y o b ,  
określana przez Cbomsky’ego JcOco moonlejzza, ^lera alę na roz- 
ródnlenlu w strukttirze zdania porządku linearnego od Jego po
rządku logicznego. Podstawową Jednostką zdania v  świetle tej 
gramatyki Jest fraza, oznaczana przez odpowiednie eymbole,Zee- 
pół fraz połąozońyoh za pomocą reguł nawlasowanla, ząpodyozo- 
nyoh z matematyki 1 logiki, tworsy strukturę frezową zdanla,£e- 
guły nawlasowanla u^yte przy generowaniu noazą nazwę znacznika 
frazowego,

Grematyka struktur frazowySh Jest-gramatyką beskonteketową, 
ponlewaś nie uwzględnia uwarunkowań kontekstowyoh, w Jakiob mo
gą występować Składniki generowanego zdania. Znaczenie JeJ wlą- 
de się głównie s badaniami nad ayetemaml formaljoiyni oraz z wy
korzystaniem w teorii automatów.

G r a n a t y k e  t r a n s f o r m a c y j n a ,  którą 
sformułował ChomSky m "Syntaotio Stmoturee", a następnie zmt>- 
dyfIkował w "Aepeote of Ute Theory ef 8yntax" stanowi ablór 
reguł frazowyob omówionyob mydej oraz reguł transformacyjnych.
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Transformacja polega na praeksztcAoanłu ssaregu elementów кОа- 
nla uayslcanego w wjrnUcu stosowania reguł trazom yob w inne ada- 
nle.

Beguły traneformaoyjne dzieli Chomelqr ną 6bligatoryjne(do— 
tyczące transformacji ИогЪу) i na falcultatywne^etosowane p r ^  
a d a n la o t i  złotonycih» V ramacb ioh wyodrębnia jeazome regały łą— 
ozęoe dla mdań współrzędnych oraz eanursająoe dla mdaó podrzęd
nych.

flerwotna wersja reguł gramatyki transformacyjnej ogłoszo
na w "syntactic Structures" została poddeuia modyfikacji w "As— 
peots of the Theory of Syntax", kiedy to do gramatycznej anali— 
zy języka włąozył Chomsliy równled semantykę, oo w rezultacie 
pozwoliło ma sformułować poględ, de kadde zdanie posiada 2 
atrukturys strukturę powierzoluilową fdnrazująoą formalne zwlęz- 
kl między i^ładnikaml zdania oraz atriikturę głęboką, ożyli se- 
mantyozną. Pogląd ten stał się w dalszym etapie prao Chomeky^ego 
podstawą do określenia zasad jego filozofii języka 1 psycholo
gii poznania.

W zakończeniu prezentacji teorii gramatyK Chomeliy*egoloha- 
rakteryatykl Ich znaczenia dla rozwoju watpółozesne j huaanis'^— 
ki, lyons podkreśla, 2e naleśy je ooenlaó ze względu na osiąg
nięcia w fomalizao jl teorii ayntaktyoznej i rozezerzenie za
stosowania lingwistyki matematycznej w teorii Informaoji.

Blśbleta Artowioz

SfSTBM Y, 8£02BY I  OSROBKI IH F O S liA C jfx)

Autorem szesnastej publikacji z serii "Wlley-Beoker and 
Hayee Information Solenoe Series” Jest dr H.H.Weisman.Obeonie 
reprezentuje on National Biireau of Standards (Państwowy №ząd 
Normalizacyjny Stanów Zjednoozonyoh Ameryki}, gdzie prowadzi

Nelsman H.K.: Information ąyetema, aerrloee and centers. 
New York 1972 ffiley-Beoker and Hayee, es. 265.
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etudla nad orgaalBaoją йао^оЪ. Sr Weleman na za sobą ponad 20- 
-letnle dośwladoaenla praOctyozne w plaoówkaob admlnlstraojl pafi- 
etwowej i w praamyśle « dziedzinie przekazywania Inforniaojl, a 
tailc£e praoę saukową 1 dydaktyczną w tym zakresie-

Omawlaną książką Weleman podwiąoił problemom opanowanla"za- 
lewu" Informaoy jneEO} środkami zaradczymi są Jego zdaniem wiel
kie ąyetemy 1 nowooeeśnle zoreanlzowane oSrodkl Informacji oraz 
publikowanie odpowiednio opraecnranyoh wordawnlotw Informaoyjnyob 
(eerwledw). Sprawy te przedstawia na podstawie wrynikdw najnow- 
ezyob badań 1 obeerwao jl oraz zgodnie z aktualnymi kierunkami 
rozwoju.

V pierwszej eząśol książki autor wyjaćnia podstawowe poją— 
Ols związane z ośpodkaml 1 c^atemami informacji. Podaje krót
kie definicje takich pojąćy jcdc dane, dokument, dolramentaoja, 
ayetOB, uzluglf zyatoia informacyjny i służby informacyjne, a 
także biblioteka, jako rodzaj aystemu informacyjnego, ośrodek 
dokumentaojl, rozTunlany odmiennie niż w Europie, gdyż w Sta
nach Zjzdnoozonyoh Jeet to ośrodek gromadzenia 1 dystrybucji do
kumentów. Weleman podaje również deflnloją domu olearlngowego 
1 ośrodka "klejfująoego" (w oryginale angieleklm "referral oen- 
ter*), taką bowl«a funkcją pełni a.ln. dom clearingowy. Autor 
podaje także deflnloją informacji oraz szereg atrybutów tego 
pojąola (jakośd, zawartość, struktura, ilość, jązyk, ozas Ау— 
Ola), odnotowując te ostatnie za Wllliameem, ktćry nazywa je 
wparazmtraml* Informaojl-

fo mówieniu ogólnych oećh 1 funkcji eyetemćw Weleman roz
patruje problem ośrodków InfoiiBaoji szczególnie w aąpekoie oen— 
trelizaojl. Jednoznaczne zdefiniowanie, ornym jest ośrodek in
formacji, jeet trudne me wz^ądn na Ich ogromną różnorodność. 
Weleman me apeo jalną uwagą zajął ałą ośrodkami Informao jl ana- 
Kltyomnej (w oryginale "information analysis oentera"), poda
jąc za Simpeonem loh deflnloją: "jest to Instytuojan^ąoa prze
de wszystkim na oelu opracowywanie autorytatywnych, aktualnych, 
epeojallatyoznyoh rąportćw o oharakterze ooenlająoym i anallty— 
eznym, nonografloznym lUb w rodzaju ąprawozdań z e e t a n u  ba
dać . Jeat to placówka, w  akład której wróhodzą m.ln. orsoow- 
aloy nauki 1 Inżynierowie, mając za zadanie stworzenie hazy do
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pełnienia Bwoloh funkojl р1ег«г8гср1апопзг(Яч łnstytnoja taka 
prowadsl seXektynaą aknlayoję daxtyoh 1 Informaojl oraz dokonu
je ±oh apraoouaala nedłng określonego planu." Welsman przyta— 
osa Jeezose Jedną def Inloją według raportu Komitetu. Poradosego 
Krenpdenta <^a Натйс! e 1963 г.» uważając Ją za najbardziej zna
mienną: "ośrodek Inlormaojl analltyoznej etanowi Istotiią oeąśś 
nauki 1 teobnlkl. Ośrodki nie tylko rozpowszechniają i wyszuku
ją Informacje, leoz także tworzą nową informacją.*

Bastąpny rozdział autor pośwląolł рг(Я>1вшош eystemu infor
macji naukowej, rozpatrując pokrótce Jego głdwne cikładowe:

—  podąyetem generowania faktów 1 pojąć,
— pod^etea kodowania 1 opracowywania (przetwarzania),
— podsyetbm analizowania,
— podsystem komunikowania (przetezywanla),
— podsystem przeohowywanla 1 wyszukiwania,
— podayatem użytkowników,
— podsystem faktów 1 pojąć, tj. dającej slą przeka^rwać 

sawartośol danyoh. Informacji lub wledąy generowanej, 
eaobeerwdwanej. Indukowanej, dedukowanej lid» aperoepowa- 
nej przez podsystem gmierowaala lub podsystem użytkowni
ków.

W rozdziale trzeolm Wplsman przedstawia mągadnlenla zwią
zane z projektowaniem systemu Informacyjnego: otoozenle,użyt— 
kownloy, zakres, usługi, aspekty metodyczna przyszłego eyelo— 
mu, fnganizaoyjne, ftnansowe, wyposażenie w sprząt, kadry ltd., 
podkreślając przy tym wielką wagą sssozegdłowego statutu. Jaki 
pawlnlsn być opracowany 1 przyjąty dla każdego systemu Infonoa- 
oyjnego. V załączniku przedrukowano Jako wzór obazemy, bardzo 
ezozegółowy 1 wazeohstronny statut tr.B.I.S. (iMlted Engineering 
Information Service). Warto odnotować, że w statucie znalazły 
w ynz takie aspekty. Jak preliminarz budżetowy, koszt ozłonkos- 
twa, iffóżnloowany w zależności od charakteru lub wielkości ob
rotów Instytucji zgłaszającej swój akces, stosunek do inayoh 
wielkich organizacji o analogicznych lub oząśolowo zbieżnych 
zadaniach. Ba zakończenie tej oząśol Welsman omówił oztery ty
powe etapy projektowania 1 wdrażania eystemu: badanie 1 anali
za potrzeb eystemu, projektowanie nowego systemu, wetąpne wdro-
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ftenle 1 ocena efektjrmośoif varo£enle flo ekeploataojl ubytko
wej ов2в£о ąysteiDu poiąoeone ее eekolen lem .

W kolejnych trzech rozdzłałaoh zawarte ora£vlenle funkojl 
flolninestonanla — politykę 1 procedurę akwizycji dokumentów £ród- 
łowyoh, klasyfikowanie i indeksowanie, przechowywanie 1 wyazu- 
klwanie Informacji oraz opracowania (eerwisy) dokumentacyjne.

Po przedstawieniu zagadnied kierowania ośrodkami i e2u£ha- 
ml Informaojł, a zwłaszcza strony finansowej tego rodząju przed
sięwzięć, trzy końcowe rozdziały swojej książki Velaman poświę
cił sprawom ośrodków informacji analitycznej, których definicję 
podano na początku. Znajdujemy tutaj rozwalania szczegółowe o 
charakterze praktycznym, oparte na analizie konkretnych ośrod
ków i sieci informacji tunkojonująoytdi w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Autor podkreślił najbardziej charakterystyczne właści
wości ośrodków Informaoji analitycznej, odróżniająoe je od in
nych eyetemów informaoy jnyoh, a także wspcmnlał ogólnie o ata- 
tusie i prognozach rozwoju ośrodków Informacji analitycznej.

Książka Weismana zawiera bibliografię wybranych pozycji 
literatury przedmiotu (172 pozycje), krótki Indeks nazwisk 1 
tematów oraz reprodukcje w załącznikach przykładowych materia
łów doskonale ilustrujących ozęśó tekstową; są to statuty o- 
środków, instrukcje 1 reguły metodyczne dotyczące różnych funk
cji pełnionych przez ośrodki, a nawet przykładowy plan rozmle- 
azozenla w budynku poazozególnyoh komórek ośrodka informaoji 
aiuilityoenej.

W omawianej książce autor zawarł hardzo wiele nader cOctual- 
nyoh, rzetelnych 1 wszeohstronnyoh wiadomości. Katerlał został 
Ttporządkowany przejrzyście. Język autora jest zwarty 1 zrozu- 
nlały, a na poparcie ewoloh wywodów autor przytacza liczne wy
powiedzi Innych kompetentnych autorów. Oparł elę także na spra
wozdaniach z najnowezyoh, poważnych hadaó związamyoh z proble
mem przekazywania i ubytkowania Informaoji, prowadzonych w prze
kroju ogólnokrajowym bądź dziedzinowym. Ba końcu kabdego roz
działu znajduje elę eeetaw pytań, tematów, ówlozeń lub dyskusji, 
które ułatwiają przyswojenie treśoi. Książka ma wiele Ilustra
cji w formie tabel lub schematów} jest ona przeznaczona dla
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ettadentdw valm ev^fteitCm oras dla praktyków ekukb informaoyj- 
1ЦГоЪ we wszystkloh dziedslnaoli, a tak&e Ala kadxy naukowej 1 
Inżynieryjnej ośrodków lnfomiaojl«

Bwa Stolarska



J A D W I G A  I I A R C H Ł B W S K A

W dniu 5 lipce 197Э r. ranarłe prof.dr Jadwiga Haroblawske. 
wieloletni, zaełuto^y organizator 1 pracownik nauki, dzlt^ają- 
cy najpierw w dziedzinie przenjrsln oelnlozowo-pi^lemiozego .
8 następnie informacji naukowej.

Fo ukończeniu w 1929 r. studiów na wydziale Hatenatyczno» 
Frsgrrodnioi^ Uniwersytetu Foznańsklego 1 uzyskaniu stopnia 
doktora filozofii w zakresie chemii w  19Э2 r. Jadwiga Uarcblew* 
ska pracuje w latach 1932-1934 Jako stypendysta na Uniwersyte
cie Wiedeńskim, specjalizując sl§ w chemii koloidów 1 celulowy. 
Od 1934 r. pracuje w Fabryce Celulowy i Papieru we noeławfcu, 
osiągając stanowisko kierownika laboratorium badawczego.Po щ г- 
buehu wojny w 1939 r. przedostaje slp nielegalnie do Lwowa, 
gdsla od stycznia 1940 r.do czerwca 1941 r. pracuje w Politeob- 
nioe Lwowskiej Jako docent ohemU fiwycznej i ehemli koloidów. 
W czasie okupacji Lwowa press Wiemców dslaka w konspiracji Ja
ko bezpartyjny łąosnik PPS | Jest dwukrotnie aresztowana przez 
okupanta.

W naju 1945 r. rospoowyna ponownie pracp we Włocławskiej 
Fabryce Celulowy i Papieru na stanowisku i^ównego chemika i 
kierownika labcratorium.W 1946 r. obejmuje stanowisko dyrekto
ra Centralnego Laboratorium Celulozowo-Papierniczego w Łodzi, 
a po przekastałcenlu go w Instytut Celulosowo-Fapierniowy Jest 
Jogo dfX'ektorem do 1958 r. W 1954 r. uwyskuje tytuł profesora 
nadzwyczajnego. Od początku swej pracy zawodowej i naukowej w 
dziedzinie ргеецуекп oelnlozowo-pzplemlezego prof. J. Barehlew- 
zka publikuje liczne praoe i artykuły naukowe 1 faohowe.



w 1961 r« prof* UaroUeweke prssohodad. do praoy w Central— 
Bjm Instytucie Informeojl ftaukowo-seobnlosnej i BkooomlesneJ w 
Waresawle*gdzle obejmuje etanowlidco klerotmlka Zakłada Szkole
nia.! tutaj daje eip рогааб Jako doskonały organizator, a tak- 
2e Jako bardzo oeniony speoJalieta.OrganlzaJe w skali resortóa 
gospodarozyob szkolenie pracownlkdw informacji. Jest autoram 1 
współautorem wielu publikacji naukouych,a także programów ш ш -  
czania i skryptów z zakresu kształcenia i doskonalenia pracow
ników i użytkowników informacji. W 1967 r. zostaje powołana w 
skład Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Do
kumentacji naukowej i aż do chwili agonu, mimo przejścia w 
1971 r. na emeryturp.pełni przez dwie kadencje obowidzki wloe- 
przewodnicząpej Komisji.

Dorobek naukowy i publicystyczny prof. J. HarohlewskieJ o- 
bejmuje ponad 200 prac. Była ezłonkiem wielu stowarzyszeń nau
kowych. Wyrazem uznania dla wyników niestrudzonej praey Saar- 
łej było przyznanie Jaj azeregu odznaozefi 1 nagród.nl9dzy in- 
cymi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polaki eras Państ
wowej Hagrody ZespcdXMiaJ.

Elsspodslewena ónierS przerwała llosna samlarzenia 1 praee 
prof, dr J. UarchlewskiaJ wykonywane w pełni sił twórozyeb. 
Cześć Jej pamięci I
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GD BSDAZC JI
BediOcoJa **Z«eaflnle£ Informaojl Faiikowej" в«гбо12а al« do 

acarem plaodwek в prodfeą о па&ев2ап1в. materiałów о dslałalnoć- 
cl iBzoraoopjnej prowadEOsej w plao0wkaob,w lataoh 1971— 
-1972. Ifaterlalp niały dotyccyó sastępuj^oyob prolilemów:

- dalałalnośol lofornaoyjnaj na ulytek wZaanej praoownlt
- «apćZpraoy i коогвфвао jl w ramach działalności krajowej*
- wapćłpraoy nledAynarodowaj.
- Boiwycm form 1 netofl praoy IntormacylneJ»
- prdblenaitafkl roewoju Inlormaoji w ]Дао0«юе.
Ж odpowledia. BedakoJa otraynała poniZej BamleszoBone mate

riały в saliłedu Dólramefitaojl fietytutu Hlatorll ВДВ w Krakowie* 
Inatytutu Bauk frawnyoh PAN oraz Ośrodka Sokaaentao jl 1 Infor— 
aao jl Btno£rafłoznej przy Polskim Towarzystwie Indoanawo^a w 
Łodzi.

V miarę nadsyłania dalszych materiaUJw Bedako ja liądale je 
zasleszozed w kolejnych numerach "ZągadnieA Informaojl Hauko— 
woj*.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU DOEUBENTACJI 

INSTYTUTU B IS T O R II BAN

Zakład Dokumentaojl Instytutu Historii PAN « Krakowie skła
da się z dwóoh pracowni: Polskiego Słownika Biograficznego oraz 
Bibliografii BleAąoej 1 Hetroepektywnej.

Bzlałalność P r a c o w n i  P o l s k i e g o  S ł o w 
n i k a  B i o g r a f i c z n e g o  jest w zasadzie nasta
wiona na uAytek własny, ożyli edycję Polskiego Słownika Biogra
ficznego. Słownik jest wydawany systematycznie w postaci 4 ze-
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Biar't6w roozale, składających eią na jeden 'Łam o łąosnej objąŁo- 
£cl 92 ark. tiyd. 3 lataoh '1971—1972 ukazały slą tomy XVI (Ea> 
baoz Franelszek— l^^towios Ignaoy) 1 X V H  CŁegend.orf Fabian - 
Lubomirski Aleksander) lloeąoe łąoznle 1202 ^oloxysy. W dru
ku snajduje się tom XVIIIy dalsze — w przygotowaniu.

Polski Słownik Blogratloenv josb wydswnlotnem o zasięgu o- 
gdlnokrajowym; wspdłpraoują z nim w Charakterze autorów i re
cenzentów specjaliści z wszelkich dziedzin wiedzy. Я цровбЬ 
mniej Itfb bardziej tradycyjny pisuje dla Słownika około 1000 
osób, z czego najwięcej z Warszawy» potem z Krakowa 1 innych 
miast uniwerzytecddeh. Sporadyoznle otrzymujemy równlet artyku
ły z innych miejscowości. Ponadto kwzystamy z pomocy autorów 
zagranicznych (ZSRS, USA» Francji» Brazylii 1 Anglii).

Pracownia Polskiego Słownika Biograiioznego dysponuje kar
toteką biograficzną» uzupełnianą systematycznie bieAącą nekro
logią. Stanowi ona bazę wyjściową dla ustalenia zawartości po
szczególnych tomów» przy czym przed przystąpieniem do zamawia
nia ^oioiyBÓw aporządza ałę listę haseł» która jest konsulti>- 
wana ze specjalistycznymi ośrodkami prowadzącymi dokumentację 
osobową oraz gronem najblłtszyoh wąpó^n^aoowników.

Pracownia Polskiego Słownika Blcgrafloznego udziela infor
macji biograficznych na podstawie posiadanych materiałów oraz 
przeprowadza kwerendy dla potrzeb naukowych (instytucje 1 oso
by) w  kraju i za granicą.

P r a c o w n i a  B i b l i o g r a f i i  B i e ś ą -  
o e j  i B e t r o s p e k t y w n e j  przygotowuje w spo
sób systematyczny bietąoą bibliografię historii Polski za po
szczególne lata, wydająo kolejne tony drukiem w Zakładzie na
rodowym im. Ossolińskich - wydawnicrtvle Polskiej Akademii Паок. 
Publikacja ta stanowi podstawową informację bibliograficzną w 
tym zskresie» rejestruje dorobek piśmlennlotwa polskiego i ob
cego dotyczącego historii poleGciej, a c^oszonego drukiem w 
poszozególnyoh lataoh. Я latsudi 1971—1972 ukazały się tomy sa 
rok 1969 oraz 1970 o ohjętośol ok. 60 ark. wyd. każdy, llozą- 
oe po Ok. 6000 pozycji bibliograficznych. Ponadto Pracownia 
oddała do druku tom III retrospektywnej selekcyjnej "Biblio^ra-
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t a .  Historii Polsici” (okres 1916-1945) orsz indekąy. Bibliogra
fia selekcyjna (Ф. l-2 syfl. « 1965-1967) i stanowi pierwszą ргб- 
bą ująoia w wyborze plSnlennlolniia bistozyoznego dotyoząoego oa- 
łoćol dzle jćw Polski od okresu wspólnoty pierwotnej po lata 
drugiej wojny ćwiatowej wląosniea oddanego do 1965 r.^zardwno 
w języku polekimt jefk 1 w językach obcych.

V ramaoh współpracy mląd^manodonej Pracownia przesyła «гу— 
nlexmie blełące inaterlaly bibliograficzne dotyczące iswlązków 
dzlejowyoh polsko-węgłeneikioh Komisji Historycznej Hęgiersko- 
-Poiakiej w Budapeszcie oraz obsłi^je takie Hiądzynarodową Bi
bliografię Halik Histoxyoznyoh (International Bibliography of 
Historiosl Sciences) wydawaną w Paryiuj przesyłając corocznie w 
■yboree zestaw polskiego plśmlenniotwa historycznego.

Harto dodać, £e p r ^  Zakładzie Bokumentaojl IH PAN działa 
równiei Komitet Bedakcyjny dla współpracy z Austriackim Łeksy— 
konam Biograficznym powołany przez Wydział I Hauk Społeoznydh 
PAN. Zadaniem komitetu jest opraoowywanie zestawów haseł, zama
wianie fyoioiysów n autorów oraz ocena i przygotowanie redakcyj
ne iyoiorysów Polaków zamleazozanyoh w Csterrelohisohes Biogra- 
phisohee lexikon 1615-1950, likazująoego się w Hłedniu.

Zagadnienie wprowadzenia nowych metod i Pomi pracy łnforma— 
oy jne j jeat obecnie przedmiotem troski dyrekcji Instytutu His
torii PAN, która od koóoa 1971 r. poówlęoiła temu zagadnieniu 
uwagę na posiedzeniach swego Kolegium oraz Bady Haidcowe-j.H tym 
oelu m.in. opracowano specjalną ankietę, której wyniki omówio
no w ozerwou 1972 r. Sprawa ta jednak wiąAe się z naldadem drod— 
ków finansowych, wyposażenia placówek w odpowiednie urządzenia 
itp.

Zakład Bokumentaojl rozważał wielokrotnie własne motllwod- 
ci rozwoju Informacji. Pewne perspektywy dałyby się zrealizować 
w przyszłość 1. H tym celu konieczne jest jednak zwiększenie Sta
nu personalnego, co przy obecnych bardzo szczupłych warunkach 
lokalowych Zakładu, nie jest jednak możliwe.

Smamiel Eostworowski
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KACASNIBNIA ШРОННАСЛ NAUEOtlBJ W INSIYICUCIB 
NAUK таЛЮПГСН FAH

Zakład Informaojl i Sokumentaojl Hstikowej IHP składa się 
z dwdob zespokAw kilkuosobowyoli. Jeden z zespoków dpraoowuje 
retroeptirtkwnie 1 bieSąoo polską bibliografią pratmiosą* Od 
1971 roku kolejne tomy Polskiej Bibliografii Prawnlosej oprą- 
ooeywane są z oyklaob diraletnlob. HowoSolą e zakresie kwacrtal— 
nie opraoowywanej bibliografii jest to, ta oprdoz danyob bi
bliograf ioznyob podairane są streszozenla do wszystklob poąyo jl 
artyknłoi^cdi i oządoiozo ksłąłkowydb. Bibliografia dwuletnia 
wydawana jest w wydawnlotwle Ossolineum, natomiast kwartalna, 
"adnotowana", wydawana jest teobnlką nalej poligrafii* Strasz— 
ożenią i tytuły tkumaosone są rAwnlet na jązyl̂  rosyjski. Jest 
to wynik nobwaky przyjętej na mlądzynarodowym spotkaniu przed— 
stawloleli skutb infomaoyjno-dokumeataoy jnydb instytutdw nauk 
prawnyob i inatytutdw padstwa i prawa soo jalistyozayoli krajów 
europajekleb.

Bibliografia dwuletnia wydawana jest aa prawaoh prao antor- 
akloh, natomiast kwartalna jako wynik praoy kolektywu* Bozpro- 
wadzana jest nieoO^atnle według ustalonego rozdzielnika, do 
wytej wąpomnlanyoh Instytutów oraz praoownikoa naidcowym w fcrsr- 
ju.

Od kilka 1st wydawany jest równlet kwartalnie Przegląd us
tawodawstwa 1 osasopisai prawniozybh soo jeillstyoznyoih krajów 
Europy, obajarająey średnio około tO tytułów огаеор1шв 1 kilka 
ofiojalnyoh dsleanlków xistaw. Obok tego, od 1972 r« wydawany 
jest kwartalnie Cuprzednio półrocznie) Przegląd wybranych oza- 
soplaa prawnłozyoih krajów zaoihodnloh- Wykazywane są w nim oza— 
aoplsna prawnlozss Austrii, .Belgii, Francji, NBP, Stanów Zjed— 
uoosonyab Ameryki, Szwajoarll i Wielkiej Brytanii* nrzeoiątnie 
c^raoowaja slą około Э0 tytułów z podstawowyoh óysoyplln nauki 
prawa*

■iszaleZnie od opraoowad Informaoyjnycdi wydawanych drukiem, 
które przeznaozone aą nie tylko dla pracowników plaoówki msoie- 
rzyatej, ale dla wszystkich praoownłków naukowych unlwerąyteo—
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kloh 4iy&z±a2.fm prcwa w folaoe, w Instytucie prowadzone są pra
ce, s których korzystają tylko praocnmloy IKF. Są to kwerendy 
spcarządzane na określony temat dla Indywidualnycdi pracowników 
ИГР} krótkie zestawienia hlhllo£rafiozne i «petów noxiaatywnycili. 
ZaikZad posiada kartotel^ polskiej bibliografii prawnlozeJgOraz 
kartoteką aktów normatywnych krajów sooJalistyoKnych. Udziela 
sią równlet odpowiedzi na pytania dot. literatury prawniczej 
krajów soojsllstyoznyoh odnośnie bieżąoycdi problemów i wstecz
nie za lata sześćdziesiąte. JPonadto na ntytek własnych pracow
ników dokonywane aą tknosczenia siktów noniiatywnyoh,^ównle 
pafistw socjalistycznych.

Dotychczas Instytut świadczył Jednostronnie swoje usłiągi 
lnformaoyJno-^K>kumentaoy jne na rzecz pracowników nankowycdi za
trudnionych na wydziałach prawa nnlweroytetów krajowych. Pole
gały cme na bezpłatnym dostarczaniu katedrom i instytutenn kra
jowym opracowań informacyjnych w postaol przeglądów literatury 
zagranicznej, oraz od niedawna równlet bibliograf 11 polskiej ze 
Btreszozenlaml. Do prz^lądów dodawano anekąy, zawierające tłu
maczenia aktów normatywnych, цр. nowe kodskay państw soojalie- 
tyoznyoh. BównleZ opracowywano sporadyoznie kwerendy na ubytek 
pracowników naukowych Innyoh uozalni.

W zakresie współpracy mlądzynarodowej, na rozwój ł kieru
nek dotychczasowych stosunków w tej dziedzinie wpłynąła w du- 
tym stopniu mlądtynarodowa konfsrenojp przedętawiolell słuth 
informacji prawnej i prawnlozej scojalłstycznych krajów Euro
py, która odbyła się w grudniu 1970 r. Fodjąte na konferenoji 
uchwały oraz zobowiązania dotyczyły głównie prac wewnątrznyoh 
Zakładu Dokumentacji 1 Infonaaoji EaidcoweJ, ale rzutowały rów
nież na usprawnienie dotychczasowej wymiany informacji niądzy 
instytutami nauk prawnych 1 Instytutami państwa 1 prawa euro
pejskich krajów eoojalistyoznyoh.

Od ośmiu lat instytuty wymieniały Blądzy sobą kwsurtalne wy
kazy bibliograficzne dotyczące literatury krajowej. Foatanowlo- 
no tą formą informacji ujednolicić od strony wymagań blbllbgra— 
fioznyoh oraz terminów wysyłania. Bównooześnie wprowadzono zao
patrywanie tytułów ksląZek 1 artykułów w krótkie streszozenla
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w Jąflgicu roąyjskim. Poetanowłono x6«nłe£ w  przeąyZaiąyoh m f̂kar- 
saoh eaznaosać poe;;oJe '^pn "polonioa" oay np* *germanllta»,8a-» 
wlerająoe dane o kalążkaoh 1 art̂ rlcułaołi opnblikowaa^oth. m da— 
npm kraju na -Łema^ prawa 1 nauk prawn^ob w Innjrdh krajach.

Postanowiono przystąpić do wąpfilnega opracowania prawnicze— 
SO słownika terminologiozn^o w Jązykacdi europejskich krajćw 
soojalistyoznyoh. Uznano za celowe opracowanie katalogu ćrćdel 
dokumentacji prawniczej pafiatw soojalistyoznydh europejOkioh.

V związku z przys<^o*3rwaniem sią̂  do przejścia w pracy do— 
kumentaoyjno-iafomiaoyjnej na nowe ‘techniki ргаву> w Instytucie 
Nauk Frawnydh postanowiono:

1. Uintensywnić prace w  zakresie polskiego pojąoiowego Rów
nika prawniozego, kt&ry liądzie podstawą przy opracowywaniu d ć w  
kluozowyoh do tezaurusa prawniczego.

2. Strona polska przyjęła na siebie zobowiązanie przygoto
wania na przyszłe międzynarodowe ąpotkanle referatu, będąoego 
opraoowanion informacyjnym na temat Uasyflkatara-kluoza,przez- 
naozonego do wyszukiwania niezbędnych informacji prawniczych w 
literaturze prawnej i prawniczej soojallstyomiyoh krajów euro- 
pejskloh.

Do шагов 1973 roku wywiązano exę z zobowiązań międzynarodo- 
wyoh w zakreele ppraoowanla zbioru śródeł obowiązujących pol
skich, oraz przygotowano 4 oboojęzyozne vfersje słownika prawni
czego, zawierające 5 tye. ełćw. Polska bibliografia kwartalna 
adnotowana wysyłana jest do Inetytutćw krajów eoojallstyoznyoh 
wraz z tłumaczeniem na Język rosyjski. Frzedsięwzięole to mo
głoby być bardzo ujlyteozne dla pracownlkM natikowyoh tak w kra
ju Jak i za granicą, gdyby modna byłb skrócić terminy druku do 
1 mleeiąoa.

Wadną fcn^mą wspdłpraoy z zagranicą są opracowywane biblio
grafie tematyczne, np. dla ozasopisma "Sowietskoje Gosudarstwo 
1 Prawo", a teCkde dla wydawnictwa "Canadlen Slavic" i Instytu
tu Prawa w Belgii.

HTe wrześniu 1972 roku przeprowadzono wstępne rozmowy z dy
rekcją Centrum Informacji Naukowej "Państwo 1 Prawo" w NRD na 
temat następnego spotkania międzynarodowego 1 wymiany doświad
czeń.
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Problematgrlca konferenojl, planowana на maj 1973 x. w Pooz— 
darniê  została zatwierdzenia przez kolejną mlądaynarodoną Kon
ferencją I^rektordw Instytutów paAstwa 1 prawa oraz instytutów 
naiik praimyóh akademii naxdc aoo jalłetyozn^cdi krajów europej— 
siklołu Siódma Konferencja lyrelctorów zoix^nizowana w listopa
dzie 1972 r. w Berlinie, podkreóliłs maoąynający slą житу etap 
w rozvfo ju slulb informacyjne»—dokumentaoyjnyob, zaozynający ^ ą  
wraz z przygotowywaniem do inrze jóoia na pracą opartą na wyd- 
sze j teohnloe — maszynach elektronicznych.

V maju 1973 x. w Peiozdamie-BabelsbeiKu eiObyło slą drngle 
międzynaradenie spotkanie przedstawiolell eludb Informacji in
stytutów nauk prawnych skadeniii nauk krajów socjalistycznych, 
na którym emówiono rezultaty dotyedutzasowej współpracy 1 wymia
ny informacji. Polska delegacja wystąpiła z dwoma referatami
- na temat dotychczasowej koncepcji współpracy i jej efektów 
oraz na temat wąpólnej Ulasyfikaojl prawnej i prawniczej, w e>- 
parolu o klasyfikacją stosowaną w INF PAN, Centrum w  В1Ш 1 la- 
etytuołe PaAstwa 1 Brama AS ZSHB.

W przy jąte j uchwale pe>stane>wiono:
- kontynuować wymianą kwartalną w zakresie hlhUografil praw
niczej wraz в adnotaojaml 1 aktów normatywnych,

- kontyhuowaó prace nad słownikami teimlnoloeloBiurmi prawniczymi,
- ppraoowBó kataloK dródeł dokumentacji prawnej we wszystkich 
krajach, których przedstawiciele uozeetnłozyli w konferencji,

- opraoonywaó specjalne hlhllografle tematyczne potrzebne do 
prac planowych wszystkich instytutów,

- podjąć prace mające na oelu przysotowanie jednolitej klasyfi
kacji prawnej 1 prawniczej.

VI Polsce prsygotewuje slą terminolofiozny ełownik pojąć 
prawnych, który ukads sią w formie makiety w 1975 r. 1 ma słu- 
£yó jeko podetawa przy wyborze słów kluczowych do polekle£0 te
zaurusa w zakresie nauk prawnych. Słownik opracowuje eeepół pra
cowników naukowych z unlwersyteokloh wydziałów prawnych pod kie
rownictwem pracownika naukow^o INF. Nastąpnle zoetanie powoła
ny zespół, który — dysponując słownikiem 1 ehiorem słów kluczo
wych — przystąpi do wyboru z tekstów prawnych deskiyptorów 1 
ssloyptorów.
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Zakład Bokumentaojl ł Informao 'Heukowe j HS(P wł^oajl sl« 
rdmilee do prao Komisji Oreanlzao^rjnej nowo powołanego Centrum 
Blektronloznej Sokumentaojl 1 Informacji Srawniozej w Katowi— 
oaoii. W planach Centrum lody ohj^ole oałośol materiału norma- 
tjrwnego obowiązującego w PHŁ, jednak plerwsąy etap pracy prze
widuje opracowanie wybranyoh kilku dziedzin^ związanych z ozo- 
łowymi problemami zagadnień gospodarozo-łnwestyoyjnyoh. Z oza- 
sem powinien być opracowany wepćlny tezaurus obejmujący akty 
normatywne i literaturą z zakreeu prawa. Obecnie prace bądą 
konoenlarować slą na opracowaniu klaąyflkaojl pojąć prawnyoh. 
Bksperymentalnle Centrum Katowickie mprSbuje zsą>rQgraroowBĆ na 
maszyną elektronową Minsk 32 jedną z wybranych dziedzin w za- 
kreaie hktćw normatywnych^ ale w tyoh pracach Zakład OilN nie 
bierze udziału.

Plany rozwoju Zakładu г rozbudowy form pracy informaoyjno- 
—dokimentaoyjnej wiątą slą z planami budowy nowego gmachu dla 
Wydziału Prawa UW 1 INP na potrzeby dokumentacji 1 Infonnaojl 
prawnej 1 prawniczej. Do ozasn powstania nowego pomleszozenla^ 
ktćra poswoll rozbudować zaplecze poHgraflozno-teohnlozne> bą
dą opracowywane projekty wepćlnej klasyfikacji prawniczej 1 
schemat tezaurusa prawniczego.

Katarzyna Michałowska

DZIAŁALKOA} ośrodka UOKUMNIACJI i INPOSltACJI 
ETNOGBA?ICZNBJ PRZY POLSKIM TOWARZYSTWIB LUPOZKAWCZYM 

W LASACH 1974^972

Ośrodek Dokumentacji 1 Informacji Etnograficznej FTŁ w Lo
dzi rozpoczął swoją działalność we wrześniu 196d r. Powołana z 
inicjatywy społecznej plaoćwkat zgodnie z intencjami założycie
li miała służyć zardwno dokumentacji poczynań naukowych w dzie
dzinie etnografii, jak 1 świadczyć usługi na rzecz organizato- 
rćw prao kulturalno-oświatowych udzielając informacji z zakre
su szeroko pojątego folkloru.
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1.
г.

Zamierzenia ±е Jak do^ohoaae eoatałj tylko częściowo zrea
lizowane. Pierwszy okres praoy Ośrodka (lata 1968-1969^ został 
poświęcony załośenlu podstawowej kazy dokumentaoy jnej. Zcdlośo- 
BOS

Inrtotekę dokumentaoy jną etnografloznydh prao nagleterekiob, 
doktorsklob 1 babilitaoyjnyoli «укопацуоЬ po ostatniej woj- 
tile«
kartotekę pdlsklob ntuzedw etnofraiioznydh oraz muzedw re
gion ЛпуоЬ posladająayóh zklory etnograficzne; gromadzona 
jest dokumentaoja ioh działalności popularyzacyjnej i nau
kowej (kartoteka terenosyołi prao badawczych muzedw)« 
kartotekę — wykaz instytucji (uniwerąyteokioh, sikademlo— 
kloh, towar^stw) krsjowyoh 1 zągranlozqyoh, 
kartotekę osobową (naukowodw i działaczy) zatrierajęoą wy
kaz оабЪ pracujących w dziedzinie etnografii^ 
kartotekę twórodw ludowych,
kartotekę amstorsklcdi zespołów folklorystycznych, 
kartotekę wystaw etnografioznyoh organizowanych od 1961 r.
Ponadto Ośrodek prowadzi dokumentao ję dotyczącą działał noś— 

Ol navikowej placówek etnograficznych w świeole, w tym towa
rzystw mlędzynarodowyob; kolekcjonuje materiały ze ejazdów,kon- 
ferenojl i sympozjów krajowych 1 zagranicznych.

Powytsze działy dokumentaojl uzupełniane hyły w latadh na
stępnych. Jednocześnie ozynłoao wysiłki w celu nawiązania kon
taktów z rótnyml rodzajami plsoówek etnograficznych, zarówno w 
kraju, jak 1 zagranicą dla zorganizowania bezpośredniej wymiany 
śwladozeó.

5.
6.
7.

W ramach działalności Informacyjnej na ubytek własnego śro
dowiska etnograficznego OPIIS kolportował do poszczególnych 
osób i plaoówek w zaleśnośol od loh speojallzao jl naukowych in
formacje o zjazdach 1 konferencjach zagranicznych, uzycikliiiane 
aa podetawle przyąyłanydh do PfŁ od coganizatcuTÓw zaproszed.

C^aoowywano zestawy Informacji do loronlkl kolejnydb tomów 
*Xudu* — rocznika PTŁ^.

W Odpowiedzi na siągeatle zgłoszone przez członków PTI w 
roku 1972 Ośrodek przystąpił do zbierania Informao ji na temat



- 104 -

оргаоовапуоЪ knestionarli^ssy (ai&iet) do -terenonryoh badań etno> 
graficznjroh. Kwestionariusze przekazane przez eotorów są prze- 
Ohowarwane w  zbioraob Odrodka; z kwestionariuszy wypożyczonych 
do w^^du sporządzono mikrofili^y* 'J sprawie kwestionariuszy wy
słano 200 ankiet* w odpowiedzi otrzymano 80 odpowiedzi.

W tym samym roku opraoowano i ro^rowadzono ok. 400 ankiet 
adresowanych do zespołdw folklorystycznych. Otrzymane w odpo
wiedzi Inforoaoje pozwoliły uzupełnić dane kartoteki zespołćw.

Фв£ок roku* korzystając z ̂ o ji wexyflkaoyjnej twdroćw lu
dowych prowadzonej przez Klnisterstwo Rulttucy i Sztuki* zapocząt
kowano weryfikacją danyoh z kartoteki twćroów ludowych (zwery
fikowano z wykazami Ministerstwa 7 wojewćdztw).

Pomimo wysiłków zmierzających do informowania jak najszer
szego krągu delałaozy kulturalno-oćwlatowych o istnieniu Ośrod
ka (rozesłano komunikaty o powstaniu Oćrodka do STydziaZćw Kul
tury PRir)* stosunkowo rzadko udzielane są informacje dla tego 
krijgu odbloroćw.

Hajozęćolej udzielanym rodzajem infonoaojl na zapytania in
dywidualne, zarćwno z kraju, jak i z zagranioy są wakazćwkl bi- 
bllograflozne oraz wiadomoSol o osobaoh 1 Instytuojaoh prowa- 
dząoyoh badania na określone tematy >

Koordynacja 1 współpraca krajowa. Ośrodek jest jedyną w 
folsoe plaoówką dokumentaoy jną w  dziedzinie etnografii. Ostat
nio wzrosła jego rola w związku z praoami przygotowawosyml do 
Kongresu Nauki Polskiej oraz praoami nowo powołanej w 1972 r. 
Sekojl Etnograficznej przy Eomiteole Nauk Soojologłoznyoh PAN.

Dla potrzeb tej Sekojl Ośrodek sporządził szereg zestawleA 
Informaoyjnyoh (wykazy pracowników działających na polu etno
grafii* wykazy wydawnictw etnografloznyoh* towarzystw Itp.). 
Ponadto Sekoja zleciła Ośrodkowi organlzaoją i prowadzmle prao 
z zakreau bletąoej hlbliografll.

ODilS pozostaje ponadto w kontakcie z ODIIN PAN uozestnl- 
oząo w miarą motnoSol w sradnariaoh organizowanych przez tą in
stytucję (w 1970 r. przygotowano materiały na konfereno ją po
święconą problematyce dolmmentaoji w naikaoh społeoznyoh* któ
ra odbyła się w Zakopanem).
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Z Inrtych Instytucji najlepiej układa ele współpraca z dzia
łami etnO£ra£loenyml muzeów, które przekazują nam atale awoje 
Informacje.

Współpraca międzynarodowa. Oórodek ówiadozy ródnego rodza
ju usłufl informacyjne, które zlecane mu są przez Zarząd Głów
ny Folekie^o lowarzyetwa Xudoznawozego, jak przekazywanie da
nych do rejestru stowarzyezeó nauk społeoznyob (1Ш8С0), danych 
do informatorów międzynarodowyoh Itp. W 1972 r. sporządzono 
selektywną hłbllo£rsflą prao etno^rafloznyoh piflillkowaayoh w 
1971 r. dla międzynarodowej bibliografii nauk społeozayoh,wy- 
dawanej przez Comltó International pour la Sooumentation des 
Sciences Sooiales (CICSS UITSSCO).

Ośrodek prowadzi stałą wymianą materiałów z Pracownią Do
kumentacji Inatytutu Etnografii Słowackiej Akademii Nauk (Na- 
rodopłeny Uetav SAV) w Bratysławie.

1972 r. przygotowano na konferencją zorganizowaną przez 
międzynarodowe etnograflozne ozasoplemo dokumentacyjne *De- 
moa" materiały o działalności Ośrodka. Ponadto referat na te
mat klaeyfikaojl 1 jej systemów w etnografii na Hiądąynarodo- 
wy Kongres Nsuk Antropologicznych i Etncdogiozoyoh, który maOsią odbyć w Chicago w 1973 r. .

Fonqy 1 metody pracy Informacyjnej. W miarą moAnoścl pra
cownicy Ośrodka, z wykaztałoenła etnografowie śledzą 1 dyî ratiw- 
ją metody 1 techniki prac dokumentacji naukowej. Główna uwaga 
zwrócona jeat obecnie na sprawą ąyetenni klasyfikacji. Ośrodek 
podjął wstąpne wysiłki w celu opraoowanla etnograficznego te
zaurusa.

Etapy dyokusjl 1 wykonywanych prac majdują ewe odbicie w 
kilku artykułach opublłkowanyoh oraz znajdujących się w druku^.

Dalszy rozwój placówki. Opierając się na analizie dotych
czasowej, czteroletniej działalności Ośrodka dyskutowana jest 
bbeonle sprawa dalszej pracy. Ее wzglęóu na ograniczone modli— 
wośol kadrowe (2 osoby na pół etatach -i- niewielkie kredyty na 
prace zleoone) działalność ta, jak się wydaje, nuel się skon
centrować na zagadnieniach uznaqyoh za podstawowe dla naszej
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йувоурИ пу. Л tym względzie nie podjęto jeszoze oetateoznjroh 
decyzji» ale tok dotyohozasowyoh dyslcnsjl sugeruje» de w pierw
szym rządzie będzie to dokuneateojd blbllograflozna prao pid>- 
llkowanyoih oraz prac badawozyoh będąoyoh w toku wraz z infor
macją o mlejsou 1 stanie przeoliowywanla materl^dw dródlonych.

P r z y p i s y

1. "bud" t.54» Н.1970» Ifuzealne wystawy etnograficzne w  latach 
1968--69, Soktoraity 1 habilitacje; "bud” t.35> В.1971» Festi
wale» "dni"» konkurąy w 1969» Badania terenowe prowadzone 
przez muzea w lataoh 1968—1970» Skanseny» Цукаг prao laągls- 
terskloh» Etnograficzne wystawy ozasowe dkaponowane w roku 
1970» Doktoraty 1 habllitaoje z zakresu etnografii w lataoh 
1968-1970. И roku 1972 przygotowano kronikę do 56 tomu "Lu
du".

2. B.KopozyAska-Jaworskas Classlfloatlons des donnees nlses au 
eecwloe de la dooumentatiMi et de l*lnformatlon ettnologi- 
ęue.

3. B.Erdllkowska: Uwągl na temat zagadnień dokumentaojl 1 In
formacji naukowej»— "Etnografia Polska" t.l6s1972» s. 259- 
-266; E.Krdllkowska: Z problematyki klasyfikacji»— "Iraoe
i Ibterlaly Muzeom Artdieologioznego i Etnografloznego w Ło
dzi"» Seria etnc^aflozna t.17 (w druku); B.KopozyńGika>^E^ 
woreka: Problematyka dokumentacji muzealnej» tamie; B.Kop- 
osyńska-Jawaraka» B.Kr611kowSka: Uwagi o stanie ńródel po- 
cfhodnych w etnografii» Stan 1 Potrzeby Informacji Maukowe j 
w Naukach SSpołeoziiyoiL» Materiały z III syapozjiun Praoownl- 
ków Ihfomaoji Naidcowej PIH 1 6sA¥ w Zakopanem w  1970 r., 
ODIIV РАН» ffarszawa 1971.

Bronisława Kopozyńaka-Jawordka
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EIBRUNEI D ZIAŁAN IA  K O tllS J l D/8 B IB ŁIO TSE , 

moBMACji KAUKoaij i Авснх̂ бм 
lO LSK IB J AKAD BNII H AIK

Konoąpoje rearfanleaojl Dolskiej Akadeinli Kauk inre^ędail^ 
poirsebę uąystenatjrsowanias a raose j uporządkotrania zagadniei!i 
blt)lloteczq>ob. Informacji naidcowej 1 spraw archiwalnych.

2 chwilą aawleszenia dalałalnośei powołane j w pierwszych 
latach istnienia Pcleklej Akademii Kauk Komisji Bibliotecznej, 
przy Prezydium Polcfkie j Akademii FaUk, która w latach 
podjęła próbę us^stemstyBowanla dzlałalnoóoi bibliotek» fiadna 
z jednostek organizacyjnych Akademii nie prowadziła oalośol 
spraw bibliotecznych Akademii. Wynikało to z zakresu działania 
i wewnętrznej struktury jednostek orgaalsaoyjnyoh Sekretariatu 
Administracyjnego PAN powołanego uchwałą nr 33/67 Sekretariatu 
Kaukowego PAN z dnia 13 ozarwca 1967» w której określono»Ae do 
zakresu działania Biura Wydawnictw i Bibliotek naletą sprawy 
samodzielnych bibliotek oraz tylko sbiorosa ąprawozdawosoóć 
statystyczna s dzlałalnoóol całej eleol bibliotecznej Akademii.

Pakle ustalenia fcrmahao-prawne spowodowały» Ae dzlałalnoSó 
WBzyetkl<dł bibliotek» poza samodzielnymi» znajdowała się wryłą— 
eznle « gestu jednostek organlsaey jnydh» do których te biblio
teki naleAały. Sakie rozwiązanie okazało sią dalece nie eystar- 
ozająoe» gdyA azereg Cjgólnych zagadnień bibliotecznych» k<nakret- 
nych ąpraw waAnyob w  Akadmail 1 jej plaoóldcaoh zostało *>omlnlę— 
ta.

Do Istotnych spraw blblłoteoznyoh nstosnnkowywano się z!po- 
radycznłe 1 azidćaao raczej rozwiązań doraAnyob. Kastąpiło zna
czna rozproszenie kslęgosblorów» dezintegracja działalności bl— 
blloteosnej 1 Infmmaoyjnej» wywtąpiły braki w ukierunkowaniu 
gr^mdzenia zblorów»w polityce kadrowej» jak teA w aykorzysty» 
wanln zbiorów. Aby Zagadnienia biblloteozne uorakały odpowied
nią rangę 1 nie były traktowane na nargineele Innych działał— 
nońol zdecydowano się na ponowne powołanie Komisji d/s biblio
tek» informeejl nsiDcowej 1 arohiwów Dolskiej Akademii Nauk.
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Aktem normatywnym sankojonująoym powołanie tej Komlejl by
ła deoyzja Nr 210/71 Sekretarza Bankowego S&H a dnia 24 sierp
nia 1971 roku w sprawie powołania Komisji AJb bibliotek* Infor- 
maojl naukowej i aroblw6w PAN. w skład Komisji weszły 23 osoby* 
przedstawlolele dyscyplin naukowych reprezentowanyoh przez Sly— 
dzit^y FAN* dyrektorzy samodzlelnyoli blbllatek Akademii* dyrek
tor OhllN PAN 1 dyrektor Arobiwom PAN.

Na pierwszym konstytucyjnym posiedzwolu Komisji (22.X.1971 
rok) rozpatrzono 1 przyjęto do niadomoSol opracowania wniesio
ne przez Biuro Hydawniotw 1 Bibliotek FAM:
1. informaoją o zytuaojl blbllotecsnej w Polskiej Akademii 

Bank*
2. projekt zarządzenia Sekretarza Baukowęgo FAN w sprawie or

ganizacji i działania bibliotek nanIn>wyoh Polskiej Akademii 
Bank*

3 . szozegdłowy zakres działania Kosisji.
Zakres działania Komisji wywołał dyskneję* w wyniku której 

przyjąto zasadę uporządkowania poszczególnych mą^rilnleń* czyli 
spraw bibliotek* informaojl naukowej i arohiwów, któryoh uregu
lowanie w Akademii powinno być zakończone odpowiednimi aktami 
normatywnymi* nająoymi na oelu stworzenie w pełni sintegrowane— 
go syetemu. Sprawy blblloteozne znalazły się w pierwszej kolej
ności* poniewaA Biuro W^dawniotw 1 Bibliotek PAN przygotowało 
projekt zarządzenia o działaniu 1 organizacji sleol bibliotek 
naukowych w Akademii. ]№zy jęto* Ae na dalszych posiedzeniach 
zostaną rozpatrzone materiały dotyoząoe zagadnień arohiwalnyoh 
1 następnie Informaojl naukowej.

Na następnym posiedzeniu Komisji (25.XI.1971 r.) został 
przyjęty oatateozny tekat projektu zarządz^iia Sekretarza Nau
kowego PAN w sprawach blblloteoznyoh, który jako zarządzenie 
nr 49/71 Sekretarza Naukowego PAN w sprawie organizacji 1 dzia
łania sleol bibliotek naukowych Polskiej Akademii Nauk tdcazał 
się dnia 16 grudnia 1971 r. Na tym posiedzeniu Komisja podjęła 
teA uohwałę w aprawle swego zakresu działania, który nie był 
określony w skole erekcyjnym Komisji.

W omawianej kadenojl odbyło eię jeszcze jedno posiedzenie 
Komisji (lO.X11.1971'r.), na którym wysłuohano Informaojl o sy-
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1;uaoJl агоЫпбн Ро1вк1е j Akademii Квик oraz Informacji o sytua
cji Inforraaojl naukowej w FAH.

letotną tel kwestią w dzlełalnośoi Koniejl l9y2o prsygotowe- 
nle wmloeku dotyoaąoego potrzeby włączenia do programu II Kon- 
greau Kaiikl Polskiej zągadnleA blblioteoBnyobf arohlnoBnawBtwai 
Informacji 1 edytorstwa. Wniosek Komisji został zg2oezoi\y do 
Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Kaukl Polskiej z następu
jącym uzasadnieniem:

**№ I Kongresie Nauki Polskiej istniała w  ramaołi Sekcji 
Nauk Spcłeaznycih 1 Hunanlstyoznyceh Podsekcja Arohlwoznawstwa 1 
Bibliotekoznawstwa, obejmująca rdwnlet problematyką bibliogra
fii 1 edytorstwa naukowego. Podsekcja ta wysunęła "wytyczne 
programowe i organizaoyjne", ktćre ukierunkowały rozwój wymię— 
nlonyob dziedzin w 20-leolu. Bozwlnęła się te£ w tym okresie — 
w związku z potrzebami nauk, techniki i goepodarkl — Informa
cja naukowa, teohnlozna 1 ekonomiczna. Istnieją obecnie w kra
ju liozne plaoćwkl prowadzące prace naukowo-usługowe, naukowo- 
—badawcze 1 naukowo-dydaktyczne w zakresie blblltytdcoznawetwa, 
bibliografii, dokumentaojl i Informacji naukowej oraz cerohlwo- 
znawstwas biblioteki naukowe, odrodkl dokumentacji 1 informacji 
naukowej, archiwa. Instytut Bibliotekoznawstwa 1 Informacji 
Naukowej IMlwerąytetu Narszawaklego, Instytut Bibllotekoraiaw^ 
atwa Unlwerąytetu aroołanrskiego, międzywydziałowe liib podyplo
mowe atudia blblłotdEoenawstwa w kilku uniwersytetach. Instytut 
Blbllograflozny Biblioteki Narodowej, Inetytut Informacji Nau
kowo—Teobnłoznej 1 BkonomlozneJ, Odrodek Bokumentaojl 1 Infor
macji Naukowej PAK, Instytut Elstorll 1 Archiwistyki Uniwersy
tetu im. Nikołaja Kcqpemlka w  Toruniu. V plaoóidcacli tych dzia
ła kllkudzleslęolu samodzielnych pracowników nssukl —  specjalis
tów wymlenlonyoih dziedzin.

II Kongres Nauki Polskiej stanowi okazję do podaumowania 
znacznego dorobku anawlanytib. flzledzln w oetatnim 20—leoiu 1 
wytyczenia kierunków lob dalszego rozwoju*.

PowyAszy wniosek został uwz^ądniony 1 w ramsoh Sekcji 
X T H  Nauk Hletoiyoznyob, Naiiki o Literaturze, jięzyku 1 Sztuoe 
powołano Podsekcję Bokumentaojl 1 Informaoji Nsvikowej,w sfkład 
której weszły ozteiy zestpołys bibliotekoznawstwa, informaoji
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naukowej, arohlwoznanstwa 1 ed^-toratwa. fodsekoja przedstawi
ła na posiedzeniu U  Eongresu Nauki Polskiej referat spntetjroa- 
n^ omawiająop w oddzielnym referaoie tę Interdyscyplinarną pro
blematykę natOcową.

Я Metąoej kadencji władz Polskiej Akademii Nauk przy powo
ływaniu nowego składu Komisji zastosowano nleoo odmienny tryb» 
Poszozegdlne Wydziały PAN zgłosiły po dwdoh ozłonkdn. Beprezen- 
tao ja Innyolł dziedzin działalnoSol pozostała w  zasadzie bez 
zmian. Deoyzja Nr 128/72 Sekretarza Naukowego Polskie] Akademii 
Nauk z dnia 11 llpoa 1972 roku w sprawie powołania Komisji d/e 
bibliotek, informacji naukowej 1 aroliiwdw PAN, w odrdAnlenlu od 
decyzji Nr 210/71 z dnia 24 llpoa 1971 r. ustaliła zadania 1 
Bzozegdłowy zakres działania Komisji d/s bibliotek, Informaojl 
naukowej 1 arohlwdw PAN w tym samym akole narmstywnym, w któ
rym podano skład osobowy.

W skład Komisji d/s bibliotek. Informacji naukowej 1 arothl— 
wów PAN weszli: przewodniczący (Bolesław Subloki), ozłoidrawle 
reprezentujący wydziały, ozłonkowle reprezentujący biblioteki 
samodzielne, Arohiwum 1 OBIIN PAN oraz sekretarz (Łeom Łoś).

Zadania 1 azozegółowy zakres ozynnoSol Komisji w zasadzie 
pokrywały slą e zadAniaml 1 zakresem oąynnośol, które nakreśli
ła sobie Komisja ubiegłej kadencji 1 uzyskały nastąpująoe brzmie
nie:

"Zadaniem Komla jl jest ze^taBzanle wniosków 1 opiniowanie 
projektów decyzji w sprawie oocganlzowanla całokształtu zagad- 
nlefi blblloteozqyoTi, Informacji naukowej 1 spraw aroblwalnyob 
wystąpująoyob w  placówkach naukowych 1 stacjach zagranloziQroh 
Polskiej Akademii Nauk. Do zakresu działania Komisji naleśy w 
szozególnośol:
1. Opiniowanie oelowośel Istnienia, ołiarakteru, kieruidców dzia-

łaula 1 rozwoju poszczególnych bibliotek, ośrodków Informa
cji 1 arohlwów Polskiej Akademii Nauk.

2. Opiniowanie zasad współpracy:
a) bibliotek PAN w ramaoh ogólnokrajowej sieol bibliotecz

nej}
b) ośrodków informaojl naukowej PAN w ramaob ogólnokrajowe

go eystema informaojl naukewej,teohnioznej 1 ek<ni«nloz- 
nej;
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о) ar6hl«6w FAB « ramaoh ogfiliiolarasowej eleol arothiiral- 
nej.

3> Opiniowanie imioskdv w sprswaob v2a£olire£o wypoeaAenla Ъ1~ 
blioteky oćrodkćw informaoji i arob.iir6w FAB 8 uwBj^ędule- 
alem neohanizaoji i eutomatpzaoji praop.

4< Opiniowanie potrzeb i oatalanie krpteriów przpetmiranla i 
poaelalu środków dewizowpoh dla biblioteki ośrodków infor- 
naoji i arobinów Polskiej Akademii Katik.

Sa Vptpozenle kierunków i metod zawodowego szkolenia i dosko
nalenia pracowników biblioteki oórodków inforoaoji i arohi— 
wów Polskiej Akademii Bauk.**
ITa pierwszpm posiedzeniu (13.X.1972 r. }y Komisja eaposnAla 

się z przegotowaną przez Biuro Wpdawnlotw i Bibliotek FAB in
formacją o przebiegu recйizaojł zarządzenia Br 49/71 Sekreta
rza Baukowego PAB w sprawie organizacji i działania sieoi bi
bliotek naukowych PAB. Komisja uznals, fie przyją-^y kierunek 
działania w sprawach hiblloteoznyoh jest ełueznyy oelowyy mery- 
tozyoznie w pełni uzasadniony i rezultaty tego działania przy
czynią sią do podnlealenia efelctywnośoi obcAiągl biblioteoene j 
1 iafornaoyjnej plaoówek aauikowyoh Akademii oraz pogłąbiąaąpół— 
praeą w zeikresie speojalizao ji zbiorów « pozzozególiiyodi dlzie- 
dzlnaoh wriedzy.

Sozpatrzono teś (^raoowanla oająoe na oelu tworzenie warun
ków do unowoeześnlenla działalności blblioteozne jy wypracowania 
modelu śywaj biblioteki Inetytutowe j operującej siktu^Lnym kalą— 
gozbiorem stanowląoyn bazą do rozwoju inforsaoji natikowaj w re
prezentowanej dziedzinie wrledzy. Ftyły to - konoepoja budowy 
wielofunkcyjnej bibltoteldL akladowej» propozycje mechanizacji 
podatawowyoh prooeaów praoy biblioteoenej oraz aałośenla zmia
ny przepisów o wartościowej ewidencji zbiorów blbliotmznyoh.

E«iieoznf>śó powołania biblioteki składowej była neaeadnla- 
aa potrzebą unowocześniania Mto d  działania i fora organlzaoy j- 
nydi bibliotek naukowych. Sprawne działanie bibliotek w utrzy
mywaniu wriąel informaoy jnej naiikl polskiej 8 nadką światową 
emuszaiło biblioteki do gromadzenia nośliwle pełnegOy najbar
dziej aiktuelnego plśmienniotwa i szybkiego udostępniania tyoh 
śródeł dokumentaqy jnyoh nankoworan i kaztaloąoym eią. Efektywne
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działanie w 1: zaicresle wymaga ir6wnle£ usmranla z kslęgozblo- 
rSw bibliotek speojalnyob dokumentów piśmienniczych przeztarza— 
łyoh pod wzglądem treści, z których użytkownicy korżyatają już 
w minimalnym etopnln. Obecnośó takich materiałów w jednolitym 
ksł^ozblorze biblioteki zpecjalnej utrudnia jej efektywne wy
konywanie zadań bietących prey zaepokajanlu potrzeb czytelni
ków oraz blokuje cenną powłerzhhnią bibliotek naukowyoh.Istot- 
nym elementem w  działalności biblioteki ekładowej będzie pro
wadzenie całokształtu gospodarki drukami nleprof iłowymi stano
wiącymi w poszczególnych bibliotekach druki zbędne lub dublety.

Propozycje meohanlzaojl podstawowych procesów pracy biblio
tecznej łączyły się przede wszystkim z ogólną koncepcją unowo
cześnienia pracy bibliotecznej w placóidcaoh naukowych Akademii. 
Potrzeba wprowadzenia do bibliotek urządzeń te<duiiozny<di stała 
elą sprawą pilną.

Po rozpatrzeniu wstępnego opracowania dotyoząoego formalne
go stanu ewidencji materls^ów bibliotecznych Komisja postiilowa- 
ła zaniechanie księgowania wartości materiałów bibliotecznych 
na kontaoh majątkowych, a zatem zaniechanie prowadzenia ewiden
cji wartościowej materiałów bibliotecznych, zmianę w planie 
kont kwalifikacji materiałów bibliotecznych, zaliczając je do 
grupy "materiały 1 Inne przedmioty nietrwałe".

№  posiedzeniu Komisji z 17 kwietnia 1973 r. zostało przy
jęte sprawozdanie z działalności •sieci bibliotecznej РАБ za 
1972 r. oraz przedyskutowany referat syntetyczny przygotowany 
na obrady II Kongresu Nauki Polskiej.

SJprawozdanle z działalności sleol blblioteoznej PAH, dają
ce rzetelny i przejrzysty obraz problematgdcl bibliotecznej w 
Polskiej Akademii Nauk w 1972 roku,przedstawił Sekretarz Ko
misji Leon Łoś, który je przygotował w ramaoh zakresu działa
nia Biura oydawniotw 1 Bibliotek PAN.

^Oprowadzenia do omówienia referatu syntetycznego na II Kon
gres Nauki Polfie j pt. Stan i perspektywy rozwoju informaoji 
naukowej —  biblioteki, akohlwa, ośrodki Informaoji, edytor
stwo — dokonał przewodnloząoy Podsekoji Bsformaojl i Вокгтеп- 
taojł Naukowej Komitetu Organizaoy jnego II Kongresu Nauki Pol
skiej — dlyrektor Biblioteki Narodowej Witold StankłenTloz.
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в Ayslcuejl osłonkowie Komlejł podkreślali potreebą uzupeł
nienia referatu^ stwierdzając np., £e nledostateooiie aorbazano 
tr referaoŁe trudności blblłotekarstaa i Informacji naukowej m 
nadąśanłn za postąpem nauki. Ponadto podkreślono, śe w refera
cie nie zostałp imzelądnlcHie materłalp dotyczące realizacji 
prooesAw inforiRatyoząydh. V referacie цуга2п1е natomiast zary
sowano mośliwośś i potrzebę intec;raoJi problematyki bibliotecz
nej i informacyjnej.

3f podenunowaniu dyskusji podkreśl<mo, śe ślaboSć infonnaoji 
naukowej w Polsce wynika z niedoceniania znaczenia bibliotek 
naukowych oraz nleuzaaadnloneeo dychania problematyki biblio
tecznej 1 informacyjnej do pozycji pomocniczej,a niedocenianie 
ich raiaozenla naidcowe^o w organizacji prac badawczych. Ihiioskl 
referatu zoztały przedstawione w formie tez do dyekusji,prezen- 
tująo « ten epoaśh potrzeby całego środowiska, deśeli шш1у 
przejść do konstruktywnego programu, to nie ma nauki polśkiej 
bez nowocześnie pomyślanej informacji naukowej, « której bi
blioteki będą ąpełnla^ pierwszoplanową rolę. Biblioteka to 
nie Jeet tylko ekład ksiąśek, ale nowobzeena placówka naukowa. 
Biblioteka i ośrodek Informacji to Jedno ogniwo wspólne tego 
samego systemu.

Kalety stwlerdzió, śe reaktywowanie dzlelślnośoi dawnej Ko
misji Bibliotecznej w poetaol Komisji d/s bibliotek,informaoji 
naukowej i archiwów Polskiej Akademii Kauk stało się powaśnym 
krokiem naprzód do zintegrowania ąpraw blblioteozuyoh,informa- 
oyjnyoh i arohiwalnyoh w Jednolity system. Krótki okres działa
nia rekatywowanej Komisji z wyrainle roeazerz<wym еакгевш te
matycznym potwierdza realizację tej idei. I^roaga ona dalszej 
aktywlzaoji działalności oraz wydania odpowiednich cdctów nozma- 
tywnyoh. Skład osobowy w  pełni zapewnia głębokie mezytoryozne 
rozeznanie Komisji w tej niełatwej międsydyeoypllnamej proble
matyce naukowej 1 mośna cptymietyoznie ooenlaó efektywność JeJ 
pnyszłego działania.

beon Łoś
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XXVI E0NGHE8 I PZSTIWAX MX^DZYBABQDOIIIISOO SXOWABZYSZBNIA 
PIŁMU HAUKOWBGO

Sorooznjy XXVI EoBgree 1 Festiwal Uiędz^narodowego StowarZy- 
esenla Filmu Hetdcowego (Aesoolatlon Internationale du Cinema 
Solentlflgue ^ AlCS) odtxZ się w lUsdryole, w dnlaoh 13-20.X.
1972 r« ОЪвгегву program Kongresu 1 Festiwalu obejmował: obra-̂  
ву Zgromadzenia QgdlnegOy obrady 1 projekoje filmowe w sekojadu 
Filmu BadawozegOf Filmu XydaXtyoznego, Filmu Fopulamonsukowe- 
gOy posiedzenia Komitetu Wykonawoaego AICS 1 komitetów wykonaw- 
oayoh sekojl oraa projekoje filmowe dostępne dla saproszonej 
publlosnodol.

V Kongresie wzięli udslal przedstawlolele 27 krajdw{ se 
strony Polski uosestnlosylo 6 osdb.

Senatem obrad Zgromadzania Ogólnego оргбов spras problemo- 
wyob i ozganlzaoyjnyob były stosunki 1 współpraoa nlęday AICS* 
a Innymi organlzaojami ■lędeyaarodowyml. Jak wtynlkało в г£фОГ- 
tu SokretarBa Generalnego AICS, przedłożonego Zgromadzeniu 
OgólnenUf etowarzyBzmile to wystąpiło do dyrektora Generalnego 
DKBSCO в propozyo ją ««рбХрГаоу 1 współudziału w przyszłyoh ва- 
Blerzanlaoh DRBSCO. Halety przy '̂ rm dodać* Ae dzięki wepółpra» 
oy Istnie jąoej atiądzy AICS a  Cln&uithegue Soientlf lęue Interna
tionale de Bruxelles w  1972 r. sałotono nowe ozasoplnao filmo
we pt. ■Soienoe Film* (kwartalnik), którego pierwszy numer idca- 
zał się w  lipou 1972 r* Zadaniem kwartalnika jest Informowanie 
o dzlałalnodol AICS 1 organów narodowyob StowarByezanla,a zwła- 
szoza o doówladOBealaidi uzysklwanyob w zAkresle nauczania 1 po
pularyzowania wiedzy ва pomooą f lima. 8»>zególne znaoBenle oza- 
Boplamo to posiada dla pafietw roswljająoyob elę, s^oznająo je 
8 dodwladozenlaml lomjów rozwlniętycdi w  zakresie realisaoji fli
nów naidnniyob 1 wykorzystywania Innyob środków audlowlzualnyoh*

Kongres 1 Festiwal stanowiły foros dla przeglądu 1 ooeny 
ówiatowego doirobku filmów naukowyoh powetałyOh w lataoh 1970- 
-1972. Brzedstawlone sa pomooą teohnlkl filmowej nowe laetody 1 
wyniki badad naidcowyeli w kilku watnyob dziedzlnaoh nauki nogą 
Batem stanosló Intereeująoy naterlał dla studiów nankoznawonydi.
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Ba Kongres f^oasoina 155 fllnón в 27 kraj£w, pray овут naj
więcej fllmdw agłoelłjrs Francja — 17, Polska i BBF — po 14, 
Eleapanla - 13* Kanada* Staiur ZJednooaone A.F. i Wielka Br3rta- 
Dla — po 12* Bulgaria — 9* Japonia 1 Węgry — po 6 fllmdw* Po- 
soatale kraje agłoslły od 1 do 5 fllindw.

latereeująoa Jest rdwnled statyatyka aglosaonycb Wllmóe 
pod wsględem lołi tematyki. 1 tak na plerwsayn ralejsou analakła 
S i ę  ttodyoyna X 51 С11вшв1* na drugim feiologla — 42 РИлцу* na 
traeolm natikl dolsla — 19* na oswartym nauki apoleoane 1 łmma- 
nlatyozne oraa teohnlka — po 14* na plętym ооЪгопа drodowlSka 
naturalnego oslowloka — 5 filmów orae rolnictwo i weterynaria 
— S  filmów. Balely pray tym podkreślić anacany wzrost procento
wy v&ele2u filmów z scCkreeu nauk врсЛеогцуоЬ 1 łmnanlstycsayoli 
w porównaniu a ̂ jorzodnlml festiwalami. Ztyt mały natomiast wy
daje się udział fllmćw в tak watnej dziedziny naidcł 1 gospodar
ki Jak rolnictwo. Spośród filmów medyosnyoli kilka było na te
mat nowyob metod oTilrurgiosnyob (równłeS polęosonyob z endosko- 
Pl*)-

Intereeująoy był zestaw filmów na tnat ооЬгоцу droaowlaka* 
agrupowaayoli pod wapólaym tytułem "Calowlek 1 środowiako*w któ
rym tyjsmy". BSlośały do nlobs film azwedzkl *Booe It pay во 
вгапАго?** prazontowaii; po rai pierwszy przez telewizję zzwedz- 
kę w czerwcu 1972 r. z okazji konferenojl na temat ozlowieka i 
Jago średowlSkat zeiganieowanij pod patronatm ONZ w Satdidiol— 
mloi dwa flisy produkcji BBPi "Ple groaaa Bladerung" 1 "Jflr und 
uneere Cawolt*) fila polaki "Cytat z raportu V Phanta"! film 
hlBzpaódkl "Buaztroa anigos los pajaroa Inaeotlweroa" na temat 
wielkiego preedelęwzięola budowy zztuosnyoh gniazd dla ptaków, 
epreymlezzedodw ezłowiaka w walce blologloznej ze szkodliwymi 
ewadeeli file euetralijskl "Sung down under — study In Blologl- 
oal Control* - równlod na temat metod walki blologloznej ze 
szkodliwymi owadami! fliz Jspoftakł *Огфр1ав In Biological Con
trol of MoaęulteoB and Water Pollution*, о analogicznej tematy- 
oo| film węgierski "Blelogloal Balanoe* oraz film amerykańak] 
*Zhe Great Sea Farm* na tomat "uprawy* morza, to Jest eztuozne- 
ge zarybiania 1 dokarmienia хуЪ 1 Żółwi na Horzu Earalbaklm 
oraz u wybrzeży Floiydy, Tozasn i Kanady, gdsla powatałj JuZ 
ewolate farsy merZklo.
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Poziom prezeatowao^dh filmów generalnie nale^ штаб ea 
аоЪхаГу a w wielu prz^padkaoli za bardzo dobry. Oprócz traóyoyj- 
ale wysolclego poziomu filmów anglelsfkłoli, nlemleokloh, Japoń- 
Blciob, franouekl^ 1 amerykaÓBklob, wypada równled podkreślić 
daj^oą się zauwaśyć od kilku lat prąśnoóć 1 dobry poziom buł
garskiego filmu naukowego, a tekśe Intaresująoe oełągniąola 
filmu hiezpafieklego 1 kanadyjsłdLego. Spośród 12 filmów zs^OMO- 
nyob przez Kanady a2 ozteiy filogr zaZlnguJią na wyrótnienia, a 
■ianowlole: "13ie Sea” —  przedettawłaj^oy morze jako woiąś nie
zbadany teren, będaoy ośrodkiem zainteresowania biologów, fizy
ków, oborników, geologów i ooeanografów, "fbe Seetb of a Legend* 
— o śyoiu społecznym wilków, *fbe Heobanloal Enee* — na temat 
pełąozonydb wysiłków medyoyny i teobnlkl nad Zkonstruowaniea 
Bzttioznego stawu kolanowego 1 podudzia zeąpolonego z organiz
mem peojenta, uwłefiomcmydh pełnym zuikoemem, oraz fila "Bągard 
Intimez* — przedstaziajzoy oaiągnlęola endoskopii 1 ohlruzgil 
w ginekologii. Jeśli obodzl o flizy blszpaAeikle, to сфгбот wy- 
nlemlonego «фгее£Ь11о filmu "Jliuatroe amigos los pSjaroe iaeeo- 
tlworoa*, dnśe z^ntereaowanle wzbtidzlł film o temtyoe geolo- 
gloznej, a śolślej mówląo wid.kanologloznej, pt. *Vrupti<m du 
Seneguia", przedstawlająoy wybuohy wnlkaniome aa wyspie Ła 
Palma, naleśąoaj do aroblpelagu Z^ap Kanaryjakloh.

Tematyka filmów zgfoszcmyob przez Polafce byf• zgodna z f>- 
gólng tandenoją panująeą na Kongresie i Featiwalu, i tak: 7 
spośród niob było z zakresu medyoyny, 5 z dziedziny biologii,
1 na temat ooihrmy środowiska naturalnego 1 jeden z dziedziny 
teobnlkl. tfa oztemaśole filmów —  13 byko zrealizowanyd: na 
taśmie kolorowej, a tyllro jeden na ozarno-blałej. Baprezentowa- 
2y one ogólnie dobry poziom, a film z zAresu genetyki ozlowle— 
ka-pt. ■Vodzioe 1 zf* (regyzer Aleksandra Jaakólaka), otrzymał 
dyplom uznania.

Ш  ramaflth Drugłoh Ikil Hi^dzynarodowyoih Pilna Nadkowego i l)y- 
daktyoznego odbyła sit sesja naukowa na temat roli fllauw dzia- 
łalnośol "uniw M wytetn bez murów*, na której wygłoszono kilka 
referatów i komunikatów, a mlanowloles dra Alberta Basza i Usta 
Taylora na tnaat dośwladoseft Open University w Londynie, dra 
Łucjana Е ф в а  na temat ekeperyBientów w tym zakreale na tmlwer-
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syteole w Montrealu, prof« dra Józefa Eurwloa (cdctualnle profe- 
aora na №łverslte de Frorenoe ir Mare^lil) na teoat doćwladozeń 
polekie j Foliteobnlki SeleHlzjjnej oraz Р.11.Лапввепа — dyrekto
ra Stlobtlitg Film en Vfetensohap z Utrechtu.

Kajelękeee doćeiadozenla 1 oelQgnliiola v zhkreaie etoeowa- 
nla filmu naukowego 1 telewizji w nanozanłu ma IcndTÓskl Open 
University, hędąoy największą na dwleole tego typu uozelnlą.
Jest on przeznaczony dla оебЪ inraonjąoydh, które nie miały mod- 
nośol wozeSnłejszego nkońozenia atudldw. Intereanjąoy Jest 
przy tym fakt, de jedyiQfml warunkami przyjęcia na ten imlwer— 
ąytet są: iflcodozenle Si 1st 1 zamieszkiwanie na terenie Ejedno^ 
ozonego Królestwa, natomiast nie aą wymagane dadne dwladeotwa 
szkolne. Frogram studiów jest tak rozlodony, de studenci 
muszą przeznaozyó na atudlowanie co najmniej 10 godzin tysoónlo— 
wo przez 36 tygodni w  roku. Mszysoj studenol, nlezalednle od 
wyboru kierunku stadiów, noszą prze jśó kurs podstawimy ,na któ- 
xy Składają się inlęd^ Inmiyml takie przedmioty, jak oihemla, fi
zyka, biologia 1 inne. Zdaniem kierownlotwa uozelnl jest to nie
zbędne dla przygotowania zawodowego i ąpoleoznego przyszłego 
absolwenta. Uczestników kursu podstawowego obowiązuje takde n- 
dzlał w zajęolaoh tygodniowej szkoły letniej. W  Open Universi
ty, podobnie jSk w 1пцуоЬ uczelniach sdglosaSkioh, Istnieje przy 
eallozsnłu studiów system **oredlts*, przy ozym w C^en Ibilversl- 
ty otrzymuje je 75^ ogólnej liczby studentów. Spoftród nloh d2% 
zdaje w termlnlS przepisowe egzaminy. Uyplom ukoóozenla studiów 
jest przyznawany studentom uzyskującym szeóó **oredlts*| jeden 
"credit" jest przyznawany za kaddy likońozony kurs studlów.Bar- 
dzo Istotne było stwierdzenie referentów, te omawiany unlwersy» 
tet nie jest jut wyłącznie "university on the alr", howism nau- 
ozanle odbywa się za pomocą kombinacji rótnyoh órodków przeka
zu, a nlanowloles wykładów radiowych 1 telewizyjnych, kursów 
korespondenoyjnyoh, oraz bezpośrednich konsultacji udzielanych 
przez wyldtadowoów w 300 ośrodkach studiów rozaieszozonyoh na 
terenie Klelklej Brytanii. Kaśdego tygodnia etudent obowiązany 
jest wykonać wskazane prace 1 odesłać je do Uniwersytetu, gdzie 
są one następnie poprawiane przez komputer.

Istotnym elementem atudiów na Open University jest szero
kie stOBOwanle filmu 1 telewizji, oo unośllwla zapoznanie się
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nie tjflko в 1^o«% ąparaturą nauacową 1 iQfposa&enlem -teobnloB» 
itjMB laboratorlówf leoB balcto в millcalnyml urBądzenlami i ros- 
wiąsanlaml -teolmlOBajrai.

Istnieją talcAe dzledsiny» w  Irtór̂ roii pewne badania prsepira- 
wadsane są imlkalnle -^Iko w jednjm ośrodka, jak na przil^ad 
badania nad kooiunikowaolem ałę Bwierząt ва ponooą nOltradświę- 
kśw. W takim pilt^padktf tpiko film mode wprówadald etudenta в 
odleelągo kraju do pracowni badacza. Ofroane 1 alezaatąpione za- 
atoaowanie poBladają flin i telewizja tskte w prowadzeniu stor- 
dldw ą dziedziny nauk geograf loznyoh, geologloznyob 1 ooeano- 
gratioznyob.

W 1972 r. Opon Unlworalty 11ову1 35 998 etudentśw, в oBtgo 
15 500 stanowili kontynuująoy studia, a 20 498 — nowo zarejee- 
trowanl. UoBOlnla ta prowadzi nastąpująoe kierunki studldw na 
stopień "Baołielar of Arte"t Arts (nauki bnimanlstyossne), Soolal 
Solenoes (nauki epoleozne), Solenoes (nauki śolele), ■bthema^ 
tlos (matematyka), Teehnology (teobnlka), Bduoatlonal Studies 
(nauki pedegoglosne).

£ąozny koszt utrzymania Open Oniwerełty wynosi 2 220 000 
funtów rooznle, przy nzya koszt studiów jednego studenta tej 
uozelni wynoei tylko od 20^ do 30^ kosstów atudlów aa unlwerąy— 
teole tradycyjnym.

OpróoB referatów 1 óydkuajl o oharaktersa ogólnyn na teaat 
zaatosoiranla filmu naukowego 1 telewizji w nanozaniu valweray> 
teokim,odby2y sią równlad zabrania Seko jl Filmu Ijydaktyoznego, 
aa któryob denonatrowane 1 dyskutowane były filmy epeo jallsty- 
ОЕпе, jak np. medyozue, olilmrglosne, weterynaryjne. V  spotka
niach tyoh brali równied ndalal zsproezwal studenci odpowied
nich wydzlaldw Dniwereytetu Madryckiego. Odbyło alą takde po
siedzenie seko jl pośwlęoone porSwnaniu rezultatów uzyaklwanyeh 
w  projekcji obrazów zaplsywanyoh metodą optyczną 1 magnetyozną.

Oosestnlozenle w  Kongresie i Festiwalu poBWolllo stwier
dzić, de Informao ja naukowa — jako dziedzina wiedzy 1 działal
ności praktycznej — nie jest jeezoze przedmiotem zainteresowa
nia twórców filmów naukowyoh. Świadczy o tym między innymi fakt 
nie Bgłoszenlana Kongres dadnagc filmu, którego tematyka doty-
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oi^łabjr bej problematjrki. Bobibow; prgeprowaflgcaie na ten temat 
a przedalx^rlolelaml гб^цусЬ krajów warkawaZjt te brak aaintere- 
aowanla tą tematyką se аЬгоцу reallBator6w filmewyob jest spo- 
wodowaiiy jej nlesnajomośolą. Ш ш  neakowy jest swykle bądi ózle— 
2em naukowoaf który równooaeÓBie cpaaowtł wareatat fllmowytkądi 
«tynlkiem współpracy rei^yeeraHrsallaatora 1 konsultanta naiikowe- 
£o. Symoaaeem, jeśli obodsl o Informaoją naukową* to epeojallś- 
eł a te£0 a^kresu, poaa nleliosnyini wtyjątkami, nie Interesują 
slą r6wnooaeśnle warsztatOB f Иточуш* jak równlet nie s^łasaa- 
ją odpowiednloh deayderatów pod adresem realizatorów Ulmoiryoha

triellosne jak dotyobos&s f llxay aaez'anlosae о tematyce In- 
formaojl naukowej zostały przewatnie zrealizowane przez or£anl«> 
zaoje i lastytuoje zajmujące slą informaoją natikową* w tym rów- 
nleft przez wytsze uozelsle* które za pomooą filmów informują 1 
instruują swolob pracowników i ulytkowników łnfoznnaojl o zasa- 
óaoh OTfanlsaoji i działania rótnych* swłaazoza stwcvzonyoh 
przez żlebie systemów Informaoji. Vilniy te są-jednak wyl^rąye- 
tywzae przewaftnie w ózlałalndódi InformaoyjnoHszkolenlowe j tyob 
lastytuo jl i nie eą doetąpne dla szersze£0 krteu użytkowników. 
Miądzy innymi, z te£o prawdopodobnie wz^ądu^fłliąy te nie zosta
ły spłoszone nz kongres AIOS.

^głoszono natomiast na Kongres trzy filmy* których przed— 
miotem jeet mestoeowanie elektronloBnyoih naezyn oyfTcmycb dla 
oelów rozwiązywania różnych problemów nanfkoiryoh. ^yły to: film 
kanadyjski "Simulation of Ibmamio Meohanloal ^yatem Helqg the 
Teotor network"* prsedetewlająoy wykorzystanie komputera óla 
reawlązywania problemów trójwymiarowej wibraojl necihaiiioznej; 
film amerykańeki "Standing Waves and the Principle of Superpo
sition* *wyje£nlśjąoy na aohemataoh animowany oh* uzySkanyoh za 
pomooą komputera* oraz na podstawie wyników badań ekaperymental- 
nyeh*Bjewiaka formowania alą fal ataojonamyoh; film wąglerakl 
"Talking about Figures"* prsedstawlsjąoy wyateny llozenla: tra
dycyjny* dzleslątny i nowoomeeny — binarny* znajdujący zestoeo- 
wanle w elektronlosayoh zuzzynaoli oyfrowydh.

Ha końcowej eezjl plenarnej Kongresu nastąpił takśe wybór 
nowego przewodniczącego AICS* którym zoetał przedstawiciel Ше1— 
klej Brytanii* K.Hbreman. Va aesjl tej przedyskutowano również
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eprawę wyboru tnlejeoa naetąpaego dorocznego kongresu 1 festiwa
lu AICS. Z propozycją zorganizowania w swoloh krajaoh naetąpne- 
go kongresu wystąpiły: Bułgaria, Izrael 1 ilą g ry . fropoeyoję
tych krajów zostały przyjąts, jednakZe Zgromadzenie Ogólne nie 
podjąło w tej zprawie ostateoznej uohwc^y, zlecająo podjąoie 
odpowiedniej deoyzji Komitetowi liykonawozemu AIC8.

materiały kongresowe — program Kongresu 1 Featlwalu,rsport 
Sekretarza Generalnego AICS, teksty niektórych referatów oraz 
katalog filmów przedstawionych na Festiwalu - znajdują sią w 
Bibliotece Oórodka Dokumentacji 1 Zhformaojl Bankowej PAN.

Andrzej Pietrzak

Ш Ш Е В В С JA NA SBMf DOKUMSBSACJI IBKISBBKRTORSKIBJ 
ZABXTKBII Ш С Н 0 Ш С Н

Cidaósk 3—5 maja 1973

Ośrodek Dokumentacji Zabytków lUnleteretwe Kultury 1 Sztu
ki Istnieje od 1962 roku, a jego głównym zedaniea jest "uspraw
nienie Inwentaiyzao jl zabytków dla гею jonalnego planowania 1 
konserwaojl zfiOiytków*'. Płerwszc^lanową troską Ośrodke mą zatea 
praoe typu dokumentacyjnego, ale podejmowane są równleś 1 Inne 
zadania, a mlądzy Innymi badania nt. prao konserwatorśkloh. 
Ośrodek Dokumentaojl Zabytków zorganizował 8 konferencji nau
kowych pośwląoonyoh szczegółowym rozwaśaaiom nad konserwaoją 
dzieł sztuki «rykonanyoh z określonego materiału, a wląot kon
serwaojl drewna, zabytków metalowyoh, eabytkowyoh tkanin 1 skó
ry, teobnologll konserwaojl malowideł śolennyoh, konserwacji kar
mienia w architekturze 1 rzeźbie, papieru 1 pergsmlnu,iiiailaretwa 
sztalugowego»
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ćena аебИлсфоалОса kcaalerenaja nt. *l>okuiMin;aoJa konaerwarar- 
slca aabjftków хаЛюцуоЬ." oOI^Za alę w dniach 3~5 naja 1973 roku
V  damcTB Bałaon OQpatdw (^fstorcikloh obecnie Oddział Нигеш naro
dowego w  Gdańaku-Ollwla. OEs^nlzatorami konfereno jl byli: Ośro
dek Doknnentaojl Zabytkśw lOiiieterBlwa Kultiiry 1 Sztuki M a e  
fracownia Konaerwacji Zal^tkśw 1 Biuro Badań 1 Bokumentao jl Za- 
bytkdw w Cdaśsika. W Iconfeirenoji iiozestnloeyło około 350 овбЪ,
V  tyn zaproszeni eośole z zazranioy.

Tmatyka konferencji dotyczyła ir odródnienlu od wszystkich 
poprzedniidi, ule samej konserwacji zatbytkśW} leoz dokumentacji 
tej£e konserwacji —  dokomentaoji konserwacji obiektdw z drewna 
lub metallt malarstwa ściennego łub setali^sowego itp.

Głównym oelem konferencji było przedyidnitowanie 1 podsono- 
wanie dotychczasowego stanu dokunentakoji konswfwatorskle j w Pol— 
soey ocena jej zalet 1 wad, pordwnanie z osi^gnłęoiami w tej 
dziedzinie za granicą 1 próba ustalenia, a przynajmniej zapro
ponowanie pewnych optymalnych, ogólnych wzorców dokumentacji 
koneerwatoraikiej, a takie szczegółowych rozwiązań dla dokumen
tacji w poszczególnych dyeoypllnaoh konserwatorskiemu Chodziło 
równlei o ustalenie wzajemnych relacji miądzy praoą konserwa
torską i dokumentacyjną, tzn. aby dokumentacja obiektu przed i 
po konserwacji była właściwie dokonana, ale nie odbywała się 
kosztem samej konserwacji.

W ciągu obrad wygłoszono 36 streszczeń referatów 1 komuni
katów^ w tym referat przedstawiciela Ośrodka Bokummtaoji i In
formacji Naukowej P M  - zgr Ealłny Plak pt. **РгоЪ1ешу informa
cji i dokumentacji naukowej”, która brała równieś udział w pra
cach Ebmiaji Naukowo—Organizacyjnej Konferencji. Beferaty i ko— 
mmikaty przygotowane na konferencję zostały w całości wydruko
wane, wraz ze ztreszozenlaml w języku angielskim. Skrótem dys
kusji i wypowledsi złośonyoh na piśmie w czasie trwania ohrad — 
w Blblloteoe Ifuzealnlotwa 1 Ochrony Zabytków seria В  t.XXXIVs 
1973-

Obok Konferencji zorganizowana została wystawa ilustrująca 
problematykę dokumentowania prac konserwatorskich. Bo ekspozy
cji aeł^oazono 142 prace informujące o kolejnych fazach działa
nia prsor danym oblekole. Eksponaty podzielono tematycznie na:
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!• Teobnikł kooimentaliie (malowidła ̂ oleime, ąjpraffłta^ 
kamienna пе£Ъа arstbltektonlosna t estnlcaterle,«ltra^ 
2e, moaaUcl, stropy poUohromoiiane 1 proZilowaiie}.

II. Malarstwo sstalqgowe 1 grsf Ika (okra^ azt^^gowe^pas— 
tale i akwarele^ grafiki ł ksiądkl).

III. Вгв£Ъа drewniana.
17. Bzemlosło artpstyozne (ołtarze, anibany, organy} wypo- 

sakenle wnętrz} meble, pleoe, oyna} tkaniiiy).
V . Inne.

nastawa odzwleroledlała aktnalny stan letnlejąoy w polskln 
kmaermtorstwle w zsikresle dokumentao jl, prezentowała tenden- 
o ja paanjąoe w  określoayołi drodowlskaoh knn8erwatanikl<di 1 In- 
atytuojaoh sajaująoyali ałę konBerwowanlMi dzieł aztnkl.

Halina Plak

I KRAJOVA KOHIBHEMC dk 
NA ТВНАХ NTSeOKIVAHIA ЛПГОВМАСЛ

Jadwlsln I^arazawy 1A-19 maja 1973

Celen I Krajowej E<mferenoJl nt. Щувеик1тап1а liiforaaojl 
BOrganlzowaneJ przez Gentrum Obllozenlowe PAN było dok<nianle 
przeglądu % kmfrontao jl nlektdxyoh teoretyoznyoN probleadw wy- 
Bzulclwanla informaojl oraz przedstawienie osiągnięć praiktyoz- 
pynh w zakreałe Istnie jąoy<di w Polsoe 1 funko jonująoyob synte- 
b 6w  infoTBaoyjno-wyaznkłwawopyoli.

N konfarenoji wzięło udział około 110 osdb reprezentują— 
oyełi krajowe ośrodki informaojl działające w ramaoh plaodwek 
reBortowyok, instytutdw PAN, uozslni eyśszyob oraz KBI, OBBI, 
CX1NSB, IlNfB i OMI Ń  PAN. Ponadto z refarataml wyatąpUl'
Ola Bagraalozals prof. A.ludskanow z Bułgarskiej Akademii Nauk, 
prof. GaSelton z USA oraz prof. J.I.2ura7lev ze Związku Ba- 
dzieokiego.
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Ze wi^lędu na elcsperymentalny 1 хгоЪоов^ ctharaikter e^otka- 
nla« organizatory konferencji pryjęli saeadt BleprEeprovadza- 
nla eelekojł referatów 1 komunikatów z^ooBtaiyoib przez nozeet— 
sików. Za sgoóą uomestnlków kcmferenojl postanowiono równlet 
potAkktowaó.teOc prezentowaną prdblmalarket Jck i wnioski zgło
szone w trakoie Obrad Jako podstawą do ukierunkowania tematjroz- 
aego przyszZiroh spotkań tego tppn oraz do odpowiedniej selekojl 
DsterlaZów.

kunkoją przewodrloząoego oałej kohferenoji pełnił prof. Z. 
Pawlefkf natonlast obradom poszozególytdi sesji dziennych prze- 
wodnlozylll dr J.Czeml (follteobnlka Krakowska)» dr Cz. Sani— 
łowioB (Pollteohnika Krooławska), dr ll.Bąbrow8kl (Centrum Ohll- 
ozenlowe SAN)» prof. J.Kulłkowskl (Instytut Cybernetyki Sftoaoea- 
nej EUQ^ prof.^.LudOkanov (Bułgareka Akademia Mauk)» dDO.E.Har- 
oyńOkł (Centrum Obllozenłnwe SAN)» prof. S.Pable (Instytut Me- 
ohaaleaeji 1 Elektiyflkaoji Holnlotwa)» doo. Wł.SnrOkl (insty
tut Maeayn HatematyoBnycih).

Beferaty 1 komunikaty prezentowane 1 dyeikatowane w toku kon- 
ferenojl koncentrowały slą wokół mastąpująeyeh ogólnyoh dzie
dzin 1 zagadnleńi

1. Zeoretyostts problemy autona^zaojl prooeeów 1 wysteaów 
«rysetikiwanla informacji.

2. Zaetosowanle modeli matematyoznyoh w wyszcfklwanlu Infor- 
aaojl.

3. Singvletyozae i natematyozne aepOkly Jązyków InformaoyJ- 
Bo-wyeziiklwawoByołi.

4. Wąpółozesne tendencje rozwoju jązików Informaoyjno-wy- 
sBi&limwosyOłu

5. Srobleąy związane z budową krajowego zautomatyzowanego 
zysteau Informaojl.

6. Przegląd 1 ogólna obarekterymtyla prdrtyoznie funkojo- 
sttjąoyoh 1 ekeperymentalnyoh ayateBÓw wysenklwania Infozmaojl.

Kolejnodó wystąpień autorów refekatów została ustalona wed
ług zasady zgrupowania w kaAdeJ z Baajl dzlenuyoh materiałów 
dotyoząoyfdi pokrewnych dziedzin Itfb zagadnień.

Szozególna aalntereeowanle uozeztnlkdw konferencji wzbudzi
ły wystąpienia wgrzienioxiyoh wyiej goóol eagraalosńyoh — prof. 
A.Łudekaaowz, prof. G.Ealtons oraz prof. J.I.2ttravlwva.
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Frof. A«Łuddkanov preedstawlł веЪгшцгю 2 referaty:
— iZautoma'tyBOwaQ; a;/Btem «srazulctwanla Informaojł dla radio- 

elektronUcl"! opraooiratijr w Xaatjisuole Hatemal^lcl Biilgareklej 
Akademii Nauk* в dwuSąayoBiijfiB wejioiem dla jąs. bulgarritiego 
i roąyjBkiegoi

— "Problemy ааЪевр1еовш1а dwujęsyozneeo wejdoia do aautoiiiaty— 
zowanybb ąyatemdw aryasukiwairosiyob".
Gldumy przedmiot rozwatań w obu referataob atanowiły logi— 

ozao-semantyozne oraz Jęsykowe problemy związane z wyezvikiita- 
ziiem infonaao jl w 0£dle« a w szozegdlnodoi dotyoząoe automaty— 
ozne£o Indakaowanła* ae^mentao jl tekatuy a takte opracowywania 
ałownika deakryptorów.

Prof. G.Salton przedstawił w awolm wyatąpienlu koncepcją 
dynamioznego ayetema dokumentacyjnego, która przewiduje wyszu
kiwanie dokumentów w danym zbiorze drogą porównywania tekstu 
dokumentu ze słowami zapytania Informacyjnego, z pominiąolea 
wprowadzania afoniallzowaaego opisu zawartoóol dokumentów*^.

Prof. J.1.2uravley przedstawił referat "Zagadnienia wyszu
kiwania Informao jl w eystemaoh. faktografloznyob. w  <фагв1и o pe
wien model matematyczny", nropouowaay model stanowi, zdaniem 
autora, dodó elaatyoany i unlwerealay sobemat moAllwy do wyko
rzystania w zadanlaoh wyszukiwania Informaojl róAnego typu.Ak- 
tualnla poddawany jest próbom zastosowania ia.ln.w naukaob geo- 
logloznyob. Przykładem jego wykorzystania w procesie wyszukiwa
nia dokumentów mogłoby byó poleoenle wybrania odpowiedniego 
ełowa ве słownika liA tSBaurusa.

Zgodnie в porsądklem obrad, kaZdą sesją przed- 1 popołud
niową ващука2а dyskusja podsumowująoa. Omówienie problemów po
dejmowanych w trskole obrad całej konferencji nastąpiło w dys
kusji ogólnej, prowadzqnej przez doo. Wł.Tureklego 1 poSwiąoo- 
nej "Xlerviskom rozwoju Systemów Informaoyjno-wyszukłwawazyoh". 
Pyskusja ta konoentrowała aią wokół dwu głównych nastąpująoo 
sfopnułowanyoh zagadnlsó:
0 w następnym numerze "Zagadnień Informacji Naukowej" zosta

nie zanleBeozony artykuł E.Stolarsklej "Zagadnienia automa
tycznego indeksowania" opracowany na podstawie wykładów 
prof. G.Saltona wygłoszonych na Eonferenojl w Jadwlslnia 
orae w Warszawie w maju 1973 r.
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— "SemanlarBaoJs lonallzaoja ąyeteadir «[jeeiilclwanla Infor-

— "Ct^liie oay врео jallsowane cgrsteiąy wjrssuikiwenla Infonaaojł*.
FoBadto dyskntaaoF podejncnralł kwestie dolgrosąoe teoretsros— 

no-jąąykoiofoh, leohnloKąyfdi 1 ог£ап1гаозг jnjroh aspektów шврб2.— 
овевщуоЪ 1 prapaslpflłi systemów Inlonssoy jno>4ryBzitkl«8wosyoh. 
Doenlano rówsled alelct&re s presnotowaayob wyslków prao leore- 
tycznyoli 1 stosowasydh pxsiktyosnley ssose^ólnie podkreślając 
wartość oryelnaliiyoli prao eikąperymentalayfdu

W sakoftozenlu obrad aosestnlop konferenojl sjstąpllo в po
stulatem oT£aiilBOwanle w prsyssloćol krajowyoib Itib alądsyiuc»- 
doąydh spotkań poćwląoonyfdi problamoa wyssukiwanla luforaaojl. 
Jedaooseśnle s^Bunląto propozycją ćolale£o idcienmkowaBla le— 
mafgrkl obrad отав prowadzenia prao kanferenojl w  raaaob scikejl 
prcibleniowyoh. Bajblltaee spotkania tego typu sostało saplanowai- 
ne na rok 1975«

Zgodnie в deoysją organizatorów 1 uozestników konferenojl 
przedstswloxie w trakole kolojnyob sesji aaterłaly sostaną ogło
szone driiklem.

Blśbleta ArtowloB

VII SIHFOZJOH ZBCHNOIOGII KSZIAŁCBKIA 
FoBnań 18-19 oserwoa 1973

V dniaoh 18-19 oserwoa 1973 r* obradowało w  Foznanlu TII 
Sympozjum Seohnologll Kaztsiloenla» którego organlzatmcaiiil by
li: Zakład Kowyob Veohnlk Hawsanla Folltaóhnlkl FoenaftakleJ, 
Biuro Informaojl FeobnlozneJ HOT w  Foznanlu 1 FolSkle Stowarzy
szenie Filmu HatOcowego — Oddział w  Foznanlu. Sympozjum miało 
charakter niędzyziarodowy» оргбов repreBentantów polskich wyż- 
szych uozelnlf Ins-^tutów resortowo^adawozyoh 1 władz ofiwlato- 
syoh hrall w nim udział równie! przedstawlolele innyohkrąjów —
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Caeolioeloiraojl, HlemieokieJ ВвриЪ11к1 Semokratpoznej, Nlemleo- 
klej BepubllJci Federalnej, Szvajoarll, Szweojl 1 Węgier.Ogótem 
w l^mpozjum uozestniozjrlo 321 оебЬ.

Celem г^вфот jxim było:
—  ustalenie tematyki badań naukowych a eakreau teohnologll 

ksBtaloenla,
— areferowanle wyników badań w tym aakreale,
— prezentao ja opraoowywanej metodyki atosowania ćrodków teoh- 

в1овдуоЬ w  nauoaanlu,
•• oadwlenle przydatności poszozegdlnyoh urządzeń teohnloznycłh 

» nattozanlu 1 uozenlu elą.
Ponadto oayniono próby zdefiniowania określenia "teobnolo- 

gll ksztaloenla**. Zaproponowano utyole nastąpojąoaj deftnlojł: 
"Seohnologla kształcenia jest natdoą o wyohowaatu badająoą prak
tyczne zasady, metody 1 środki w prooesaOh naoozanla 1 uozenla 
Blę, oelem oslągnląola w sposób eratllwle najskuteoznlojazy 1 
ekonomloznle taras ąpoleoznie uzaaadnloByoh zalotoqyoh oelów 
kaztałoenla" (dr St*E«Janaark — Politeohnlka Poznańska)*

Ka plenaniym poaladzenln, któremu przewodniczył prof* dr 
Int. Caeaław Króllkowckl — prorektor Pollteobnlkl Poznańskiej 
wyełoBzone BOBta^ dwa podstawowe referaty:
- *XeobnolO{gia kastałoenla a współozesna problenetyka badań pe- 

dagogloznyoh* (щце P.Jaanszklewloz)$
■o "leohnologła kaztaZoenla pirzedmlotem doskonalenia pedagogioa- 
nego aanozyolell akademlokloh** (dr inś* St.B. Jarmark).

Balaza oaąśń obrad odbyła alą w 6 sekojaoh z podziałem na 
określone grupy tematyczne.

S e k o j a  I - nauczanie programowane 1 maszyny dydakty- 
ozns. Ba obrady przygotowano 6 referatów, mlądsy innymi: dr 
▼•Stepan (Czedhosłowaoja) mówił o wykorzystaniu automatu uczą
cego ш и и т о в  w prooeele dydaktycznym; dr B.BalasB (Wągry) po- 
rusgył niektóre problemy efektywności kaztaZoenla nr programaoh 
opraoowanyoh systemem modelowym; dypl. inś. B. Lorenz (Nlemleo— 
ka Bepublłka Federalna) zapoznał uozestnlków z dydaktyczną 1 
psyoibologlozną motywacją uozenla alą przy wykorzystaniu urzą-
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do sprsędenla ewrotne^o t lr a g  SIBKEKS. Zeąp62 praoonnł— 
film  lollteolmlkl PosnańcikleJ pod Iderunkiem doo.dra ln£.Z.Kier»- 
konikie£0 opracował referat na temats "Próljiy prosraaiowane£0 
naooeanla Jęapka eSi^orytnloaneeo РШХВДН ИГ w  Follteołmłoe Poe— 
nafiakiej*.

W oliradaoh aelco jl Ъгс^о udslał 78 noaeetnlkAw.

S e k c j a  H >  saetoeowanle vrsodzeA eto w  dydalctpoe. 
Ha ckradaoli tej eeteji wrye^oseono 12 referatów. ItŁed^ 1пцут1 
dr V.Btfbln (&Bwajoarla) aówił o jeayku programowania APŁ jako 
dydaktycznym środku pomoonlotorm w nauce natoBatykli dr Inś. H. 
Baler (H&emleoka Bepubllka Denokratyosaia) w y ^ o a U  referat na 
temat *9во)т1оевв środki naoezanla w  sastoaowanlu do ó^daktyoa- 
пуоЪ Badań naukowyob”. Prof, dr E.l>»Graf mówił o aaetosowanłu 
urządzeń epd do nauczania} dr P.lSsoh i^^oslł referat na te
mat "Itatoda SCHOŁA. 1 komputerowa analiza teketów w czasie prze
prowadzania kontroli 1 wyników nauoeanla”; dr P.Beiner ząpoz- 
nal eluobaozy z skwltgrańaklm ayateaea eterowanego nauczania 
zlndywlduellEOwanego» wąpomaganego konputeron, natomiast dr 
lt.J.fauter mówił o mośllwośol zastosominla komputera w kształ
ceniu zaocznym. Br H.Sohramke omówił nauczanie wspomagane кснв- 
puterowo zastosowane w naukaoli przyrodniczych na przykładzie 
projektu Gira (Freiburg). Wszyscy referenci z Hlemieokiej Be- 
puhlikl Federalnej.

W obradach eekojl II wzięło udział 60 OBÓb.

S e к o j a  III — obrazowe 1 słuchowe środki przekazu 
Inforraaojl w procesie nanozanla. Ha obradach eekojl wykoszono 
9 referatów, wśród nloh: prof, dr l>.Iie ja (Unlweraytet im.A.Hlo- 
kiewloza w Poznaniu) jnówił na temat wykorzystania środków teoh— 
nloznyoh w prooeele kształosnia} mgr inś. £. Syroka (Cee- 
ohoełowao ja) przedstawił nowe zasady budowy andlowlzualiiyob ma- 
azyn do nauozanla, natomiast dr E.Pflrscihel (Hleinleoka Bepubli— 
ka Federalna) wykosił referat pt. Hośliwośol zaztosowanla u- 
rzędzeń mągnetowldowych w dydaktyce s^oły wyśazej; dr H.P.H. 
Fauaell (Niemiecka Bepubllka Federalna) zapoznał uozaatników z 
mośliwośolaml zastosowania płyt wldeofonlcznyóh do nauczania.

V obradach eekojl III wzięło udział 214 uozeetnlków.
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S e k c j a  I V »  orgaalsaoja procesu esrdaktyosnego. Te- 
netem obrad eekoji b^2^ mlęasjr Innymi naettpuj^oe eagadnienlai 
"niektóre teoretyozno»poznaeoae aspekty nauoeanla przedmiotów 
ekoDomloenyoh, zmlerzająoe do Inteneyflkaojl klasowego obarak» 
teru wychowania" (prof.dr A.Sohlnk 1 doo.dr S.S9uara - niemieo- 
ka Bepubllka Semokratyozna). Frof.dr J.Zlellńskl (Hłemieoka Be- 
publlka Federalna) mówił na temat "Syateaoi^ model teoretyoa- 
ИУ nauczania, nowe badania nad teorią nanozanla". S r hab.K.l)e» 
nek 1 mgr J.Kulnlak (Uniwereytet Im. A.Uioklewloza w Poznaniu) 
przedstawili wyniki badań nad metodologią wyników neuozahla 
studentów. Ząoenle przedstawiono 6 referatów.

W obradaoh eekoji IV uozestnlozyło 120 osób.

S e k c j a  T - nauczanie jązyKfSw oboyoh 1 wykorzysta
nie laboratoriów jązykowyoh. Łąoznle wygłoszono 5 referatów, 
mlądzy Innymi prof.dr Ł.Zsbrookl (Iblwersytet im. A.Uloklewi-i 
ona w Poznaniu) mówił o nauczaniu audiowizualnym, A.Aaderson 
(Państwowa Bada Oświatowa w Sztokholmie) zapoznał uozeatników 
ze eprawozdanlem z badań w zakresie laboratoriów jąi^rkowyohpro* 
sadzonych w Szweojl,w lataoh 1964-1969, dr В.РвгаоЬе! (Hlemleo- 
ka Bepubllka Federalna) mówił o zastosowaniu urządzeń magnetc- 
wldowyoh w nauczaniu jązyków Oboyoh.

И obradach sekcji V wziąło udział 36 osób.

S e k o j a  VI — problemy kształoenia 1 doskonalenia 
zawodowego Inżynierów 1 techników. Wygłoszono 5 referatów.£rof. 
dr H.Noatnłok (Klemieoka Bepubllka Pemokratyozna) mówił o ko- 
nleoznośoi wprowadzenia nowych form kształoenia praoomikówdLa 
potrzeb produkojl; mgr H.Stolze (Niemłeoka Bepubllka Swokraty- 
ozna) przedstawił referat na temat efektywnego szkolenia zawo
dowego Inżynierów 1 ekonomistów systemem zaooaiym. Pr H.K.Frle- 
de (Hłemieoka Bepublika Federalna) zapoznał uozeatników z kon— 
oepo ją kaztaloeuia 1 dokaztaloanla w Beńeko-Weetwalekiej Wyd- 
azej Szkole Weohnloznej (BWTH) w Aaohen. И&е f .Kłys (Akademia 
Góniozo-Butnloza w Krakowie) mówiła o siiejeou i roli nauk pe- 
dągogioznybh w kształceniu 1 dozkonalenlu zawodowym in^^ierów, 
a dr Inż. Ł.Zlmowski (Politechnika Poznańska) wygłosił referat
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na temat plaaowaale prceatraeane — Istra^ysignAliianur k i e m n ^  
ir Benom 1 eospodaroe asroflowej*

V obradach aelm jl VI brało udział 45 овбЪ*

W trakole VII ЭупроаЗш Seohnoloigli Kształcenia przedeta- 
«riono 28 referat&r megranlozxvob 1 19 referatów krajowaroh. Be- 
feratar zostały powielone przez oeganlzator6w 1 tOcazały sit pod 
tytnłez *ХеЛшсЛлв^ kształcenia* w  trzech ozędolaoh, obejanjso 
664 stroziy drtdni. Zostały о п я przekazane nozeatnUcoii Byn^ozjua.

■ czasie trwania obrad Btaranióm Zak2adn Bowyoh Seohnlk Иакь- 
ozanla przy Follteohnloe Boznafialkle] zor£anłzowano nyatawt, na 
ktdrej zsprezentowano miedzy Innymi w pełni zeatoaatyzowane sa
lt dydaktyozntt zestaw 8 suzzya dydaiktyosiiyoht urządzenie do 
Interkraninlkao jl miedzy wykładowoą ai etndeatea (£1гцу SIBIIEVSl. 
Brezentowano rfiwnlet zestaw Bajnowszego agprzttu aandlcwlznalne— 
gOf jak цр. naeaetowidy japońskie f 1хцу B1TI0KA£8^ «rządzenia 
do odtwarzania płyty wrldeoftmlozne] fizzy ТВТ.ТППЮ» «rządzenia do 
filnni stqper 6 mm 1 Inne. Wystawa mdradzlła dole zainteresowanie 
nie tylko wdrdd uozestnlkdw Syi^pozjtn, ade rdwnled w&rdd sser*>> 
szych kxtg6w społeoaeństwa.

Czesław Burdzlńeiki
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