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BRONISŁAW ŁUGOWSKI
Ośrodek Infornacji Naukowej RAN

ROZWfiO USŁUG INFORMACYJNYCH W LATACH 1979-1980 
PROJB<TOWANY PRZEZ OSRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ PAN

Kierunki działalności OIN PAN oraz współpra
cza z placówkaol krajowymi i zagranicznymi w 
celu Obsługi informacyjnej członków i pra
cowników Polskiej Akademii Nauk oraz placó
wek naukowych Akademii. Informacja wielodys- 
cyplinowa w ramach mikrofiszowego systemu 
Informacji naukowej. System Informacji w Nau
kach Społecznych i funkcje OIN PAN jako Cen
tralnego Ośrodka Informacji w Naukach Społe
cznych. Informacja w zakresie naukoznawstwa 
i polityki naukowej. Informacja w zakresie 
chemii i technologii chemicznej. Informacja 
w naukach przyrodniczych i ścisłych. Infor
macja w zakresie gospodarki Żywnościowej.

Ośrodek Informacji Naukowej PAN. zgodnie z nadanym mu sta
tutem, został powołany do obsługi informacyjnej placówek Akade
mii oraz zapewnienia przepływu Informacji naukowej między Pols
kę Akademię Nauk i innymi ogniwami gospodarki narodowej.

Jednocześnie w ramach projektowanego rzędowego Systemu In
formacji Naukowej. Technicznej i Organizacyjnej /SINTO/ OIN pan 
ma pełnić zadania Centralnego Ośrodka Informacji Nauk Społecz-
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nych. Zgodni* z d*cyzjg Sekretarz* Naukowego PAN funkcje naro
dowego organu Inforwaeyjnago w rewach Międzynarodowego Syeteeu 
Inforaacjl Nauk Społacaaiych /HZSON/ l Europejskiej Współpracy 
Inforeacjl 1 O^cueentacjl Nauk Społecznych /ECSSIO/ poarlarzone 
zoatały takie OIN PAN.

Podstawoarya celea dzlałelnoócl OIN PAN. Jest zabezpiecze
nie. poprzez prace własna oraz współpracę z placówkaal krajowy- 
el i zagranlcznyai. obsługi■Inforeacyjnej członków 1 pracowni
ków PAN oraz placówek naukowych Akadaall.

W tyn celu Oórodek prowadzi dzlałalnoóć w  następujęcych 
głównych kierunkach:
- rozwija usługi w zakresie inforeacjl arialodyscypllnosrej po

przez prowadzenie tzw. aysteau eikroflszowego. sryelanę foto-кreprodukcji publikacji naukowych z zagranicę, prowadzeni* 
usług reprograflcznych. poligraficznych i fotograficznych o- 
raz pomoc dla placówek PAN w organizacji działalnoócl Infor- 
eacyjnej :

- opracowuje l rozpowszeidinla inforaacje z zakresu polityki 
naukowej i naukoznawetwa;

- uczestniczy w pracach krajowego Syeteeu Inforeacjl Chaaicz-
nej /SICh/;

- organizuje prace Inforaacyjns w dziedzinie nauk przyrodni
czych 1 ścisłych.

- przygotoiMje Inforaacje z dziedziny gospodarki Żywnościowej.
Kierunki działalności Ośrodka podporzędkowane sę główneau 

celowi, którya Jest doskonalenie 1 optyeallzacja inforeacjl na- 
ukcwraj zgodnie z aktualny*! i perspektywlcznyal potrzebaal pla- 
cósrak naukowych.

INFORKACOA WIELODYSCyPUCNOWA

W placówkach naukowych szczególni* dotkliwie odczuwa się 
braki w koepletnoścl zbiorów i niedostateczny dopływ wydawnictw 
zagranicznych, głównie czasoplsa. Istnieje równlsZ duZe zapotrze
bowanie na literaturę z dyscyplin pokrewnych, nledostępnę w ea- 
clsrzystych bibliotekach Inetytutów.



PracoMnlk пмкмру potrxebii]* szybkiej inf ornej 1 sygnalnej 
о nowościach - w forale bibliografii adnotowanej lub aplau treś
ci danego wydawnictwa. Po wybraniu potrzebnej pozycji, którg 
pracownik naukowy wykorzystuje do określonego badania - igda 
on w jak najazybszya czasie oryginału dokumentu lub jego kopii.

И celu zabezpieczenia tych pilnych potrzeb w OIN PAN utwo
rzony zoatał w 1974 r. a l k r o f l s z o w y  e y a t e m  
I n f o r a e c j l  n a u k o w e j .  Zbiory w ramach tego sy
stemu oelagn^y w 1978 r. - 90 tye. mikroflez. Dzl^i temu roz- 
nerz.ono zakres dostarczania użytkownikom kserokopii spisów 
treści 1 artykułów z dziedzin mlgdzydyacypllnoaiych, a takie z 
zakresu nauk społecznych, nauk rolniczych oraz chemii 1 techno
logii chemicznej. Wybór najwaZnlejszych, trudno dostępnych cza
sopism objętych tym systeawm został dokonany po szczegółowych 
konsultacjach z poszczególnymi placóatkami naukowymi, komitetami 
naukoBfyml 1 członkami Polskiej Akademii Nauk.

Z usług ayateau opartego na technice mlkrofiszowej x kse
rograficznej korzysta obecnie ok. IZOO uZytkoamlków. którzy 
otrzyeuję odbitki spisów treści 1 artykułów z około iZOO tytu
łów czasopism zagranicznych.

Materiały pierwotne uzyskiwane aę z 34 bibliotek warszaws
kich 1 19 poznsósklch. Wproamdzono wymianę mlkroflsz z placów
kami informcyjnymi Aksdemli Nauk ZSRR. Akademii Nsuk NRO i Cze
chosłowackiej Akademii Nauk.

System jest rozwljsny zgodnie z rosnęcym zspotrzebowanlsm 
na tego typu usługi.

Mtlększość placÓMk Akmdsall postulowała rozszerzenie usług 
Informacyjnych opartych na ayateale mlkroflazow/m. objęcie nim 
atiększej liczby precoamlków nauki 1 wprowadzenie nowych tytułów 
czasopism. W zwięzku z tym Ośrodek oprscoweł nowy wykaz czaso
pism. który zoatmł arysłany do członków Polakiej Akademii Nauk. 
komitatów 1 komisji PAN oraz do wszystkich placówek z prośbę o 
wyrsZsnle opinii oraz awantualna zgłoszenie nowych propozycji 
świadczenia uaług w tym zakreale. W chwili obecnej nadsyłane 
aę do Ośrodka propozycja, która będę uwzględniane, w mierę mo- 
łllwoścl. w planie pracy na rok 1980 1 dalsze.



z nadoBłanych obecnie uwag 1 propozycji zgłaszanymi przez 
placówki naukowe PAN wynika, ±e letnieJe konlecznoóć dalezej 
rozbudowy tego typu usług. Placówki wskazuję pllnę potrzebę u- 
względnienla szeregu tytułów czasoplsw. tak dla odbiorców In- 
dywldualnychj Jak 1 dla bibliotek, które «юЬес braku dewiz za
przestały prenumeraty Istotnych dla danego Instytutu tytułów 
czasopism. Wysuwano sę propozycjo zastępisnla dlazokoplaml bra
ków istnlejęcych w bibliotekach. Proponuje się objęcie syste
mem materiałów z konferencji i sympozjów naukowych oraz prac 
doktorskich 1 habilitacyjnych.

wnioski dotyczęce rozwoju systemu mlkrofiozowego sę ze 
wszech miar uzasadnione. Ich realizacje uzalalnlona Jest Jed
nak od uzyskania środków na zakup części zamiennych, odczynni
ków oraz dodatkowej aparatury, gdyl urzędzsnla eksploatowane 
przez OIN PAN sę w dużej części zużyte.

Według rozeznania OIN PAN, celem zabezpieczenia potrzeb 
placówek naukowych należałoby rozszerzyć zbiory mlkrofisz do 
około 5000 tytułów czasopiam. Oest to zadanie realne 1 możli
we do osięgnlęcia w przeclęgu 2-3 lat przy założeniu mlkrofl- 
szowania w Poleca literatury w ilości ok. 2000 do 3000 tytu
łów, co Jest realne przy ścisłej kooperacji z Głównę Bibliote
kę Lekarakę, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Bibliote
kę Uniwersytetu Adams Mickiewicza w Poznaniu, Bibliotekę Poli
techniki Warszawskiej. Politechniki Wrocławskiej i Innymi za
interesowanymi placówkami. Istnieje róarnleż możliwość rozwoju 
wymiany mlkrofisz z WXNITI AN ZSRR 1 AN NRD /głównie w dzie
dzinie chemii/. Biblioteka Nauk Przyrodniczych AN ZSRR. po- 
aiedajęca ok. 5000 tytułów czasopism z kk. może zabezpieczyć 
nam dotarcie do szeregu tytułów czesopism nledoetępnych w Pols
ce. W dziedzinie nauk społecznych posledamy możliwość rozwinię
cia współpracry z Instytutem Informacji Nauk Społecznych /INION/ 
AN ZSRR. INION. posladajęcy zbiory lO min woluminów i ślinę kad
rę 1600 pracowników.jest również placówkę, która w wymianie do
kumentów pierwotnych epełnić może doniosłę dla nas rolę. Istnie
je także możliwość rozszerzenia wymiany z Czechosłowackę Akade
mię Nauk. Realizacja wskazanych propozycji noże zaspokoić naj
pilniejsze potrzeby placówek naukowych w tym zakresie.
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Istotny Гогш« usług Inforsscyjnych toladczonych przez OIN 
PAN jest w y s i a n e  f o t o r e p r o d u k e j l  a a -  
t e r i a ł ó w  n a u k o w y c h  z z a g r a n i c a .

Ośrodek Inforaacjl Naukowej PAN od 25 lat prowadzi wysia
na fotoraprodukcjl sater'lałów naukowych z zagranica, w tys za
kresie Ośrodek nawlazał współpracę z ponad 200 inatytucjaml 
naukowym z całego świata. W rasach bezdewizowej wysiany doku- 
sentów naukowych sprowadza się niedostępna w kraju saterlały 
oraz realizuje aię za posocę posiadanej w Ośrodku aparatury 
zasdwienia zagraniczne na fotoreprodukcjs prac autorów polskich. 
W  działalności tej odpłatne sę tylko uaługl techniczne zwlęzane 
z wykonanies fotoraprodukcjl /sikrofiloMi, kaerokopli, fotogra
fii, itp./.

Niedostępne w Polsce saterlały aprowadza się z zagranicy 
na potrzeby placówek naukowych PAN, szkół wyłszych /z wyłęcze- 
niea skadssii sedycznych/ oraz tych placówek, które zdeponowa
ły awoję pulę dewizową w Ośrodku RozpowszeЫшianla Wydawnictw 
Naukowych PAN.

w cięgu 25 lat sprowadzono ponad 2 sin. atron różnego typu 
dokusentów, co równa się ponad 10 tys. wol., przyjsujęc prze
ciętną objętość pracy naukowej - 200 stron.

Obecnie sprowadza się rocznie z zagranicy ok. 30 tys. 
stron sateriałów naukowych w postaci fotor^rodukcji.

Zaznacza się powaZny wzrost zapotrzebowania placówek nau
kowych na wszelkiego rodzaju usługi reprograficzne, poligrafi
czne i fotograficzne świadczone przez OIN PAN /patrz tabela/.

Rozwój usług był w ostatnich latach stosunkowo szybki. 
Jednakże nie nadąZamy ciągle za potrzabasi. Szczególnie pilne 
Jest zabezpieczenie potrzeb w dziedzinie sałej poligrafii. 
Niezbędna Jest sodernizacja 1 rozbudowa bazy sałej poligrafii 
w OIN PAN oraz w bibliotekach 1 placówkach naukowych.

SYSTEM INFORMACJI W NAUKACH SPOŁECZNYCH W RAMACH SINTO

Zgodnie z projektem ogólnym rzędowego Systesu Informacji 
Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej /SINTO/, zatwlardzonys



«•et^pnl* ucIw b Iq Kovltetu Inforaetyki przy n'ezesl» Rady Minis
trów z dnla 6 wares 1978 r.. zadanie utworzenia dzladzlnowego 
systsBU Xnforaacyjnego w Naukach Społecznych /SINS/ w rasach 
SINTO 1 nadzoru nad Jego funkcjonowanlea w przyszłości zosta
ło powierzona PolsklsJ Akadeall Nauk.

Sskretarz Naukowy* kolsjnya Zarządzeniem funkcje Central
nego Ośrodka Inforaacyjnego w Naukach społecznych w ramach 
SINTO powierzył OXM PAN. Oednocześnie Sekretarz Naukowy PAN 
polecił Ośrodkowi, w porozumieniu z wydziałem Nauk Społecznych 
PAN. przedstawić '‘Program prac związanych z tworzeniem Systemu 
Informacyjnego w Naukach Społecznych w Polsce" 1 propozycje 
składu Rady SINS,

O g ó l n y  z a r y s  S y s t e m u .  Dziedzinowy SINS 
ma być docelowo tworzony Jpko system obejmujgcy wszystkie dzie
dziny określone zbiorcze nazwq nsuk społecznych.

System zapewnić me wszelkie formy usług informacyjnych po
trzebnych dla prowadzenia prac badawczych, dydaktyki i popula
ryzacji wiedzy, co przyczyni się do rozwoju nauki, wzrostu e- 
fektyisnoścl zarzodzenla 1 optymalnego prowadzenia działalności 
Ideologicznej, politycznej 1 wychowawczej.

Projektowania 1 wdrażanie do eksploatacji SINS będzie rea
lizowane przy uwzględnieniu letnlejęcych warunków działalności 
Informacyjnej w Polsce. W bibliotekach szkół wyZszych i placó
wek PAN o charskterzs społscznys. politycznym i humanistycznym 
odczuwany Jest wyrainis brak podatawowych wydawnictw zagranicz
ny^. 8 Jednocześnie znany powszechnie Jest fakt. Ze zbiory po
szczególnych bibliotek w znacznym stopniu wzajemnie pokrywaję 
elę. Brak aktualnej Informacji o zbiorach, niedoststeczne wy
posażenie placówek w nowoczesne środki łęcznoścl i reprodukcji 
pogłębiaję te trudności. W rezultacie nie egzystuje w Polsce 
rozpowazechnlony na Zachodzie echamat obsługi informacyjnej, 
w którya istotnym przedmiotem tej obsługi Jeet szybkie informo
wanie o potrzebnych uZytkoatnikowi publikacjach, natomiast doku- 
Bient Źródłowy otrzymuje użytkownik w najbliZszej bibliotece.

W Polsce nie aa warunków do utworzenia jednaj wielkiej 
centralnej placówki Informacyjnej, która mogłaby stworzyć o- 
gólnopolekl bank Źródeł informacji 1 pełnić obsługę w stosunku 
do wszystkich użytkowników informacji.

9



Oletego Hwa±my, w raMoh 5TNS nalvKy przyj«6 ж1пг«дго> 
weny eyetm prxy wodelu zdeeentrallzowenej organlxecjl Inforww- 
cjl z zakreau nauk apołacznych. Oacantrallzacja powinna dotyczyć 
przada «tszyatklw prac zwlgzanych z groaadzanlaa dokuwantAw 
/zblordw blbliotaeznycl^. Ich opracowywania blbllograflcznago* 
indakaowania. w przyazłodel - wypałnlanla kart fornatu przad- 
aaazynowago. a takła analizy 1 oeany potrzab ulytkownlków infor- 
aacjl oraz uatalanla profilów inforaaejl niezbędnych do ich ob- 
aługl. najdogodnłajczych fora taj obaługl Itp. W trybie zdacan- 
tralizowanyn będę nogły być taZ przygotowywana wydawnictwa, aa- 
tarlały Inforaacyjna. taaatyczna zaatawiania aatarlałów inforaa- 
cyjnych, Konieczna będzie natoalaat koordynacja 1 organizacja 
taj dzlałalnodcl oraz acantrallzowana tworzenia drodków aetody'- 
cznych dla dzlałalnodcl infornacyjnaj /klaayflkacjl. tezauru- 
adw, foraatdw zapiau, oprogranowania/. a takZa acantrallzoMna 
wykonywania procaadw wynagajęcych drogich, wyaoko wydajnych u- 
rzędzert. zwłaazcza kowputarów oraz poaługiwanla alę wialklai o- 
gdlnokrajowynl zbloraal infomacji 1 bazaal danych. Władnie te
go typu rozwięzanle organizacyjna zaatoaowano akutacznia w ay- 
ataala Infornacyjnya nauk apołacznych NianlacklaJ Republiki Da- 
BokratyczneJ. Na podatawla dotyehczaaowych dodwiadczań wydaja 
alę najbardziej calowa tworzenia taj alacl przada wszyatkla w 
drodze porozuwlad z odpowiednim placówkaal naukowyal i blbllo- 
tekaai.

N 1978 r. Odrodek Inforaacjl Naukowej RAN zawarł porozuma- 
nla o wapółpracy z Bibliotekę Unlwaraytackę w WBrezawia. przy 
czya awpdłpraca ta aa dotyczyć: opracomrt dokunantacyjnych; 
doakonalanla klasyfikacji 1 Języków Inforaacyjnych; wspólnego 
proandzenla аапаЮц, polagajęcego na zaopatrywaniu użytkowników 
Inforaacjl w kaarokopls aplaów tradel l arybranych artykułów z 
trudno dostępnych zagranicznych czaaoplaa naukowych oraz prac 
przygotowawczych do sutoaatyzacjl tworzonego Systeau Inforaacjl 
Natdc ^ołacznych. Natępnla uzgcwlniono potrzebę zawarcia analo- 
gicznago porozualsnla z Bibliotekę szkoły Głównej Planowania l 
Statyatykl.

w calu włęczanla wszystkich większych plscóMk nauk społe
cznych 1 bibliotek, przewidzianych.do współpracy w ranach'SXNS,
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OIN wyat«plł z ofert«« 8by Jedhoetkł te określiły eaiój udział 
m realizecji prograndw wepółprecsy m remach MISON i ECSSZO-na la- 
(jta 1979-1980. Traktujemy to Jako Jadng z dróg promadzaeych do 
taorzanla alecl Syataau Informacji w Naukach Społecznych.

latotnya marunkiaa określającym charakter tmorzonego Sy- ' 
ateau Informacyjnego m Naukach Społecznych w Poleca ag takie 
ogólne moilimości kraju. Polska nie dysponuje potencjałem ka- 
dromym i materialnym dostatecznym do tego. by me młasnym za
kresie gromadzić i przetwarzać informację obrazujgcg wszystkie 
istotne zdarzania zachodzgce w nauce światowej. Zatniejg Je
dynie dsia paóetwa - Stany Zjednoezeoe i Zwigzek Radziecki - 
które opracowuje i wprowmdzajg do ssiych systemów informację o 
dorobku całej nauki światowej. Nie czynię tego netomiaet ta
kie, znacznie zasobniejsze od Polski kraje. Jak RFN, Francja 
lub Wielka Brytania. Dlatego w warunkach polskich pozostaje 
tylko Jedna droga do zapewnienia pełnej obsługi informacyjnej: 
arykorzystywenie baz danych tworzonych w zagranicznych i między- 
nsrodiMiych systemach inforsiacyjnych oraz możliwie pełne opraco- 
arywsnis 1 gromadzenie materiałów na temat osiągnięć polskiej 
nauki,zawartych w polskiej literaturze naukowej z zakresu dys
cyplin -społecznych. politycznych i humanistycznych.

Uzyskanie i wykorzystanie obcych baz danych jest w pełni 
realne, przy czyn w znacznej części byłoby to możliwe na za
sadzie wymiany za polskie materiały informacyjne. Na tej wła
śnie zasadzie oparte Jest funkcjonosmnie rozwijanego stopnio
wo Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych 
/MIS0li(/, utworzonego w 1976 r. przez akademie nauk krajów so
cjalistycznych. W  systamia tya Ośrodek pełni funkcja narodo
wego organu infornac;yJnego /na podstawie decyzji Sekretarza 
Naukoswgo PAN nr 102 z 1976 r./. W zamień za dostarczenie o- 
pracowaó o literaturze polskiej Ośrodek otrzymuje i rozprowa
dza wśród około 80 placówek polskich publikacje bibliografi
czne i przeględy dokumentacyjne I11S0N.

Ш ranach uczestnictwa Ośrodka w Międzynarodowym Systemie 
Informacji Nauk Społecznych OIN arysyła od roku 1976 abstrakty 
z polskich kaięZek naukowych, przeznaczone do publikacji w ~Re- 
ferativnych iurnałach' /9 serii/, abstrakty do **Zbior6w teme-

11



tycznych** /przeciętnie 6 serii temtycznych tt clęgu roku/ oraz 
seterlaZy bibliograficzne do **Bibliografll tenatycznych' 
/przeciętnie 6 serii/.

Uczestniczenie ar Systsnls 1 przekazywanie przez CHN PAN 
dokuoentacjl do wymienionych wydawnictw stwarza korzystne wa
runki propagandy nauki polskiej, przy niewielkich stosunkowo 
nakładach 1 bardzo duZym zasięgu terytorialnym.

Korzyści dla użytkowników polskich nłynęce z uzyskiwania 
**Referativnych Żurnałów**, "Bibliografii tematycznych" oraz 
"Wiórów tematycznych" sę oczywiste. W otrzymywanych asterla- 
łach MISON zawarte eę informacje o ok. 300 tya. publikacji na
ukowych z całego niemal świata.

Plan pracy MISON na lata 1978-1980 przewiduje powaZne 
zwieszania i rozszerzenia współpracy. Podstawowym zagadnie- 
nism Jest Jednak nie tyle ilościowy co Jakościowy rozwój współ
pracy. Pa wprowadzeniu automatyzacji procesów informacyjnych 
/tzw. AZS MISON/» użytkownicy będę Otrzymywać serwisy Informa
cyjne z opisami bibliograficznymi w Językach oryginałów dokumen
tów 1 abstrakty w Językach ojczystych krajów uczestników MISON.

w roku 1977 Europejski Ośrodek Koordynacji Badeó 1 Doku
mentacji Nauk Społecznych /tzw. Ośrodek Wledeóski/ występił z 
inicjatywę uruchomienia specjalnego programu wymiany usług in
formacyjnych w zakresie nauk społecznych w skali europejskiej. 
Jako formy realizacji postanowleó Aktu KOócowsgo Europejskiej 
Konferencji Bezpieczeóatwa i Współpracy. Inicjatywa ta zosta
ła podjęta przez dziewiętnaście spośród trzydziestu dwóch 
paóstw sygnatariuszy Aktu Hslsiósklego. wyłoniono Międzynaro
dowy Koaiitst Organizacyjny, składajęcy aię w równej lic^ie z 
przedstawicieli państw Wschodu 1 Zachodu - w Komitecie tya 
Polskę reprezentuje dyrektor OIN PAN.

Instytut Inforascjl Naukowej Nauk Społecznych Akademii 
Nauk ZSRR /INION/ zadeklarował zorg -.Izowanls I Konferencji 
narodowych organów informacyjnych, która podj^y Inicjatywę 
Ośrodka Wiedeńskiego i konferencja te odbyła się w Moskwie w 
czerwcu 1977 roku. Prkyjęła ona roboczę nazwę ECSSIO od an
gielskiego skrótu: European Conference on Social Sciences In
formation and Documentation. Konferencja ta alałs charakter
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InfoTMcyJny - prxedateMrlclele-uczeetnłe2^.ych w niej organów 
infornaeyjnych przedatawlU sprawozdanie ze swej działalności. 
Taki przegląd pozwolił na wstępny wybór poszczególnych fora 
działalności, które nogłyby być przedaloteB europejskiej współ-, 
pracy wielostronnej. Konkretyzacji tych fora dokonał Międzyna
rodowy Koaltet Organizacyjny poarałujęc trzy tematyczne grupy 
robocze: 1/ wyalana literatury pierwotnej. 2/ wyalana Informa
cji o badaniach w toku, 3/ zeetosowanle metod matematycznych 
1 autoaetyzacja Inforaacjl naukowej w zakresie nauk społecz
nych. zadaniem których było przygotowanie aaterlałów wyjścio
wych do dyskusji na kolejnejjkonfarencjl ECSSio.

Druga Konferencja ECSSIO odbyła elę w październiku 197Br. 
w Polsce, a JaJ organizatorem był Ośrodek Informacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk. Przebieg Konferencji 1 JeJ wyniki po
twierdziły możliwość 1 celowość europajsklej współpracy w za
kresie wymiany usług informacyjnych.

Przede wszystkim odnotować należy wzrost zainteresowania 
sarnę ideę takiej współpracy, wyrażajęcy się zwiększeniem lloś- 
cl' reprezentantów narodowych organów Informacyjnych 1 wyspecja
lizowanych organizacji międzynarodowych, tak rzędowych. Jak 1 
pozarzędosrych. W Konferencji w Błałejewku pod Poznaniem,w paź
dzierniku 1978 r.. uczestniczyli reprezentanci 22 państw euro
pejskich 1 Kanady oraz 9 organizacji międzynarodowych. Uczest
nicy Konferencji postanowili utworzyć na zasadzie dobroatolnego 
udziału w pewnym sensie autonomiczny program dzlałajęcy w ra
mach organizacyjnych Ośrodka Wiedeńskiego, zachowujęcy nazwę 
ECSSIO. którego pełna nazwa w Języku angielskim brzmi: European 
Cooperation on Social Sciences Information and Documentation. 
Przyjęty został plan priorytetowych działań w ramach tego pro
gramu na lata 1979-1980. obejmujęcy następujęce punkty:

1. Publikacja międzynarodosrych bibliografii 1 Informato
rów.

2. Organizowania kursów szkoleniowych 1 konferencji teo
retycznych.

3. Tworzenie narodowych punktów koordynacyjnych.
4. Informacja na temat badań w toku.
5. Wymiana Informacji ne nośnikach magnetycznych.
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6. wydamnle mpólnego biuletynu inforeecyjnego.
7. Zorganizowanie teeatycznych wydawnictw Inforaacyjnych.
8. Praca nad ap6jno8clg latnlejgcych ayetendw InforeacyJ-

nycb.
9. Przewodnik o auropejakleh orgmach Inforaacyjnybh z 

zakresu nauk społecznych iz corocznye suplsaantew.
Odnotować Jednocześnie nalały polityczny sukces Konferen

cji: po raz pierwszy zalecania Konferencji, przyjęte Jednogłoś
nie, stwierdzają we wstępie, ±e utworzenie Europejskiej IKepśł- 
pracy w zakresie Inforaacjl 1 Ookuaentacjl w Naukach ^ołacz- 
nych /ECSSID/ stanowi prz^iład realizacji postanowieA Aktu 
Koścowego Konferencji BezpleczeAstwa 1 współpracy w Europie.

Ispleaentacja uchwalonych przez II Konferencję ECSSIO 
zaleceó zalełeć będzie przede wszystkla od stopnia Ich reali
zacji przez przedstawicieli narodowych organów mforaacyjnych, 
które w Konferencji uczestniczyły. Koordynatorse tej współpra
cy, .której celea zasadnlczya Jest zapewnienie ułytkownlkoa naj
szerszego wachlarza usług Informacyjnych, będzie Ośrodek Wie
deński, który zobowlęzano do podjęcie wszelkich kroków organi
zacyjnych, w tya uzyskania poeocy organizacyjnej 1 finansowej 
ze strony takich organizacji wyspecjalizowanych. Jak UNESCO o- 
raz Inne pozarzędowe organizacja. Jak XFLA, FIO Itp,

Nalały teł zaznaczyć, łe współpraca regionalna w ranach 
Europejskiego Regionu UNESCO wzbogacsć będzie treść współpra
cy systemów Informacyjnych akademii nauk krajów socjalistycz
nych, stwarzajęc warunki do szerszej ofensywy Ideologicznej 
nauki marksistowskiej, 1 w coraz bardziej efektywny sposób 
świadczyć usługi Informacyjne na rzecz użytkowników, dla do
bra 1 połytku nauki światowej.

Bloręc pod uwagę, łe uczestnikami ECSSIO nogę być wszyst
kie kraje, które podpisały Akt Końcowy KBWE w Helsinkach,nołna 
spodziewać się równleł nawiężenia współpracy z anarykańsklal 1 
kanadyjskimi systeModi Informacyjnymi nauk społecznych. OIN o- 
trzymał Juł propozycję ze strony Ośrodka Badań Politycznyh U- 
nlwarsytetu w Plttsburgu, dotyczęcę przygotowywania przez nas 

Języku angielskim dokumentacji zawartości 25-30 najważniej
szych polskich czasopism społeczno-politycznycl^w_celu_opubllko-
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•lanla przaz kontraKanta ваагуквЛвк1адо.2арамп1.коЬу to propagan
dę polakiago czaaopidBlannlctwa /głównie w krajach aaarykaóa- 
kich/ oraz udział w dochodach za aprzadaZy.

W  ranach unowy dwuatronnaj. Ośrodek uzyakał zapewnianie 
ayateaatycznych doataw na nośniku nagnatycznya Infornacjl bi
bliograficznej z NRD /nauki akononlczne - od 1979 r.; nauki 
prawna - od 1990 r./. Z chwilę uruchonlenla AIS MISON. Polaka 
będzie otrzyaywać z tego Syatenu powaZnę część światowego za- 
aobu Infornacjl.

Dziailzlnowy Syatan Infornacyjny w Naukach Społecznych w 
Polace powinien być jadnyn z alanentów działalności badawczej, 
dydaktycznej, popularyzatorako-propagandowej i kulturalno-wy- 
chowawczej prowadzonej w kraju,' w części ckstyczęcej zagadnleó 
będęcych przednloten zelntereaowanle nauk społecznych. Rozu- 
niany w tan epoeób ayatea lnfornac:yJny będzie tworzony przy 
uwzględnianiu zarówno prawidłowości ogólnych, dotyczęcych 
wszelkich kierunków nauki 1 fora działalności infornacyjnej. 
Jak teZ konkretnych mrunków rozwoju nauk społecznych i ich 
obsługi infornacyjnej w Polsce.

Głównynl warunkanl określajęcyni SINS będzie w zwlęzku 
z tyn opracowanie skapartyz dotyczęcych;

a/ aktualnego stanu i przewidywanych kierunków rozwoju 
badaó, dydaktyki, propagandy ltd. w zakresie nauk społecznych 
w Polace,

b/ potencjału kadrowego kaZdeJ z tych fora działalności.
С/ srenu i perspektyw rozwoju iatnlejęcych w kraju zbio

rów pierwotnych Źródeł Infornacjl w  onawlanyn zakresie.
d/ aktualnego i przewidywanego stanu liczbowego i po

trzeb użytkowników infornacjl.
e/ aktualnych 1 przewidywanych rozwlęzaó organizacyjnych 

a nauce, dydaktyce, oświacie, propagandzie, sterowaniu proce- 
sani apołecznyni,

f/ aktualnych 1 przewidywanych nozliwoścl współpracy nau
kowej 1 infornacyjnej z zagranicę.

Rozpoznanie tych mrunków Jest Jednę z niezbędnych prze
słanek do właściwego zaprojektomnla SINS Jako całości. Zada-
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nie to została częlclowo aykonane. Przewiduje el«. Im  zakoiV- 
czenie prac projektowych nastąpi do końce 1980 r. W "Projekcie 
ogdlnya" zostanę równleZ okredlone główna zasady tworzonego sy- 
steau. tj.s

a/ Iródła gromadzenia Informacji, w azczególnoóci udział 
inforiracjl opracowywanej w kraju oraz udział, sposoby pozyski
wania, zasoby 1 kierunki /cela/ wykorzystywania obcych baz 
danych:

b/ liczba 1 kolajnoóć tworzenia projektowanych podayate- 
mów SINS, przy czyn podaysteny bgdg tworzone zarówno dla po- 
azczagólnych dyscyplin naukoorych. Jak tei dla priorytetowych 
problemów badawczych: będzie to nestępować w kolejnoócl od 
dyscyplin 1 problemów majęcych w Polsce największe znaczenie 
do słabiej rozwiniętych.a dla poszczególnych podsystemów bę
dę poafoływane wlodęce placówki Informacyjne

С/ przewidywany udział poszczególnych rodzajów informacji 
w łgcznaj obsłudze Informacyjnej, tj. informacji typu biblio
tecznego /gdzie znajduję się iródła pierwotne/, bibliografi
cznego. dokumentacyjnego, iródłowego /zoopstryawile użytkow
ników w kopie dokumentów pierwotnych/, faktograficznego^

А/ przewidywany sposób rozpowezachnlania Informacji w 
głównych znanych trybach rozpowszechniania, tj. selektywnej 
dystrybucji Informacji. . retrospektywnego wyszukiwania Infor
macji. opracowań przeględowych;

s/ przewidywane zastosowanie różnych noóników infoimacjl. 
zaleZnle od sposobu informowanie /kartoteki, wydawnictwa in
formacyjne. wydruki, kopie oryginałów na papierze, mlkroformy. 
Informacja na noónlku magnetycznym, dialog użytkownika z oa- 
szynę:

f/ orientacyjne zapotrzeboMranls na kadry ludzkie oraz 
órodki lokalowe, techniczne 1 pieniężnej

INFORMACJA W ZAKRESIE NAUKOZNAWSTWA 1 POLITYia NAUKOWEJ '

W roku 1978 mija 15 lat od chwili ukazania aię plerwazs- 
go numeru "Przeględu Informacji o Naukoznawstsrie". Wydawnictwo
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to publikujące ok. 1000 adnotoeanych pozycji bibliograficznych 
rocznie Jest szeroko znane ir6ród precoeników nauki. Wykorzystu
jąc dotychczasowy dorobek Ośrodka w zakresie gromadzenia 1 o- 
pracowywanla Informacji naukoznawczej. opracoweno 1 przygotowa
no do wdrolsnia system Automatycznego wyszuklaranla Informacji 
o Naukoznawatwla 1 Polityce Naukowej /AWION/.

System AMHON Jest w załoZenlu systemem dokumentacyjno- 
-faktograflcznym. którego zadaniem aa być dostarczanie nie 
tylko Informacji o śródłach piśmienniczych, lecz takie udos- 
tgpnlanls Informacji faktograficznych, informacji o kadrach 
naukoan-badawczych oraz Informacji legislacyjnej, dotyczącej 
organizacji 1 funkcjonowania nauki.

System będzie dostarczać: przeględy, informację sygnalnę, 
opracowania syntetyczne, zestawienia bibliograficzne, zesta
wienia dokumentacyjne, dane liczbowe /dotyczęce np. zstrudnie- 
nia w placówkach naukowych, liczby doktorantów itp./, dane do- 
tyczęce struktury placówek naukowych, dane o poszczególnych 
pracownikach naukowych, o programach badawczych, tytuły recen
zowanych prac doktorskich i habilitacyjnych, informacje o wy
jazdach za granicę Itp.

Zakres tematyczny Systemu obejmuje: ogólne zagadnienie 
naukoznawstwa. teorię i metodologię nauki, prognozowanie w 
nauce, organizację 1 planowanie badań naukowych, ekonomikę i 
efektywność badać naukowych, historię nauki 1 techniki ltd.

w roku 1976 ukończono prace nad częścię bibliograficzna 
AWION-U.

W latach 1979-1980 celowe byłoby przystąpienie do części 
faktograficznej AWION, przy czym punkt wyjścia mógłby stano
wić projekt Archiwizacji Danych Społecznych Komitetu Nauk Po
litycznych PAN,

Prace projektowe nad Systemem AWION Ośrodek Informacji 
Naukowej PAN prowadził we współpracy z usługowymi zakładami 
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej /ZETO/ podległymi Zje
dnoczeniu Informatyki KNSzMlT. a w szczególności z ZETO Bia
łystok 1 ZETO-ZOWAR Warszawa - oraz z Ośrodkiem Obliczeniowym 
CINTE Warszawa.
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w ramach prac projektowych i testowych uruchomiono - w 
oparciu o własne i zagraniczne eksperymentalne bazy danych - 
kilka pakietów programów gromadzenia 1 wyszukiwańla informa
cji, np. AWION-ZETO Białystok. AWZ(m-STAIRS ASPZD/z WINITI 
ZSRR/ - w trybie wsadowym 1 dialogowym, lokalnym 1 teleprze- 
twarzanla.

Przeprowadzono eksperymenty ze zdalnym wyszukiwaniem In
formacji naukowej za pomoce terminali.

INF0RMAC3A W ZAKRESIE CHEMII I TECHNOLOGII CHEMICZNEO

Rozwojem Informacji chemicznej zainteresowane eg głównie 
trzy resorty: Ministerstwo Przemysłu Chemicznego. Ministers
two Nauki, Szkolnictwa WyZszsgo 1 Tschnikj. oraz Polska Akade
mie Nauk, Celem aktywizacji dzlałalnoócl informacyjnej w che
mii i naukach pokrewnych, kierownicy tych resortów powołali w 
roku 1975 Komisję Międzyresortowe ds. opracowania programu 
rozwoju Informacji w dziedzinie chemii 1 technologii chemi
cznej. Komisje pod przewodnictwem prof. Andrzeja Bylickiego. 
zakoAczyła w roku 1978 prace nad projektem wstępnym Systemu 
Informacji Chemicznej - SICh. Zgodnie z programem SINTO re
sortem koordynujecym prace SICh Jest Ministerstwo Przemysłu 
Chemicznego.

Uczestnlczecy w pracach Komisji przedstawiciele OIN PAN 
przyjęli na siebie organizację, w renach SICh. zapewnienia u- 
Zytkownikom dotarcia do materiałów pierwotnych. Prace te pod- 
Jęł Oddział OIN PAN w Poznaniu, który od roku 1976 zajmuje 
się pracami projektowymi dotyczęcynl Systemu Informacji Che
micznej. w zakresie:

a/ organizacji, centralnego dla Systemu, bsnku mlkrofl- 
azowsgo dokumentów pierwotnych z chMil /tj. czasopism, wy
dawnictw zwartych. Innych publlkacjlj(

Ь/ stworzenia ogólnokrajowej elacl obsługi iródłowej na 
bazie zbiorów mikrofiszowych.
ZakoAczenle prac projektowych Jest przewidziane na rok 1983, 
z Jednoczesnym sukcesywnym wdrażaniem Systemu.
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Projekt SZCh wyznacza poznaAefcleJ placówce OIN PAN cen
tralna alejece w Syetaeles Oddział we zapewnić podstawowy bazę 
łródłowe - centralny w akall kraju - dla obsługi wszystkich u- 
łytkownlków Systewu w kraju /docelowo 18 ООО/, poprzez regional
ny sieć obsługi. Jak równie! koordynować 1 nadzorować pracę re
gionalnej alecl obsługi IródłoweJ /przewiduje się 5 regionalnych 
ośrodków obeługl/.

Funkcje, Jaky powierzono Oddziałowi OIN w Poznaniu, wynika 
z faktu, !e Oddział:

a/ posiada kilkuletnie doświadczenia w zakresie obsługi 
ułytkoamików inforwacjl na podstawie ponad 400 tytułów czsso- 
plsa zagranicznych z dziedziny chewll; obsługa ta oparta Jeat 
na wdroZonyw przez OIN PAN elkroflazowyn ayateale informacji 
naukowej,

b/ posiada rozeznanie w zakresie dostępności, rozeieszczenla 
1 opracowywania materiałów łródłowych na terenie kraju i za
granicy,

С/ przeprowadził szereg prac eksperyaientalnych dotyczę- 
cych technologii produkcji 1 technik mlkrofiszowych,

d/ posiada rozeznanie w oprzyrzydowanlu technicznym dla 
stosowenls technik nikrograficznych,

e/ dokonał analizy potrzeb ulytkownlków w resortach: PAN, 
MPCh 1 MNSzWlT,

f/ od 1976 r. współpracuje z zegrsnlcznyal ośrodkami in
formacji naukowaj akademii nauk, które stosuję system mikrofi- 
azowy w pracy Informacyjnej.

Obsługę łródłowę w dziedzinie chemii Oddział OIN p an w  

Poznaniu obejmuje obecnie ok. 250 użytkowników, roczna war
tość usług srynosl ponad 2 min zł. Do roku 1980 przewiduje się 
objęcie tym serwisem 600 użytkowników, a roczna wartość usług 
wzrośnie do 3 min zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE НА1Ж PRZYRODNICZYCH I ŚCISŁYCH

Podatawowę formę obeługl informacyjnej w dziedzinie nauk 
przyrodniczych 1 ścisłych, jeat omówiona wyZeJ działalność ey-
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eteau mikrofiazoivego oraz aryalane trudno dostępnych ssterlałóM 
z plscóNkasl zagranicznym.

W latach 1979-1980 głóanyal partnerem OIN PAN. z któ- 
ryal planowana Jest dalsza współpraca będę: Biblioteka Nauk 
Przyrodniczych AN ZSRR 1 Wszachzmęzkowy Instytut Informacji 
Naukowej i Technicznej AN ZSRR /WINITI/.

WINITI i Biblioteka Nauk Przyrodniczych stanowić maję 
główne oparcie dla projektowanego w ramach Wielostronnej 
Współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych - systemu 
MISTEN /MelKlunarodnaja Informaclonnaja slatema toćnych 1 
esteatvennych nauk/.

Biblioteka Nauk Przyrodnlc2Vch AN ZSRR występlła w roku 
197B z ofertę wymiany z OIN PAN materiałów trudno dostępnych 
oraz serwisów Inforaacyjnych. W latach 1979-1980 projektuje 
się wymianę literatury polskiej i radzieckiej, mikrofisz z 
czasopism zagranicznych; wymanę wydawnictw Informacyjnych.
wykazów nabytków.bibliografii itp. W Bibliotece Nauk Przyrod-/niczych. której podporzędkowane sę filia 200 bibliotek placó
wek naukowych Akademi Nauk ZSRR przystęplono obecnie do prac 
nad automatycznym systemem wyszukiwania informacji w naukach 
przyrodniczych /Informacionno-polekovaja sisteaa estestven- 
nych nauk - IPSEN/. Do IPSEN wprowadza się rocznie ok.i.5 win 
dokumentów z zakresu: matematyki, mechaniki, fizyki, astrono
mii. chemii, biologii, biochemii, nauk o Zlsml. cybernetyki, 
techniki obliczeniowej. elektroniki, automatyki 1 telemechani
ki. Wymiana materiałów z Bibliotekę Nauk Przyrodniczych Jest 
dla placówek Polskiej Akademi Nauk nadzwyczaj korzystna, sta
nowi Jednocześnie przygotowanie do szeroko zakrojonej współpra
cy w ramach MISTEN w następnej pięciolatce.

zasadniczym partnerem, z którym od kilku lat prowadzi OIN 
PAN oZywionę wymianę materiałów informacyjnych Jest Wszech- 
zwlęzkowy Instytut Informacji Naukowej 1 Technicznej /WINITI/. 
Placówka ta.zatrudniajęcs 6 tys. pracowników etatowych 1 współ- 
pracujęca z 23 tys. pracowników naukowych na zasadzie uaówy- 
-zlecenia /tzw. słuZba abstraktowa/. Jest podstawowym w ZSRR 
organem w zakraala Informacji z zakresu nauk ścisłych 1 tech
nicznych.
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Ns •zczególn^ uwagę zasługuje tworzony od roku 1971 w 
1Ю11Т1 zintegrowany ayatea Inforaacyjny ASSISTENT - ZautoMty- 
kowany Syatea Inforaacjl w zakresie Nauki 1 Techniki /Avto- 
aetlzlrovannaje spravofno-inforaaclonnaja elateua po naukę 1 
techniko/.

Systeo ASSISTENT. Jest przeznaczony do obsługi pracowni
ków naukowych 1 epeejallatów w zakresie podstawowych dziedzin 
nauki i techniki, gospodarki narodowej, a takze konplekaowych 
problaaów aiędzydzledzlnowych. Przewiduje się włączenie do 
ayatepu dokunentów naukowych, opubllkotitanych na całye ówlecle, 
we mzystklch Językach, poczynajęc od roku 1975 1 przechowywa
nie arezystklch bez wyjątku dokunentów wprowadzonych do systemu 
w okresie 15 lat.

Systea przewiduje realizacją następujących rodzajów usług 
informacyjnych:
- wydruk arykazu nuoterów dokunentów z Biuletynów Informacji 

Sygnalnej 1 przeglądu dokunentacyjnego "Referatlvn)d Źurnał".
- publikowanie opisów bibliograficznych dokunentów.
- udoatępnianie analiz lub adnotacji dokumentów.
- wykonywanie mlkrokopll dokumentów lub reprodukcji,względnie 

kaerokopil.
- selektywne rozpoarszechnlanie Informacji,
- publikowanie wydawnictw informacyjnych różnych rodzajów 

i o różnym przeznaczeniu.
- retrospektywne wyszukiwanie dokunentów na Jednorazowe zapy

tanie.
- wyszukiwanie Informacji faktograficznej 1 dokumentacyjnej 
/z różnych dziedzin nauki 1 techniki/,

- przechowywanie 1 udostępnianie na zapotrzebowanie /Jednora
zowe 1 stałe/ kopii dowolnych opublikowanych dokunentów nau
kowych wprowadzonych do systemu.

Przewiduje się moZllwoóć korekcji wyszukiwania informacji 
w systemie on-llne /w trybie bezpoórednlm/.

Rozpatruje elę noZliwoóć retrospektywnego wyezukiwenie do
kumentów na Jednorazowe zapytanie informacyjne, sformułowane w 
Językach krajów członkoarsklch RWPG. a ponadto w Języku angiel
skim i francuskim oraz reprcxiukcjl dokunentów 1 ich przekazu.
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2 «yeteau ASSISTENT Ju2 w latach 1979-1980 aolna będzie 
otrzyaac ok. 600 tya. opisów bibliograficznych /1 częściowo o- 
pracowsó abetpaktowych/ z szeregu dziedzin nauk ścisłych 1 
przyrodniczych /z wyjętklea architektury 1 budownictwa/ oraz 
wybranych zagadnleó rolnictwa 1 aadycyny.

Podjęcie współpracy z WZNITI w pełnya zakresie jest dla 
placówek PAN nieaolllwe i niecelowe, w szeregu dyscyplin współ
pracę tę powinny podjęć odpowiednie podsysteay SIKTO. Celowe 
natoalast jest określenie d^cyplln. które wchodzę w zakres 
zalnteresowart Polskiej Akadeall Nauk 1 w latach 1979-1980 przy- 
stęplanle do sukcesywnej adaptacji baz danych WINITI.

Zdanlea OZN PAN w roku 1979 powlnnlśay iwzystęplć do eks
ploatacji profilu tanatycznego dotyezęcego genetyki 1 biologii 
■olekularnej, a w roku 1980 - mateaatykl 1 teoretycznych zagad
nień techniki, rozszerzajęc w latach następnych zakres obsługi 
poprzez włęczenle innych dziedzin będęcych przednloten zainte
resowań placówek PAN.

Materiały z Akademii Nauk ZSRR otrzymywać molsmy na zasa
dzie wymiany bezdewizowej, w zsmian za przekazywanie opracowań 
o literaturze polskiej oraz udostępnienie WINITI opracowanego 
przez OIN PAN systemu z dziedziny polityki naukowej 1 naukoznaw- 
8twa - AWION.

W roku 1979 przewiduje się praca przygotowawcze w calu wy
korzystania baz danych WINITI. W konsultacji z zainteresowany
mi wydziałami PAN /w szczególności wydział II 1 V/ wyi>rane zo
stanę odpowiednie profile, dla których w pierwszym eksperymen
talnym stadium przygotowywane będę materiały Informacyjne. 
Zarówno WINITI, jak i Biblioteka Nauk Przyrodniczych będę mo
gły dostarczać Ośrodkowi taśmy magnetyczne zawierajęce zapiay 
dokumentów odpowiednich profili. Zorganizowanie kompleksowego 
aerwieu obsługi użytkowników wymagać będzie aktywnego udziału 
zainteresowanych placówek PAN 1 odpowiednich środków. Niezbędne 
jest:
- opracowanie odpowiednich programów konwersji w celu odczyta

nia uzyskanych taśm magnetycznych 1 dokonania wydruków,
- uściślenie profili według zapotrzebowania użytkowników,
- zaopatrywanie użytkowników w kopie materiałów Źródłowych,

22



- opraconywemle materlał6mi Informacyjnych x polskiego czaaoplś- 
■lennlctwa w celu wyalany z zagranicg.

Prace ekaperyaentalne w zakreale Inforaacjl nauk biologi
cznych będg oparte poczgtkono na wspAłpracy dmatronnej. W dal- 
azya etapie przaMldymne Jeet utatorzenle /w raaach porozunienla 
z akadealaal nauk krajów aocjallatycznych/ alędzynarodowego sy- 
ataau informacji w naukach ćciałych 1 przyrodniczych /MISTEN/ 
na wzór Międzynarodowego Syateau Inforaacjl w Naukech Społecz
nych /MISOK/.

INF0RMAC3A Щ ZAKRESIE GOSPODARKI 2yVINO§CIOWE3

Zeapół Inforaacjl Rolniczej OIN PAN pełni usługi w dziedzi
nie inforaacjl naukowej z zakresu gospodarki Zy¥moóciowej na 
zlecenie wydziału V - Nauk Rolniczych i Leśnych PAN.

Usługi te obejmuję przede wszystkim opracowywanie “Infor- 
aatora o atynlkach zakoAczonych badaó~. o obj. ok. lOO arkuszy 
wydawniczych rocznie. Zawiera on Informacje o wynikach zakoń
czonych badań z zakresu rolnictwa, nadsyłane do Wydziału V na 
mocy porozumienia międzyresortowego ze wszystkich placówek pod
ległych PAN. MNSzWiT oraz resortom rolnictwa, leśnictwa i prze
mysłu spożywczego. Dzięki współpracy z innymi resortami uzysku
je się dane o pracach badawczych z wszystkich placówek naukowych 
podległych tym resortom /rocznie informacje z 2500 - 3000 prac/. 
Przeprowadzona przez OIN ankieta wykazała. Ze pierwszym postu
latem użytkowników Jest szybsze uzyskiwanie informacji o aktu
alnym stanie badań. W tym celu od 1979 r.‘‘Informator* ma być 
wydawany przez OIN PAN technikę małej poligrafii.

Zespół Informacji Rolniczej OIN PAN opracował nowy układ 
formularza, zawierajęcy wybrane pozycje karty informacyjnej, 
wdrażanego przez CINTE systemu SYNABA oraz Instrukcje sporzę- 
dzania Informacji o wynikach zakończonych badan naukowych do 
opublikowania w ’‘Informatorze*. Wypełnione przez autorów for
mularze. ułoZone w odpowiednie działy tematyczne, będę kierowa
ne bezpośrednio do druku bez konieczności przepisywania na ma- 
szycie 1 korekt, co powinno skrócić terminy wydawania *lnforma- 
tora* do kilku miesięcy /dotychczas druk trwał około 2 lat/.
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Oo etetoj obsługi Inforsscyjnsj wydziału V nalały rdatnlał 
zbierania danych dotyczących obaady kadrowej rolniczych placó
wek naukowych 1 Ich tematyki badawczej oraz współpracy naukowej 
z zagranice w zakresie badaó rolniczych. W 1979 r. przewiduje 
się ekeparymentelne wdrołanla projektu eyeteau infonMcjl /kar
toteki perforowana/ o wszystkich krajowych placówkach nauko
wych z dziedziny gospodarki ływnoóclowej. System ten na za
wierać Informacje dotyczece n.ln.:
- kadry /kwalifikacje 1 dorobek naukowy/.
- temat^i badawczej.
- aparatury.
- efektywnodci współpracy z zegrenlcg.

Projektowany na lata 1979-1980 rozwój uaług Informacyjnych 
Jest, jak sedzimy, realny do wykonania, wymaga jednak zabezpiecze
nia niezbędnych środków oraz pełnej mobilizacji potencjału 
Ośrodka Informacji Naukowej PAN oraz pogłębienia współpracy z 
bibliotekami i placówkami informacyjnymi PAN, szkół wyZszych 
i Innych resortów gospodarki narodowej.
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DEVELOF>HEKr OF INFORMATION SERVICES IN 1979-1980 YEARS 
PROOECTEO BY THE SCIENTIFIC INFORMATION №NTER 

OF THE POLISH АСАОЕМГ OF SCIENCES

S

*№• artlcla praaanta tha aaln Unaa of cha activity of tha 
Sclantlfle Inforaatlon Canter of tha PoUah Acadeay of Sclencaa 
alalng at providing aaaliara. могкега and aatebUahenenta of the 
Pollah Acadaay of Sclencaa Inforaation aarvlcaa throughout the 
propra Norka and cooperation with national and foreign inatitu- 
tlona.

Thera are characterizedt
- aarvlcee in the aultldlaclpllnary infornation throughout the 

alcroflche ayatea. exchange of photoreproductlona of aclen- 
tlfic publlcatlona alth foreign countrieOf providing reprogra- 
phlcal, printing and photographic aervicaa and aid to the Po- 
lieh Acadeay of Sclencea. eatabllahaenta in organization of 
Infornation activity.

- preparation'and diaeeaination of inforawtion In the field of 
acience of aclence and eclence policy.

- participation to the aorka of national Chealcal Inforaation 
Syatea /SlCh/.

- organizing of Inforaation activities in the field of natural 
and exact aciencea.

- preparing of infornation in the field of agricultural sclen
cea.

Baaldea there are presented alas of the Scientific Inforas- 
tion Canter of the Polieh Acadeny of Sclencea as the Main Center 
of Social Sciences Inforaatlon in the franawork of the project 
of governenental Syetea of Scientific Technological and Organi
zational Infornation /SINTO/ and aa the body of national 
inforaation althln the International Social Sciences Infoma- 
tion Syataa /MISON/ and European Cooperation on Social Scien
ces Inforaation and Docunentation.

25



РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СБСЛУЖИВАНШ В 1Э7Э-1Э80 гг..
ПРОЕКТИРУШОЕ ЦЕНТРОМ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАН

F е э в м е
В статье рассматрввавтся основное направления деятельности 

Центра научной информации ПАН, которой,, в рамках.проводимых в 
Центре работ и сотрудничества с зарубежннми центрами информации, 
выполняет задачи ивформацяонного обеспечения членов и сотрудни
ков Польской Академии наук, а также удовлетворяет ивформационвые 
потребности научных учреждений Академии путем:
- услуг в области многодисциплин̂ ной информации - организация 
системы микрофиш, обмен фоторепродукциями научных публикаций 
с заграницей, организация репрографических, полиграфических и 
фотоп̂ афических услуг, оказание научным учреждениям ПАН помслци 
в организации информационной деятельности;

- обработки и распространения информации в области науковедения 
и научной политики;

- организации информационной деятельности в области естественных 
в точных наук;

- подготовки информации в области сельскохозяйственных наук.
Автор обсуждает также и задачи стоящие перед ЩШ ПАН как 

головного центра информации в области общественных наук в рамках 
государственного проекта Системы научной, технической и организа̂  
ционной информации /sinto / и национального информационш)го орга̂  
на в рамках Международной Системы информации по общественным нау
кам АШХБ/ и Европейского сотрудничества в области информации и 
документации цо общественным наукам /Ecsszo/.
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EL2BIETA ARTOmCZ
Ośrodek Inforeacji Naukowej PAN

METODYKA ANAL1TYCZN0>SYNTETYCZNEG0 OPRACOWANIA DOKUMENTÓW 
WPROWADZANYCH DO SYSTEMÓW INFORMACYONYCH 

/na przykładzie ayatenu AWION/

Próba określenia procesu analltyczno-synte- 
tycznego opracowania dokumentów wprowadza
nych do zautomatyzowanych ayateoów Informa
cji. Podatawowa pojęcia analltyczno-ayntety- 
cznago opracowania dokumentów: analiza treś
ci dokumentu, indeksowanie Jako synteza treś
ci dokumentu, środki.metody 1 cel indeksowa
nia. Charakterystyka procedur enalityczno- 
-syntetycznego opracowania dokumentu. Przy
kład zastosowania metodyki ASO w powiężeniu ' 
z roboczę Instrukcję Indeksowania dokumentów 
dla systemu informacji w zakresie naukoznaws- 
twa 1 polityki naukowej AWION oraz innymi 
materiałami metodycznymi systemu.

Celem artykułu Jest przedstawienie podstawowych pojęć 1 e- 
tapów procesu analizy 1 eyntpzy treści dokumentów przeznaczo
nych do zautomatyzowanych systemów Informacji dokumentacyjno-bi- 
bllograflcznej caraz omóatienie 'przykładu zastosowania metodyki a- 
nalityczno—syntetycznego opracowania dokuaantów przyjętej w pro-

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1979 nr 1/34/
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Jekcla zautoaatyzowanego systemu Informacji z zakrssu nsuko- 
znawatwa 1 polityki naukowej AWION.

Pojęcie analltyczno-syntetycznego opracowania dokumentów 
stosuje się w znaczeniu budowy modelu trsóel dokumentu za po
moce odpowiednich procedur oraz środków /4/. 3sst to rozumie
nie odmienne od przyjętego w nlOktórych opracowaniach metodycz
nych, w których termin opracowanie analityczno-syntetyczna ato- 
sowany Jest do określenia pewnego typu dokumentów wtórnych Jako 
synonim opracowania przeględowego, analizy dokumentacyjnej. In
formacyjnego opracowanie analltyczno-syntetycznego /3,6/. Do
kumenty takie sę rezultatem analizy i syntezy najczęściej wielu 
dokumentów pierwotnych i maję postać wielostronicowego referatu.

Procedury i środki ASO omewiane w niniejszym artykule do
tyczę analizy i syntezy treści pojedynczych dokumentów przezna
czonych do wprowadzania do zautomatyzowanego eyatamu Informe- 
cjl.

Proces analltyczno-syntetycznego opracowania dokumentów 
/ASO/ w zautomatyzowanym systemie informacji stanowi - w myśl 
zasad metodyki projektowania eystemów Informacyjnych MCNTI - 
element przyjętej w danym systemie technologii i organizacji 
przetwarzania Informacji. Obejmuje szereg operacji przeprowa
dzanych na poszczególnych rodzajach dokumentów wprowadzanych 
do syetemu stosownie do warunków pracy aystamu oraz za pomocę 
odpowiednich środków technicznych i metodycznych, a takie za
sady 1 środki kontroli prawidłowości przebiegu poszczególnych 
procesów oraz wykorzystania produktów wyjściowych eystemu. Ma 
to decydujęce znaczenie dla efektywności pracy całego syste
mu, poniewal precyzja analizy 1 syntezy treści dokumentów prze
twarzanych w aystemle wpływa na Jakość rezultatów «ryszukiwania 
informacji, tj. na trafność 1 kompletność. Z tego względu 
trafność rozwięzaó metodycznych przyjętych w eyetamie dla ana
lltyczno-syntetycznego opracowania dokumentów molna uznać ze 
Jeden z podatawowych warunków pracy systemu.

Ostateczny kształt stosowanej w systemie metodyki ASO 
Jest ściśle powięzany z ezeregiem elementów składowych systemu 
- zarówno organizacyjnych, jak 1 strukturalnych. Elementem naj
ściślej zwięzanym z metodykę ASO 1 stanowlęcym Jednocześnie
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środ*k realizacji operacji przeprowadzanych zgodnie z JaJ zeaa*' 
dael Jeat koepleka środków lingwistycznych ayateeu. tj. przyję
ty w nia Język inforeacyjno-wyazukiwawczy. W przypadku systemu 
AWION Jest to Język daskryptorowy złoteny z leksyki zawartej w 
Tezaurusie Naidcoznasrstwa i Polityki NaukoweJ,reguł gramatycz
nych oraz reguł semantycznych. Reguły semantyczne stenowlę 
równocześnie składniki metodyki ASO poniewai będęc zbiorem re
guł przekładu terminów 1 wyraZeó języka naturalnego na terminy 
i wyrełenis Języka informacyjnego stanowię podstawę etapu syn
tezy treści opracowywanego dokumentu. Ponadto o przyjęciu kon
kretnych rozwięzaó metodycznych ASO decyduje szereg innych ple- 
mantów ayetemu.np.:
- rodzaje 1 formy dokumentów wejściowych systemu,
- rodzaje 1 formy produktów wyjściowych systemu,
- wymagania użytkowników systemu dotyczęce form i organizacji 

obsługi informacyjnej.
- rodzaje i zakres tematyczny zapytań informacyjnych klarowa

nych do aystemu. formy 1 tryb ich przekazywania i modyfika
cji /zawęZanls, rozszerzania/,

- rodzaje i zakres profili tematycznych użytkowników systemu 
w ramach SOI oraz dla celów wyszukiwania retrospektywnego, 
przy sdalokrotnym wykorzystaniu dokumentów,

- zasady wykorzystania wyników analizy dokumentów do optymali
zacji i rozwoju środków lingwistycznych.

Osko pomocnicze narzędzia ASO stosuje się dokumentację 
wewnętrzayetemowę ełuZęcę do realizacji poszczególnych etapów 
opracowania: charakterystyka struktury środków lingwistycznych 
systemu, instrukcje indeksowania, schematy obiegu dokumentów w 
systemie, formularze formatów przedmaszynowych, formularze do 
rejestrowania zapytań informacyjnych, pomocnicze formularze 
itp.

Zegadnlenla metodyki ASO, mimo duZego znaczenia dla efek
tywności funkcjonowania system informacji, sę dość marginalnie 
traktowane w materiałach metodycznych dotyczęcych projektowania 
1 funkcjonowania systemów. Msterisły metodyczne NCNTl ogranicza- 
Ję się do stwierdzenia. Ze dokumentacja projektowa systemu in
formacji powinna m.ln. zawierać takę metodykę. Z kolei.w mate-
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riałech opracoiranyeh przez UNESCO,prooaa ASO Jaat utoEaaalany ' 
z procaaea indeksowania, co Jeat ałiiazna tylko w ezodcl, ponla- 
wal indeksowania dokuaentu stanowi proces syntezy Jego trsdci.

- poprzedzony etapem analizy. Nie powstały dotychczas tego rodza
ju opracowanie metodyczne dla potrzeb SINTO. oprócz prac poówif 
conych zagadnieniu przygotowanie opracowsrt przaglgdowych. Po
dobnie przedstawia sig sytuacja w materiałach metodycznych o- 
pracowsnyc^h przez Wszschzwigzkowy Ośrodek Informacji NsukoweJ 
i Technicznej /WZNITI/ oraz ośrodki informacji w innych krajacdi.

Uogólnione eforaułowanla zaaed metodyki ASO Jest rzeczg 
bardzo trudng 1 bez uwzględniania warunków funkcjonowania kon
kretnego systemu moke sprowadzać się Jedynie do podania m<^li- 
«rych wariantów rozwlęzaó, poniewai kside konkretne rozwięzanie 
optymalne dla danego systemu Jest uwarunkowane przez Jego funk
cje. zadania i potrzeby obsługiwanych użytkowników.

Omawiana w dalszej części artykułu metodyka analityczno- 
-syntetycznego opracowania dokumentów zaprojektowana dla syste
mu AWZON stwiowi - oprócz propozycji materiału projektowego, 
przeznaczonego dla konkretnego systemu - próbę rozwięzanie pi
lotowego dla innych dziedzinowych systemów informacji nauk spo
łecznych w ramach SINS, wynika to z uwzględnienia w trakcie 
prac projektowych i teatoarych uniwersalnego i mlędzydyscypllno- 
wego charakteru naukoznawstwa i polityki naukowej, których do
tyczę dokumenty opracowywane w systemie AWION oraz z podobleó- 
stwa aparatu pojęciowego i terminologicznego z innymi naukami 
społecznymi. Prace prowadzone w tym zakresie traktowano równiei 
Jako pole badań dis projektowania zautomatyzowanych syateadw 
informacji dla nauk społecznych. Zaadaptowanie sformułowanych 
w odpowiednich rozdziałach metodyki zasad Jest aoZllwe dzl^i 
ich ogólności, co zapewnia Jednocześnie duZy margines swobody 
w określaniu szczegółowych instrukcji intelektualnego opracowa
nia dokumentów stosownie do potrzeb odpowiednich systemów dzie
dzinowych 1 ich użytkowników^.

’‘̂ osób ujęcia prezentowanej metodyki odpowiada sforaułowanloa 
"Zadania Projektowego" systemu AWIONs Dokumentacja AWION
A4 . w tym ^  "Środki metodyczne AWION". Zgodnie z wyaags-
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PRZEDMIOT I ZAKRES ZAST43SOWANIA METODYKI
I

Przedalotea aetodyki ee zasady 1 aetf>dy analizy, a następ
nie syntezy tradci dokunantdn zakwalifikonanych do Młęczania do 
zbiorów inforaacji dokuaantacyjnaj-bibliograficznaj w danya ay- 
atsaia inforaacji oraz kierowanych do ayeteau zapytań inforaa- 
cyjnych.

Charakteryzowana aatodyka Jest obowlęzujsca dla celów ana- 
lityczno-syntetycznego opracowania dokuaantów pióaienniczych . 
stanowlęcych przedaiot Indeksowania i wyszukiwania w zbiorach 
Łnforaacji bibliograficznej i będęcych w zasadzie dokuaentaai 
pierwotnyal. Zakłada się. ie procesowi opracowania podlegaję 
naatępujęce rodzaje dokuaantów:
- księiklt monografie, prace zbiorowe, syntezy, dysertacje Itp.,
- artykuły z czaeopiea,
- bibliografie: specjalistyczne oraz bibliografie bibliografii,
- wydawnictwa encyklopedyczne,
- słowniki teralnologlczne,
- wydawnictwa statystyczne,
- aateriały konferencyjne,
- inforaatory, przewodniki,
- indeksy,
- wydawnictwa promulgacyjne,
- plany i prognozy badań,
- raporty z badań /równieł niepublikowane/,
- sprawozdania,
- akty prawne, noraalizacyjne,
- statuty,
- dokumenty wtórne w przypadku braku dostępu do dokumentów 

pierwotnych,
- zapytania użytkowników syateau sformułowane w foraie: 
e/ profili teaetycznych dla celów SOI,

PlRzi **2000010 Projektowego" na ona zapewnić spojnoóć ayetano— 
wę AWION. wewnętrzna oraz zewnętrznę, tj. dostarczyć Jednoll - 
tych kryteriów i netod opracowania wszelkich dokunentów obję
tych eystenan, kompatybilnych z analogicznymi opracowaniami 
-metodycznymi w skali krajowej 1 międzynarodowej stosowanymi w 
innych syetanach informacji.
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Ь/ Jednorazowych zapytaA dla celów wyeuikiwania retroepefc- 
tywnego*^
Zskree tewetyc»ny analizowanych 1 opracMłwywnnych dokuwen- 

tów 1 ich przydatność dla eyataau Jeat określony m proceeie 
groaadzenia i watępnago opracowania dokuaantów, niazalainie od 
ich foraalnej przynalainości dziedzinowaj, np. ściśle nauko- 
znawczej lub innej taaatyki.

PODSTAWOWE PODęCIA ANALITYCZNO-SYNTETYCZNEGO OPRACOWANIA 
DOKUMENTÓW

Analiza treści dokuaentu
Zgodnie z uetaleniaai przyjgtyai w aateriałach noraaliza- 

cyjnych UNESCO. ISO oraz francuakich analizg treści dokuaentu 
określa eię Jako proces obejaujecyi
— zapoznanie axe z zawartością dokuaentu /Jago teaatykg. przed

nio ten^,
— ustalenie kategorii pojgcioatych relewantnyeh do treści doku- 

aentu,
— zaznaczenie w tekście dokuaentu terainów Jgzyka naturalnego 
/słów kluczowych/ wyznaczajgcych pola senantyczne tego teke- 
tu.

W praktyce poszczególne eleaenty procesu analizy naklada- 
Je oie w czasie.

Analiza treści dokumentu Jest etapea poprzedzajgcya i 
przygotowujgcya konceptualng podstawa syntetycznego opracowania 
dokumentów w procesie indeksowania.

Synteza treści dokuaentu - proces indekeowania
Proces indeksowania dokumentu polega na scharaktaryzowaniu 

treści dokumentu za poaocg Jednostek leksykalnycht
— Języka naturalnego lub
— metajęzyka informacyjnego.
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środki indeksowania
Charakteryzowanie tredcl dokunentu w kategoriach pojęcio

wych języka naturalnego aprowadza alę do wyboru i awobodnego 
zestawiania terninów języka naturalnego, tj. słów kluczowych 
wyrałajęcych zawartość pojęclowę i tematykę dokunentu.

mykorzystywanla do tego celu metajęzyka informacyjnego wy
maga przekładu słów kluczowych języka naturalnego na równoważne 
pojęciowo tarniny języka informacyjnego /symbole klasyfikacyjne, 
deskryptory lub wyrażenia deskryptorowe/ umoZliwlejęce dzięki 
sarojej strukturze /relacjom hierarchicznym, fasetom, wykładni
kom kategorialnym/ wyznaczenie pola e«nentycznego tekstu doku
nentu przy jednoczesnym uZyciu odpowiednich reguł przekładu i 
granatyki.

W eystenie AWION narzędziem syntetycznego opracowanie treś
ci dokunentu jest język deskryptorowy. na który składaję się:
1/ Tezaurus Naukoznawetwa i Polityki Naukowej.stanowlęcy zbiór 

leksyki języka,
2/ reguły semantyczne. tJ. reguły przekładu słów kluczowych ję

zyka naturalnego na metajęzyk informacyjny.
3/ gramatyka języka stanowięca zbiór reguł łęczenia jednostek 

leksykalnych w poprawne wyrażenia języka.
SzczegółoHTs zasady stosowania środków języka deekryptorowego 
w systemie AWION zawarte eę w instrukcji indeksowanie.

Cel indeksowania
Celem indeksowania jest dokonanie syntezy informacji zawar

tej w dokumencie,prowadzęcej do zapisu jego zawartości koncep- 
. tualnej w zwięzłej i uporzędkowanej formie, tj. w formie chersk- 
teryetyki wyszukiwawczej dokumentu.

Indeksowanie zapytaA informacyjnych odbywa się w taki sam 
apoaób jak indekaowanie dokumentów.

ANALIZA TREŚCI DOKUMENTU

Analiza dokumentu powinna apd:niać dwa podstawowa warunki:
- kompletności doboru słów kluczowych,
- trafności doboru.
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Oełeni* do oalognlficla optyaaliwj Jakodei razultatdw In- 
dakaowanla nyaagałoby zapoznania al^ z pełnym tekataa dokunen*- 
tu pierwotnego. Majgc Jednak na uwadze wzglądy akonoalczna. tj. 
ezaaoehłonnodć-zajecla oraz rozlagłodć kategorii dokumentów 
i^irowadzanych do ayatemu, apoaób zapoznawania ale z treócla do
kumentu uzaleZnla alQ od rodzaju 1 objętoóci dokumentu. Szcza- 
gólng trudność aprawlajg w proceala analizy publikacje kalglko- 
wa« np. obszerne opracowania monograficzne, prace zbiorowe Itp. 
Z tego względu, w przypadku niemożliwości zapoznania aię z teka- 
tem dokumentu In axtenao zaleca się dokładne zanalizowanie nea— 
tępujgcych części dokumentu:
- tytuł.
- streszczenie.
- spis treści.
- wstęp, pierwsze akapity rozdziałów,
- tablice, wykazy, wykreey - wszelkie graficzne Ilustracje 

treści.
- wnloakl.
- Indeksy rzeczowa, przedmiotowa.
- wyróżnione drukiem /przez podkreślania, zastosowanie spe

cjalnej czcionki/ partie tekstu.
Mszelkle inne. mniejsze objętościowo dokumenty powinny 

być przeczytane i przeanalizowane In axtanso. Nie dopuszcza 
się oceny treści dokumentu na podstawie Jego tytułu z racji 
niewielkiej informstywności tytułów prac zwłaszcza w naukach 
społecznych /z wyjętklam dokumentów legislacyjnych/. - Nla za
leca elę również przyjmowania za dostatecznę podstawę analizy 
treści dokumentu wyłęcznle Jego abstraktu.

Charakterystyka przedmiotu 1 zakresu tematycznego dokumentu
Określanie przedmiotu 1 zakresu tematycznego dokumentu 

odbywa się przez uetalenle w tekście zbioru słów kluczowych 
wyrazajęcych cały aparat pojęciowy tekstu. 3eet to moment, 
szczególnie istotny w procesie konceptualnego opracowania do
kumentu 1 wymaga dokładnej znajomości merytorycznej danej 
dziedziny nauki i odpowiednio JaJ aparatu pojęciowego 1 termi
nologicznego. Wskazanie w tekście reletmntnych słów kluczowych
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decyduj* о stworzeniu doetatecznej podetesry do syntetycznego 
ujęcia tredcl dokueentów. Ponocę w sryborze ełdw kluczowych eo±e 
być scheest klasyfikacyjny /systemty^cja/ danej dziedziny u- 
łetwlajęcy zorientowanie się w zakresie zneczeniowyw wyrćinlo- 
nych terninćw, a takie indeksy przedmiotowe podstawowych wydaw
nictw informacyjnych w danej dziedzinie - np. w przypadku AWION: 
"Przeględu Informacji o Naukoznawstwle''. "Zagadnieć Naukoznews- 
twa*, **Nauki Polskiej*. "Polskiej Bibliografii Naukoznewszej*• 
Ponadto indeksujęcy powinien opierać się'na pewnym schemacie 
logiczny* pozwalajęcym w dalszej fezie opracowania dokumentów 
dokonać zarówno selekcji. Jak i hierarchizacji pojęć. Schemat 
ten zakłada koniecznoćć uwzględniania następujęcych zasad:

1/ wydzielenie słów kluczowych o szerokim nkrsais znacze
niowy*. naleZęcych do podstawowego zbioru terminologii danej 
dziedziny nauki;

2/ wydzielenie słów kluczowych wyrałejęcych aspekty w Ja
kich autor dokumentu omswia dany problem, np. metody, procesy, 
środki, aspekt geograficzny, organizacyjny, ekonomiczny;

3/ wydzielenie słów kluczowych o węakim zakresie znacze
niowym słuZęcych do uszczegółowienie problematyki wyrażonej za 
poaocę terminów wymienionych w punkcie 1 1 2 .

Ekscerpcja słów kluczowych z tekstu dokumentu
Ocena kompletności i trafności doboru słów kluczowych Jest 

ściśle uzsleZniona od celów. Jakim maję słuZyć analizowane i In
deksowane dfdcumenty.

Generalnymi zasadami obowlęzujęcymi Jako kryteria ekscerp- 
cji słów kluczowych równolegle z podanym wyZeJ schemtem logi
cznym sę:
- podporzędkowanie szczegółowości ekscerpowanych terminów 

funkcjom systemu, to znaczy przygotosrywanlu określonych ro
dzajów serwisów informacyjnych,

- dostosowanie szczegółosroścl ekscerpcji słów kluczowych
/i dalszych etapów procesu opracowania/ do potrzeb użytkow
ników obsługlsranych przez system.

Na przykład,zgodnie z projektem wstępnym systemu AWION Je
go funkcje informacyjne przewiduję dostarczanie następujęcych
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eerwieów dokuaientacyjnych - blbl±ografIcznych.
1. WydeMnietMia Informacyjne:

- przagledy
- Informacja sygnalna
- opracowania syntetyczne.

2. Zestawiania bibliograficzna:
- okresowe według profili /SOI/
- retrospektywne.

3. Zestawienia dokumentacyjne:
- okresowa według profili /SOI/ '' "
- ratroapaktywne.
wypełnienie przez system funkcji 1 zadań wynikających z 

przewidzianych uaług informacyjnych wymaga zapewniania eks- 
cerpcji terminów umożliwiających:
- uogólnianie Informacji zawartej w dokumentach dla informacji 

sygnalnej, opracowań syntetycznych, zastawień bibliograficz
nych.

- profilowanie Informacji według specjalistycznych profili 
/zainteresowań użytkowników/, przy uwzględnianiu możliwości 
~zmleny zelntarseowań oraz wykorzystyaianla tej samej informa
cji w róZnych aspektach,

A zatem akseerpcja słów kluczowych z tekstu dokumentu po
winna uwzględniać zarówno terminy o szerokim zakresie macza- 
nlowym,jak 1 węsklm wzajemnie skorelowane oraz terminy ogólne 
umoZllwlajęca precyzowanie Ich aspektu znaczeniowego. Na przy
kład z artykułu omawlsjęcego dorobek Instytutu Fizyki PAN w 
zakresie badań w dziedzinie fizyki częatak alamantamych powin
ny zostać wyaksceprowane jako słowa kluczowa zarówno: nazwa
placówki, oddzielnie nazwa PAN, fizyka częstek elementarnych, 
fizyka, badbnla oraz terminy charakteryzujące dorobek placów
ki. Wybór zbyt szczegółowych słów kluczowych grozi nleujęciem 
dokumentu dla celów informacji uogólniajęcaj - np. w podanym 
przypadku wybór jedynie terminów fizyka częstek elementarnych 
i Instytut Fizyki PAN nie byłby wystarczajęcy dla sformułowa
nia informacji o dorobku PAN w dziedzinie fizyki.
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Syntetyczne opracowanie dokuwahtu - aelekcj* «łćw kluczowych
m e  wezyetkie terminy Języka naturalnego atybrane w trak— 

cle analizy tretel dokumentu powinny być ulyta do łndekaowanla 
w procaeie przekładu na terminy metajęzyka Informacyjnego. Za- 
eady aalekcjl mrybranych sł6w kluczowych aę analogiczne Jak w 
procesie akecerpcjl z tekstu dokumentu:
- praferomnla terminów o azeroklm zakresie znaczeniowym, uno- 

lllwiajęeych uogólnianie Inforwecjl;
- przystosowania selekcjonowanych terminów do profili zalnte- 

reeowsó użytkowników aktualnych 1 przewidywanych w przyszłoś
ci;

- mlędzydyscypllnowe - wleloaspektom charsktaryzowanla treści 
analizowanego dokumentu dla umożliwienia wykorzystanie przez 
różnych użytkowników 1 w róZnych serwisach Informacyjnych;

- niekiedy konieczne Jest włęczenle do zbioru słów kluczowych 
terminów nie wymienionych explicits w tekście dokumentu, a 
stynlkajęcych z Jego treści i uzasadnionych znajomośclę za
gadnienia przez indeksujęcego. Mogę być one przydatne dla 
sryznaczenla odpowiedniego pola semantycznego /klasy deskryp- 
torów/ w tezaurusie w procesie przekładu sryselekcJonowanych 
słów kluczowyOh na terminy Języka Informacyjnego^

- konieczność uwzględniania funkcji /przeznaczenie/ indekso
wanego dokumentu w systemie. Dla celów zestswleó bibliogra
ficznych poZędany Jest dobór terminów bardziej ogólnych nil 
dla celów wyszuklitanla retrospektywnego na zapytania użytkow
ników. Ponieważ zbiory informacyjna danego systemu powinny 
zwykle zapewnić obydwa rodzaje serwisów informacyjnych za
lecane Jest włęczanle do wyselekcfonosranych zbiorów słów 
kluczowych zarówno terminów o szerokim, jak 1 węskim zakre
sie znaczeniowym, według szczegółowych zased sformułowanych
w Instrukcji Indeksowania.

PRZEKŁAD TERMINÓW 3EZYKA NATURALNEGO NA METADęZYK INFKSRMACYDNY

-Zasady przekładu terminów Języka naturalnego na metajęzyk 
Informacyjny sę Identyczne dla opisów dokumentów /charakterys
tyk wyszukiwawczych dokumentów/ 1 zapytaó Informacyjnych.
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w celu 'zapewnienie waksyealnej efektywności Języka in- 
foraacyJnego< a takie trafności i koapletności rezultatów wy> 
azukiwania. poiędane Jeat by indeksujęcy znał zakraa potrzeb 
informacyjnych uiytkowników systeou oraz rodzaj zapytaA kie
rowanych do aystemu. Jednakie zbytnie augerowania się aktual
nymi zapytaniami informacyjnymi moie równiei doprowadzić do 
niewłaściwej charakterystyki informacji zawartaj w dokumencia.

Proces przekładu ełów kluczowych na metajęzyk - informacyj
ny Jest niezwykle ważnym elementem w procesie syntetycznego 
opracowania dokumentu* ponieważ zaatępiania słów kluczowych 
Języka naturalnego ekwiwalentnymi terminami Języka informa
cyjnego /deakryptoreni/ decyduje o:
- dostępności dokumentu w systemie.
- trafności rezultatów wyszukiwania informacji.

W danym systemie środkiem przekładu terminów Języka natu
ralnego na terminy Języka inforiaacyjnega moZa być tezaurus.
Tego typu narzędzie leksykalne stosowane dla celów przekładu 
zaliczane Jest dc kategorii "kombinatorycznych* środków Ję
zykowych uzupełnianych przez reguły gramatyki i reguły seman- 
t^i. Orugim^ypem środków przekładu, stosowahych w procesie 
indeksowania, mogę być środki "kategorialne" wyraZone za pomocę 
symboli lub indeksów klasyfikacyjnych.

Szczegółowe zasady przekładu słów kluczowych Języka natu
ralnego na Język systemu powinny być określone w instrukcji in
deksowania. W metodyce formułuje alę Jedynie zasady ustalania 
semantycznej ekwiwalencji terminów Języka naturalnego i Języ
ka informacyjnego.

Zalecenia metodyczne kompetentnych organizacji międzyna
rodowych /d№SCO, ISO/ Jako Jednę z podstawowych zaaad prze
kładu podaję konieczność ustalenia właściwego dla przekładane
go słowa kluczowego pola semantycznego tezaurusa przez odna
lezienie w wykazie deskryptorów najszerszego* nadrzędnego dla 
danego słowa, deskryptora.

W  przypadku systemu AWION. którego tezaurus aa strukturę 
fasetowę, plerwszę procedurę w procaaio wyboru pól semantycz
nych tezaurusa dla zastępiania terminów Języka naturalnego 
Jest wskazania klasy deskryptorów. której zbiór zawiera akwi-

38



Malwłty ńieczenloiw »ł6ir kluczowych - np. deckryptory główne, 
powocnlcz* wykazy wodyfIketorów. dziedzin nauki, typów doku- 
aentów. nazw geograficznych. Instytucjonalnych itp.

Po dokonaniu tego ustalania odbywa alg właściwy proces 
przekładu zgodnie z regułewl aewantycznywl Języka aystewu 
scharakteryzowanym w aetodyce środków llngwlitycznych ayate- 
au oraz w instrukcji Indeksowania dokuwentów.

Czynnoóclg kolejno, odbywajgeg alg Jul na pozloale Jg> 
zyka Inforaacyjnego. Jest połgczenle przełożonych ałów kluczo- 
■rych w poprawne wyrażenia /konlunkcje. dyajunkcje, alternaty
wy/ zgodnie z regułaal graaatykl Jgzyka.

Rómiolagle z proceaea foraułowanla wyraZeó Jgzyka infor- 
aacyjnego odbywa alg hierarchizacja znaczeniowa deakryptorów 
/1 Ich połgczeó/ zgodnie z aleaentaal reguł gramatyki przyję
tych w Jgzyku syateau.

W eyateale AWION zasadg główng obowlgzujgcg indeksujg- 
cago Jest umeazczenle na plerwazya alejacu frazy /opisu des- 
kryptorowego dokumentu. lub zapytania/ tzw. deskryptora tama- 
tycznago. najpełniej 1 najogólniej charakteryzującego temat 
lub przedmiot' dokumentu, np. BADANIA NAUKOWE. OCHRONA ŚRODO
WISKA. SOC30LOGIA NAUKI Itp.

W taj funkcji moZna stosować równleZ wyrażenie Języka 
Informacyjnego - połgczenle deakryptorów np.:
BADANIA NAUKOWE ♦ PtANOWANIE.
SZKOŁY WY2SZE *N0T' POLITECHNIKI 
NAUKI BIOLOGICZNE 'OR' NAUKI MEDYCZNE 
Pozostała zasady organizacji oplau deakryptorowego zawiera 
Instrukcja Indeksowania.

OCENA JAKOŚCI PROCESU INDEKSOWANIA

Jakość rezultatów Indeksowania zaleZy od daru czynników:
- kwalifikacji Indeksującego.
- Jakości środków Indeksowania.

O optymalnej Jakości rezultatów indeksowenia moZna mówić 
wówczaa. gdy ten sam dokument. Indeksowany przez róZne osoby.
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otrzymuje identyczne charakterystykę MyezukiwBircze« tzn. przy 
zapewnieniu obiektywności analizy 1 ayntazy tsketu dokumentu. 
Ponieważ zupełne wyeliminowanie subiektywizau w analizie do
kumentu Jest praktycznie niemożliwe, pokedana Jaat cantralna 
kontrola jakości sporządzanych charakterystyk wyszukiwawczych 
dokumentów i zapytań. Oest to szczególnie istotne /1 zalecane 
w wytycznych międzynarodowych/ przy zdecentralizowanym syste
mie przygotowywania zbiorów danych dla systemu.

Najbardziej wymlernę ocenę Jakości rezultatów indeksowa
nie i środków lingwistycznych aę rezultaty wyszukiwania infor
macji, Zwzęzek między procesem indeksowania dokumentów i wy
szukiwania informacji ilustruje zsłęczony schemat /patrz s.41/. 
W każdym systemie informscji. zakłada eię istnienie sprzężenia 
zwrotnego między rezultatami wyszukiwania a modyfikację środków 
syntetycznego opracowania dokumentów, tj. środków lingwistycz
nych /leksyki 1 grsmstyki/. Dotyczy to zarówno włęczania. Jak 
i eliminowanie z tezaurusa odpowiednich terminów /deskryptorów/. 
Jak i modyfikacji ich dopuszczalnych połęczeń. np. eliminowania 
wyraZeń deskryptorówych powodujęcych szum informacyjny. Na 
przykład w systemie A WIOŃ nie dopuszcza się wprowadzania Jakich
kolwiek zmian środków Językowych przez indeksujęcsgo. Wszelkie 
modyfikacje w tym zakresie przeprowadzane sę na podstawie decy
zji gestora Języka informacyjnego podjętych po przeanalizowaniu 
propozycji zgłoszonych przez indeksujęcych.

OPRACOWANIE STRESZCZEfi DOKUMENTOw  PIERVIOTNYCH

Formułowanie streszczenia dokumentu pierwotnego wprowadza
nego do systemu Jest procesem opartym na'wynikach analizy treś
ci dokumentu i komplementarnym w stosunku do opracowywania opi
su deskryptorowego. Oest to komplementarność zarówno formalna. 
Jak 1 treściowa. Opis deskryptorowy składa się z wyraZeń Języ
ka informacyjnego zbudowanych w oparciu o leksykę, gramętykę i 
semantykę tego Języka. Streszczenia Jest charakterystykę treś
ci dokumentu aforoułowsnę w Języku naturalnym i złołonę za 
zdań lub równoważników zdań tego Języka. Opis deskryptorowy
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pełni na ogół dutie funkcje: funkcję Inforeonania ułytkoenUca 
o treóci dokunentu oraz ałułenia Jako podstawa zautonatyzowa- 
nego wyszukiwania inforaacji. Funkcja streszczania aołe pole
gać na zapoznaniu użytkownika z traócię dokuasntu w sposób 
pełniejszy, bardziej szczegółowy lub wieloaspektowy oraz ao±e 
stanowić podstawę wyszukiMnia inforaacji. Jeśli Językiea in- 
foraacyjnya danego systeau Jest Język naturalny.

Szczególnę wagę przywięzuje się do Jakości streszczenia 
w systeaa^ dostarczaJęcych użytkownikoa informację sygnalnę, 
do których należy zaliczyć również syateay Selektywnej Dystry
bucji Inforaacji. Ze względu na funkcję sygnalnego informowa
nia streszczenie powinno stanowić aodel treści pełnego dokumen
tu, wzbogacony w porównaniu z Jego oplsea deafcryptorowya. opar
ty na tya saaya achaaacla logicznym i charakteryzujący proble- 
aatykę i przedmiot takatu, aetody opisanej w nim pracy nauko
wej oraz wynikaJęca z niej wnioski. Za schemat logiczny stresz
czania można uznać echeaat logiczny opisu deskryptorowego. Pole 
semantyczne streszczenia wyznaczaję deskryptory lub wyrażenia 
daskryptorowa zawarte w opisie. Pole to aoże być scharaktery
zowane w sposób tardzlej szczegółowy, przy użyciu w wyraże
niach streszczenia terminów Języka naturalnego o węakia zakre
sie znaczeniowym 1 w planie semantycznym Języków podporzędko- 
wane deskryptoroa relację "termin szerszy - termin węższy*.
Do streszczenia nożna sAęuać te terminy Języka naturalnego 
wybrane w procesie analizy tekstu, które nie zoetały zastęplo- 
ne ekwiwalentnymi daskryptorami jako zbyt węskle znaczeniowo, i 
które sę Istotne dla charakterystyki treści dokunentu.

Językiem streszczania Jast Język naturalny, ałużęcy do 
formułowania zdart i równoważników zdaó maksymalnie komunikaty
wnych. Dężenie oprac»wujęcego streszc2»nie do zapewnienia ko
munikatywności tekstu powinno wyrażać się między innymi w uni
kaniu zbyt ogólnych lub zbyt szczegółowych sforaułowart. a tak- 
ża wyrażeó należęcych do sfery ozdobników stylistycznych Języ
ka i m e  aajęcych znaczenia dla zawartości informacyjnej teks
tu. wystarczajęcę komunikatywność takstu można zapewnić przez 
zrezygnowanie z pełnych zdaó na rzecz ich równoważników zawie
raj ęeych głównie wyrażenia nominalni^ tj. słowa kluczowe z teka-
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tu dokuшвntu. Pouocnlczya nerzędzlm przy оргасош1умап1 и stresz- 
czeA aogp być rómle* apley treAcl dokuaientAw, tytuły rozdzta- 
łów« tablica oraz zaatawlenla.

Objętość atreszczenla Jeat zwykła uzależniona od konkret" 
nych uataleA danego ayeteau. Na przykład w praktyce Wszech- 
zwlęzkowego Inatytutu Infornecjl Naukowej 1 Technicznej ZSRR 
objętość etreazczeA przeznaczonych do przeględów dokumentac^yj- 
nych “ReferatlvnyJ Żurnal* nie Jeat linltowana i uzależniona 
od zakreau l wagi informacji zawartej w dokumencie pierwotnym.

W praktyce międzynarodowej podstawę opracowania stresz- 
czeA atanowlę standardy 1 zalacenia ISO/R/214 z 1961 r..
UNESCO nr 177 z 1962 r. oraz zalecenia RWPG z 1967 r. Polskie 
przepisy normalizacyjne na opracowanie analizy dokumentac:y3nej 
zawarta w normie PN"74/N/01180 opieraję aię na praktyce syste- 
au ZNIS. W wlękazości atyaienlonych dokumentów normalizacyjnych 
objętość streazczania mieści aię w granicach 2000 znaków dru- 
karaklch, co w przybliżeniu odpowiada 1 stronie maszynopisu. 
Takie ustalenie dla objętości streszczenia zostało przyjęte 
również dla systemu AWION.

STOSOWANIE ZASAO NETOOYKI ASO Z INSTRUKCOi^ INDEKSOWANIA 
fX3KUMENT6w W SYSTEMIE AWION

Scharakteryzowane wyżej zasady 1 metody analityczno-syn- 
tetycznego opracowania dokumentów zostały uwzględnione w zbio
rze materiałów metodycznych opracowanych dla celów przetwarza
nie Informacji w syetemle AWION. Oo materiałów tych należę o- 
prócz metodyki ASO stanowlęcej Jedynie podstawę opracowanie kon
ceptualnej zawartości dokumentów z pominięciem ich cech formal
nych:
- metodyka środków lingwistycznych,
- Tezaurus Naukoznswatwa l Polityki Naukowej,
- Instrukcja Indeksowania dokumentów.

Podstawę sformułowania wymienionych materiałów metodycz
nych stanowiły:
- Projekt Ogólny Systemu AWION-7e,
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- Zało±enl8 Języka Inforaacyjnego w aystaaie AVION /1/.
- Inatf4ikcja indakeoitania dokuaent6a « systeale AVION, varaje 
robocze obowlęzujęca м roku 1977 i 1978,

• UNISI5T -Ihdexing Principles Ж/75/WS.
•» Nores Franęales Enrsglotree t Ooouesntation, Princtpes gene- 

raux pour 1'analyss de contenu des docueente NF Z 47-102 
1978,

- norey ISO.
Materiałea roboczye atoeowanya praktycznie do Indeksowania 

dokueentów Jest instrukcja Indeksowania. 3est ona uzupałnlenlea 
1 nlezbędnya rozwlnlęclea ogólnych zasad analltyczno-eyntetycz- 
nego opracowania d^cunsntdw, a zwłaszcza procedur przekładu 
teralnów Języka naturalnego na Język Inforaacyjny oraz oceny 
Jakości procesu Indeksowania. Instrukcja zawiera równleZ opla 
astod 1 środków sporzędzanla pełnej charakterystyki dokuasntu 
Jako- Jednostki wydawniczej, tj. sporzędzanla 1 koaponowanla o- 
pisu bibliograficznego atanowlęcego część pełnej, tiyszuklwaw 
czaj charakterystyki dokunenti^ zapisywanej na foraularzu robo- 
czya w przedaaszynowya foraacla' AWlON-78 oraz opis zasad for- 
wułowanla zapytaó Inforaacyjnych. Posługiwanie się instrukcję 
przez Indeksujęcego wyesga dokładnej znajoaoścl przyjętej aa- 
todykl ASO 1 środków lingwistycznych.

Struktura roboczego foraularza odpowiada strukturze Ins
trukcji. Forwularz składa się z 3 części:
I Opis bibliograficzny dokuaentu
II Opia deakryptorciwy dokuaentu
III Opis dokumentu w  Języku naturalnym /streszczenie/.

Ponadto Instrukcja zawiera dodatkmrę część IV, dotyczęeę 
procedur itprowadzanla zapytaó informacyjnych do aystamu. Do 
zapisu zapytania informacyjnego obecnie wykorzystuje się część 
formularza przsznaczonę na opia deskryptorowy dokumentu. 
/Wszelkie nlenuaeryczns dane utrwalone iaa formularzu w części 
OPIS BIBLIOGRAFICZNY 1 OPIS DESKRYPTOROWY zapisywana sę na ma
szynie, wersalikami/. ^

Zasady zapisu danych na zamieszczonym obok foraularzu aę 
owówione w dalszej części artykułu.



ROBOCZY FORMULARZ OPISU'DOKUMENTU W SYSTEMIE AWION

OPIS DOKUMEIOV
TYP ZAPISU 
NUMER PION 
TYTUŁ PUBLIKACOZ 
NAZWISKO AUTORA 
WYDAWCA 
CZASOPISMO 
DOKUMENT POSIADA 
NR CZASOPISMA 
ROK PUBLIKACOl

TZ- DATA-[| 
MIKROFISZA- I

-|02-
-j03-

-[04-
-{os-
-[06-
-lo9-

OęZYK I 07- 
STRONA f lO-

KRAJ [ 08-
ROOZAO i-ki--

OPIS NATURALNY d 13-
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I. Ople bibliografIcgny
Ople bibliograficzny dokueentu ualeezczony Jeat w odpowl»- 

dnlch 11 rubrykach I części fonaularza oznaczonych ayabolaal 
Uczbowyal od Ol do 11. Ponadto część formularza przeznaczona 
na opla bibliograficzny zawiera cztery rubryki, w których u- 
aleazczone aę dane nla dotyczęea aaaago dokunantu 1 zwlęzana 
z organizację bazy danych eyataau:

TZ - typ zaplau. Rubryka ta Jeat wypełniana w zalelnoścl od prze
znaczenia Inforaacjl wprowadzanej do ayateau. Dane w niej zawar
te aę przeznaczone do celów aaezynowego przetwarzania 1 dotyczę 
konieczności zaatoaowanla określonych środków prograwowych w za
leżności od wprowadzanej informacji.
Przewidziano wprowadzenia naatępujęcych oznaczeń:
Z - Wprowadzanie elementów opieu bibliograficznego lub dea- 

kryptorowego do pamięci maszyny - zakładanie zbiorów da
nych.

U - Oznaczenie konieczności uwzględniania dokumentu w proce
sie wyszukiwania.

L - Likwidowanie zapisu w pamięci maszyny.
N - Oznaczenie konieczności nieuwzględniania dokumentu w pro

cesie wyszukiwania.
В - Uzupełnienie elementów opisu dokumentu wprowadzonego do 

pamięci maszyny, korekta.
O - Uzupełniania opisu daskryptorowego dokumentu.
W - Usuwanie deskryptorów z opisu dokuMntu.
T - Zalana tekstu opisu dokumentu w Języku naturalnym 

/streszczenia/
MIKROFISZA - zawiera kod mlkroflszy dokumentu pierwotnego zło- 

lony z 8 znaków, z wlodęcyml zerami, o Ile numar mlkroflszy 
Jest mniejszy nil 8-cyfrowy. OeśU tekst dokumentu pierwotne
go nie został umleszMony na mlkroflszy nalely wpisywać 8 zer.

DATA - data sporzędzenia opisu dokumentu, złolona z 6 cyfr 
arabskich w kolejności: rok. mleslęc, dzień np. 780912 - 
12 września 1978.

NR PION-u - numer kolejny pozycji w zeszycie "Przeględu Infor-
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«eeji. о NaukozriBMetwle* zło±ony z 7 cyfr z wlod^cyzl zermi, 
np. 0084567. Ols dokuzentów nte objętych "Przoględea Xnfor- 
Mcjl o Neukoznemtiele*' m pierMezej pozycji Hprowedza się 
cyfrę “9", np. 900CX3137.

TVTUC (MBUKAC3I /01/ - zazieozcza 'alę p^ny tytuł dokuzentu 
w języku oryginału. Zakłada alę dopuszczalna długość opisu do 
150 znekdn drukarskich zo spacjazi. Dla tytułów przekraczają
cych przewidziany Halt znaków nalsly opracować skrót zawie
ra jęcy najbardziej inforaatywna elezenty tytułu przez wybra
nie z jego pełnej wersji ałów kluczowych nsjśclólej związa
nych z treóclę dokuzentu. natozlast pełny tytuł nalały podać 
na poczętku streszczania. Dopuszcza się stosowanie w razach 
opracowywania arersji skróconej tytułu skrótów zawartych w a- 
ndcsach tezaurusa, np. nazw Instytucji, nazw geograficznych, 
a takie skrótów powszechnie używanych, przewidzianych doku- 
zentazl noraallzacyjnyzl.

NAZWISKO AUTORA /02/ - nalały podawać pełna nazwisko autora 
oraz plerwszę literę /pierwsze litery/ izienla /lalon/.
O ile dokunent posiada dwu lub więcej autorów nalely sporzę- 
dzać oddzielnie opla dokuzentu podajęc dla każdego z nich od
rębny nuaer w rubryce ~Nuaer PION-u' z wlodęcę cyfrę *'8'' 
np. 00002592 1 800CSS92. Konieczne jest przy tyz uwzględnie
nie zalany nuneracjl kolejnych pozycji. Oopuszczalna długość 
zapisu do 30 znaków.

WYDAWCA /03/ - rubryka ta jest wypełniana tylko dla wydawnictw 
kslęlkowych; długość zapisu do 30 znaków. Osśll nazwa wydaw
nictwa przekracza dopuszczalna długość nalely utworzyć Jej 
skrót czytelny dla użytkownika, zgodnie z obowlęzujęcyzi do- 
kunentazl norzalizacyjnyzl. Dopuszcza si>ę stosowanie elezen- 
tów skrótów przyjętych w systezis i zawartych w odpowiednich 
aneksach tezaurusa.

CZASOPISMO /04/ - rubryka wypełniana przy opisie dokumentów po
chodzących z czasopian objętych aystazea. Ualeszcza się w 
niej skrót nazwy według wykazu czaaoplaa 'AWION*' opatrzonych 
oznaczeniami kodowymi o długości do lO znaków. Wprowadzania 
nazwy /skrótu/ nowego czasoplsza wymaga uzgodnienia z geato- 
ren języka. 47



DOKUMENT POSIADA /05/ - do tej rubryki wpromdza- al« nez«»ę Ins
tytucji. w której posiadaniu znajduje eie dokuaent pierwotny, 
na którego podstawie opracowane Jest charakterystyka wyszuki
wawcza dokumentu. Pełna nazwa instytucji zastępowana Jest 
skrótem zaczerpniętym z wykazu skrótów instytucji polskich 
/klasa "O* w tezaurusie lub zagranicznych - Klasa 'K' w te
zaurusie/. Identyfikację skrótu dla pełnej nazwy uaoiliwia- 
Ję odpowiednie wykazy. Wprowadzanie nowych nazw nie objętych 
w powyZszych wykazach wymaga konsultacji z gestorem Języka.

NR CZASOPISMA /06/ - zapisywany za poaocę 3 znaków numerycznych 
Złożonych z cyfr arabskich z wiodęcya/i/ zsrea/-aal/ dla nu
merów mniejszych nlZ lOO. np. 009 045. 146.

oęZYK PUBLIKACDI /07/ - charakteryzowany za poaocę dwuliterowe
go skrótu Języka sprawdzonego z wykazem w tezaurusie /klaae 
deakryptorów "O**/.

KRAS /08/ - wprowadza aię skrót nazwy kraju, w którym opubliko
wany został indeksowany dokument pierwotny. Skróty nazw kra
jów zostały zawarte w klasie deskryptorów “H" tezaurusa. 
Identyfikację kraju, w którym publikowane Jest czasopismo u- 
moZliwla wykaz nazw czaaopiam dla systemu AWION, zawlarsjęcy 
również pełne dane bibliograficzne o kaZdya czaeopióale.

ROK PUBLIKACOI /09/ - oznaczany za poaocę 4 znaków numerycznych, 
np. 1977.

STRONA /10/ - zapis zróżnicowany w zaleZnoóci od rodzaju srydaw- 
nictwa: długoóć zapisu - do 4 znaków numerycznych. Ola srydaw- 
nictw zwartych wprowadzana Jest ogólna liczba stron,ew. z 
wiodęcymi zerami, np. 0236. Ola artykułów z czasopism wpro
wadzany Jest numer pierwszej 1 ostatniej strony artykułu 
z czasopism, np. 2345: Jeśli strony czasopisms numerowane sę 
liczbami trzycyfrowymi, np. 352 — 397. wprowadza się dwie osta
tnie cyfry numeru strony: np. 52-97.

ROOZAO /11/ — rubryka ta przeznaczona Jest na określanie ro
dzaju indeksowanego dokumentu za poaocę Jednoliterowego sym
bolu. Óbowięzuję naatępujęca oznaczenia:
К - wydawnictwo zwarte /księika/
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A ~ artykuł
Н - Mterlały konfWMtcyJm 
E - Inforaatory* ancyklopadla* ałoNnUcl 
L - akty praana 
S - apraaozdanie. raporty.

Korakta colau blblloaraflcznaoo

Sporządzana Jaat aodług zaaad podanych atyZaj. przy czyn 
m korygonanya opiele uwzględnia się Jedynie zalenione Jego e» 
laaenty, odpowiednie oznaczenie w rubryce "TYP ZAPISU" orez 
nuaer pozycji.

II. Ople deekryptorowy /12/

Hetodycznę jK>detewę opracowanie opleu deekryptorowego dcku- 
U  nantu eę zaaady a femulowane w "Metodyce analityczno-eyntetycz- 

nago opracomnia inforaacjl w eyeteaie a w i o n" - "Przekład ter— 
nlnów Języka naturalnego na netajęzyk infornacyjny".

Opracowanie opisu deekryptorowego dokuaentu obejaujes 
1/ przekład teralnów /al6w kluczowych/ Języka naturalnego, 

wybranych z tekstu dokueentu pierwotnego oraz wyselekcjonowa
nych zgodnie z zasadawi syntetycznago opracowania dokuaentu 
eforaułowanywl w wetodyce}

2/ sfornułowanie opisu zgodnie z regułaal graaetykl Języ
ka deekryptorowego syeteau AynON, przy uZyciu Arodków granaty
cznych /zastawu poaocnlczych sysboll/ wyraZaJęcych relacje alę- 
dzy teralnsai i ałuZęcych do budowenle fraz /wyraZeA/ tego Ję- 
zyke.

3sko Arodki leksykalne i graaetyczno—seaantyczne oprsco- 
awnla opisu deekryptorowego w systeaie AWION słuZę:
- Tezaurus Neukoznewstwa i Polityki Naukowej,za wstępna zawie- 

■^Jgeya dane o Jego strukturze.
- mguły seaantyczne,czyli reguły przekładu cerainAw J ęzyka na

turalnego na netajęzyk infornacyjny.
- reguły granatyki Jęz^s deekryptorowego.
- Cz. II Ookunentacjl natodycznej AWION-78 - "środki lingwisty-
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ezn* •у*г«мш~. Zostały ona acharaktaryzoasna szczag6łoao a 
artykula "ZSłotenla języka inforaacyjnago a ayataala AVION'/1/.

- III. Opla dokuaantu a Języku naturalnya /straazczanla/

Podataaę aatodyeznę sforaułoaanla opisu dokuaantu a języku 
naturalnya jest punkt *>letodykl analltyczno-ayntatycznago opra- 
coaanla Inforaacjl** - ‘4>pracoaanle atreazezanla dokuaantu plei—  
«mtnago". Dopuszczalna objętodć atraazezanla 2000 znakóa dru
karskich.

XV. Foraułoaanla zapytań Inforaacvlnvch

Przekład zapytania ulytkoanlka odbyaa alę zgodnie z regu- 
łaal aeharaktaryzoaanyni a rozdziale OPIS OESKRYPTOROWY niniej
szej Instrukcji. Oprócz sforaułoaanłe zapytania indaksujęey po- 
ainlan odnotoaać a spacjalnya rejestrze kod ulytkoanlfca oraz nu- 
aer pytania.

W  skład zapytania aogę schodzić:
1. Opis daskryptoroay
2. Eleaenty opisu'bibliograficznego, aedług których aoZs odby- 

aać się aiyszuklaa nie. t j . :
TY m tytuł dokuaantu
AU a autor
WY m aydswca
CZ a czasoplsao
PO a posiadacz dokuaantu
JE a język
KR a kraj
RO a rok publikacji 
RD a rodzaj dokuaantu

3. Syabole precyzujęca lub a paanya aspekcie ogranlczsjęce 
zakres pytaA:
'n o t ' - oznaczsnla negacji deskryptora lub alaaantu opisu 

blbliogra fIcznago.
'OR* - oznaczania altamatyay dau pytali prostych,
'l i s t'- Zędanla wydruku Inforaacjl,
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's o r t*- ±odenl« uporz^dkowenia dokuaentdw wyjściowych /irv- 
forueji wyjściowej, przy czyw wakeyoelna liczba 
nazw cech prostych wynosi 6.

‘ - * *><i <ło przy wyanganiu ograniezsnia w czasie
- okraślsnis slasentu opisu bibliograficznego, np. 

.-WY.,,,

Oaświons watarisły wstodyczna (_wraz) z koaplaksea środków 
lingwistycznych stanowiły podstawy do analityczno>synt etyczne
go opraccMMnie dokuaentów w raaach testowego wdrażania syateau 
А Я Ю Н  w oparciu o zbiór około 1200 dokuaentów, poddany następ
nie wyszukiwaniu Inforaeeji za poaoco lOO zapytsó inforaacyj- 
nych /1/. Miso pozytywnych etyników eksperyaentu, potariordzajs- 
cych trafność przyjętych podatawowych rozwiezaó aetodycznych, 
zakłada sig konieczność systeaatycznej optynalizacji aetodyki 
ASO, Optyaalizacja powinna polegać na precyzowaniu zasad ana
lizy treści dokuaantu oraz selekcji słów kluczowych, ponieważ 
w aiary powiększania ely bezy danych syateau scentralizowana 
kontrola aryników procasu ASO bydzie coraz bardziej utrudniona. 
Z tego względu zapewnienie efektywności funkcjonowanie ayste- 
Bu bydzie w głównej Bierze zaleZeć od precyzji środków netody- 
cznych ASO, precyzji równolegle rozwijanych środków lingwisty
cznych oraz organizacji aprzyZanla zwrotnego w systenie.

L i t e r a t u r a

1, ARTOWZeZ E. ZałoZenia Jyzyka infomacyjnego w ayetewle 
AWION.'Zsgadnienia Inforaacji Naukowej* nr 2/33/ 1978 s. 35.

-2. DOKUMENTACOA syateau AWION "A4” - "Środki metodyczne AWION- 
-78" - waszynopia.

3. ISTOCniki naućno-tachnlćeakoj inforaacll i ich analltiko- 
sintaticaekaja obrabotka. Moskwa j IPKlR 1974, 148 a.

4. HARCZSZEWSKZ W. Metody analizy tekatu naukowego. Werszawa 
1977, 260 a. .
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PROOEKT ogólny oyatMMi АН10М-7в« Mszynopl*.
TERAJEWICZ Н.1. Zaeady oporządzania Inforaacyjnych opraco- 
wad analityczno—ayntatyeznych Etorozatn: Inatytut InforaacjŁ 
Naufcoaal Tochnlcznaj 1 Ekonoaiezno]. Praca Studia Przyczyn
ki 1974 nr 6. 62 о.

METHOOICS FOR ANALYTIC ANO,SYNTHETIC ELABORATION ̂
OF DOCUHENTS PUT INTO AUTOHATIZED INFORMATION SYSTEMS 

/ON THE EXAMPLE OF А1ПОН SYSTEM/

S u a n a r у

Tho article aakaa an attaapt of defining the procaaa of 
analytic and eyntatle elaboration of docuaenta put Into auto- 
aatlzad Inforaation retrieval ayataaa. Thera are daacrlbad ba- 
alc notlona in ^ l a  fieldt analyaia of docuaanta* content. In
dexing aa tho ayntheala of doounanto* content, aaana,aathoda 
and the purpoae of Indaxlng, Than thara la praaented an outli
ne of proeadurea for analytic elaboration of doeuaenta.

There la given an exanple of ualng tha nethodlea charac
terized above related to tha working Inatructlon for Indexing 
of doeuaante In an Inforaation ratriaval ayataa In tha field 
of acienea of aclence and aclanca policy AVION and other 
ayataa'a aathodlc waterlala.
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НБГОДИКА. АНттаШМЯШТЕТИЧВСКОЙ 0БР&Б01Ш  
ЛОЕЗГЫБВЮВ ВВОТОШИ В ИНФОРиАЩОННЦБ СИС1ЕШ 

/на принере сисхены мает/
Р е з ю м е

Статья является шяшткоВ шфедедения щхщесса евалнтнко-свн- 
тетическоВ обработки документов вводинше в автоматизкрованные ин- 
формацЕоввне снетенн. Приводится изложение основных понятий АСО, 
как: анализ содерокания докуиевта, нцдексировавие как синтез содер
жания документа, средства, методы и цель индексирования.

Охарактеризованы процедуры аналитико-синтетической обработки 
доктментси Дредставлен цример использования методики АСО в увязке 
с инотрукциеВ индексирования документов для -информационноВ снете
нн по пау1юведенив и ваучноВ политике awion и с другими методи - 
чесЕинн иатериалаии системы.
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3ERZY KOPANIA
UnlNersytet Nerszamkl 
Filia m Białymstoku

LOGICZNA REKONSTRUKC3A DESKRYPTORA

Oeakryptory a nazwy. Relacja równowainoć- 
ci Informacyjnej. Relacja preferencji. Za- 
aada abatrakcjl przez reprezentację. Gene> 
rowanle daskryptorów.

og6lme POOęCIE DESKRYPTORA

Deekryptory. czyli jednoatkl leksykalna języka deskrypto- 
romego przedstawia się najczęściej w postaci równokształtnej 
z pewnymi wyrażeniami danego języka naturalnego. Wyrażenia te. 
to przede wszystkim rzeczowniki, ale mogę być wykorzystywane 
również przymiotniki 1 zal^l. Z punktu atldzenia logiki sę to 
prosta nazwy w sanela logicznym, czyli aryraZanla. które nada» 
Ję alę na podmiot lub orzecznik zdania a tamowego o budowie 
"S jsst P" /pod pojęciem zdania atomowego rozumie się w logice 
zdania nla~zawiorajęca kwsntyfikatorów ani spójników zdanlo> 
siych/. I^prawdzie w językach deskryptorowych dostosowanych do 
potrzeb specjalistycznych systemów informacyjnych stosuje się 
ze względów praktycznych równleZ wyraZenla złoZone jako dea-

“Zagadnlanla Informacji Naukowej' 1979 nr 1/34/



kryptory, matamf Jednak od tego abetrałionać dla i^roezczenia 
rozmZaA.

Nalały podkreślić, łe nazwa 1 daekryptor. to dna różna 
wyrażenia, należece do dwu różnych Jgzyków. Równokaztałtność 
ich poatacl Jeat Jednak przyczyna czpatego utożaawlanla naz
wy 1 daakryptora. Poniżej poatarano aig aprecyzować poJacie 
deakryptora. tak aby uzyakać Jago Jadnoznacscng charakteryaty
ka treściowa.

R6WN0WA2N0SC INFORMACYONA WTRAŻeA jęZYKA NATURALNEGO

W każdya Języku naturalnya latnieja wyrażania poaiadaja- 
ce awe równoznacznikl^^. Użytkownik Jazyka nual więc dokony
wać aryboru decydując aia użyć w danya zdaniu to właśnie wyra
żenia. a nie inne z nia równoznaczne. Można zatea atwiardzić. 
że na zbiorze wyrażeó danego Języka naturalnego określona aa 
dwie relacje: relacja równoznaczności i relacja preferencji.

Oedna z funkcji Języka naturalnego Jeat funkcja koaunika- 
cyjno-poznawcza.. Wybxerajac za ałownika Jakieś wyrażanie czy- 
niwy to w celu przekazania za Jego poaocę pewnej Inforaacji. 
Niech ^/х.у/. gdzie zaienne x.y przebiegają zbiór złożony 
z eleaenców ałownika Języka naturalnego Э. będzie funkcję zda
niowa “wyrażenia x pozwala użytkownikowi Języka J uzyakać 
/przekazać/ tę aaaę infomację, co wyrażenie y**. Krócej, a w 
apoeób równoważny wypowieny to wówięc; ’’wyrażanie x Jeat 
równoważne Inforaacyjnie wyrażaniu y'. Relację równoważności 
infomacyjnaj “inf zdeflnlujeay /akatenajonalnie/ Jako zbiór 
wezyatklch par uporządkowanych ‘<Cx.y>’ takich, że ap^niaję 
one funkcję *f/x,y/s

'inf df«  / <  x . y >  /  ( I f / z .y / )  .

Relacja Jaat więc wyznaczona przez zbiór, którego elewen-
tawl aę podzbiory zaarierajęca wyłęcznle wyrażenia infomacyj- 
nle równoważne. Relacja •*inf Jeat zwrotna, aywatryczna i prze
chodnia. czyli Jaat tzw. relację równoważnościowa^
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R6«n<MM±noAć okreAlane r*lacj« ***^*"У nazwać rćwno-
M£noćcl4 abeolutn«. Jako Ze Jest to г6япоиа2ло6б za względu 
IM dany Język naturalny jako całoćć. MoZna Jednak wyróżnić 
drugi rodzaj równowaznoócl infornacyjnej« a aianowlcle równ&- 
waznoóć ze względu na dany kontekat Języka /nazwijwy Ję 
róamowaZnoćclę względnę 1 oznaczmy R^^/. Wyrażania względ
nie równoważne inforaacyjnla, to wyrażenia, które aę absolut
nie równoważne przynajmniej w Jednya z kontekstów danego ję
zyka. Inaczej nówlęc. wyrażania absolutnie równoważne w da
ny* Jgzyku to aiyraZenla, które sę wzajem zanlenlalne w keZdyn 
kontekócle. albowiem ich zamiana nie powoduje zniany Informa
cji przenoszonej przez ów kontekst. Natomiast wyreZenla wzglę
dnie równoważne sę wzajem zamlenlalne Jedynie w niektórych 
kontekstach. Tak więc zbiór wyrsZeó absolutnie równoważnych 
w danym Języku Jest zawarty w zbiorze wyraZeó względnie równo
ważnych w tym językus

'inf «inf

co moZna również zaplaaći

<x.y> 'inf < X . y > «łnf

Przechodźęc do scharakteryzowania relacji preferencji 
zauwaZmy. Za JeZell na ona być relację preferencji Informacyj
nej. to nls moZe być okreólona na zbiorze wyraZeó absolutnie 
równoważnych Informacyjnie. Wprawdzie bowiem aoZna preferować 
Jedno z wyraZeó równoważnych absolutnie, ale nie ze względu 
na Informację przenoazonę przez nie. lecz ze względów pozain- 
fomacyjnych. np. z chęci eliminowania wyraZeó żargonowych, 
obcego pochodzenia Itp. Natomiast na zbiorze wyraZeó względ
nie równoważnych w danya Języku moZe być okreólona relacja 
preferencji /ze względu na dany kontekst/ wyodrębnlajęca ze 
zbioru wyraZeó względnie równoważnych w danya Języku zbiór 
wyraZeó absolutnie równcnraZnych w danym kontekócle tego Ję
zyka.
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Niech Y  /х.у/ bodzie funkcjo zdenima "w/reZenie x Jeet 
preferowene m uZyciu przed ■nrreZeniee y~. Fornelne /tj. efceten- 
ejonelne/ definicja relzcjl preferencji Rp będzie aiałe poatećs

2/3eet to relacja przeciaacarotna. aeyaatryczna i nłaprzachodnia 
ZaleZnoić«o ktdrajjaowa powyżej, aoZna zapieać;

< x , y >  e  R_ -> Х-У e ^“inf '*inf̂ *

KONSTRUOWANIE OESKRYPTORA

Z Infcraacyjnego punktu widzenia kaZda z nazw pozoatajo- 
cych do eiebie w relacji względnej równowaZnodci inforaacyjnej 
powinna nieć awój odpoMiiednik w Języku deekryptorowya. Nie
uwzględnienie bowiea którejś z nich /czyli aytuecja, w której 
Jeden deakryptor odpowiada kilku nazwow względnie równowaZnye/ 
powodowałoby. Ze.wyraZenia Języka deakryptorowego nie aog^yby 
odwzorować pewnych inforaecjl przenoezonych przez wyraZenia 
Języka naturalnego. OeZeli natoaiaer dane nazwy aę abeolutnie 
równoważna, to odpowiadał la będzie Jeden deakryptor. Decy
zja. która z nazw abeolutnie równowaZnych zoatanla wybrana do 
fizycznego reprezentowania deakryptora Jest w iatocia określa- 
nlea na zbiorze tych nazw relacji preferencji pozałnfornaeyj- 
nej - wybrana zoatanle nazwa, którę preferujeay ze względu np. 
na JeJ rodzinę pochodzenie, proetotę pieownl. częataze wyatę- 
powanie w piśmiennictwie itp.

Relacja **inf Jeet relację równoważnościowa w zbiorze 
nazw Języka naturalnego Э. Эако taka dzieli ona ten zbiór na 
niepuste 1 rozłączne aiędzy eobę części /zwane klaaaai abatrak^ 
cji relacji ■ taki apoaób. Ze dwie nazwy naleZę do tej
aaaaj kleey abstrakcji wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi alę- 
dzy nimi relacja Klaaę abstrakcji sryznaczonę przez
nazwę n ze względu na relację oznaczać będziemy
[n]_ . KaZda z takich klas abstrakcji posłuZy Jako nate--

inf
riał do utworzenia deakryptora.
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Relacja praferencji acharaktaryzowana została a.ln. jako 
nl^rzachodnie. Dotyczyło to ralacjl prafarencjl InforaacyJnaJ 
Rp« ale wydawać by alę aogło. Ze nie odnosi ale to do relacji 
prafsrancjl pozainfomacyjnaj. Skoro bowlaa relacja prafaran- 
cjl pozalnforaacyjnej zachodzi tylko nlędzy nazwaal absolutnie 
równoważnym, to zawsze noZany w danej klasie abstrakcji usta
lić pewne hierarchie preferencji. W takla ujęciu relacja pre
ferencji pozalnforaacyjnej byłaby relacje przechodnie l - Jako 
nlezarrotna 1 aeymtryczna - czeóclowo porzedkujece kaZde z 
klas równoważności relacji «inf OednakZe praktycy podkreś- 
l*Je, śe relacja preferencji pozalnforaacyjnej Jest nleprze-
chodnla 1  atanomsko to podzlelaje również autorzy opracowaó 

Л/teoretycznych '.
Nleprzechodnlość oaawlanej relacji aioZna rozumieć dwoja

ko. Po pierwsze, w tya sensie. Ze JeZell nazwa n̂  ̂Jest bar
dziej preferowana niż nazwa n^, a n^ bardziej nlZ n^, to nie 
wynika z tego. Ze zawsze n̂  ̂Jeat bardziej preferowana niż n^. 
Tya saaya Jednak dopuszcza się możliwość. Ze nazwom n̂  ̂ 1 n^ 
odpowiadaję dwa róZne deskryptory. Sytuacja teka moZe arpra*»- 
dzle być korzystne z Jakichś konkretnych względów praktycznych. 
Jednak z teoretycznego punktu widzenie naleZy przyjęć. iZ zbiór 
deskryptorów Jest wyznaczony przez zbiór nazw nierównowaZnych 
inforaacyjnle.

Po drugie, preferencję pozslnforaacyjnę moZne rozumieć 
nie jako relację zachodzęcę mędzy kaZdyal dwiema nazwami z 
danej klasy rómiowaZnoścl relacji «inf lecz Jako relację mię
dzy danę nazwę a keZdę nazwę z nię równowaZnę informacyjnie.
W takim ujęciu mówimy właściwie o operacji wyróżniania Jednego 
elementu w kaZdeJ z klas równoważności relacji «mf-

ZauwsZmy, IZ niezależnie od tego, czy relację preferencji 
pozalnforaacyjnej rozumiemy Jako przechodnlę, czy Jako nieprze- 
chodnlę, w obu tych przypadkach rezultatem JeJ określenia na 
danym zbiorze Jest wyróżnienie Jednego spośród elementów tego 
zbioru /w pierwszym przypadku należałoby Jedynie wprowadzić 
pewnę hierarchię preferencji/. Konieczność wprowadzenia rela
cji preferencji pozalnformacyjnej Jest bowiem konsekwencję 
eymetrycznoścl relacji Własność ta sprawia, ^e Jeżeli
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do zbioru nale±y pare '< n^,n^ , to do zbioru tego
naleZy równlel pare <'л2 <п^> « et«d kaZdy element zbioru 
nazw Informacryjnia równoważnych wyatgpl w roll eleoientu wy
różnionego w perze. 3eżell zatem żęda alga aby tylko Jedna z 
tych nazw była wyróżnione, to sama relacja nie wystarcza
1 pojawia się konieczność wprowadzenia relacji preferencji 
pozainfornacyjnej /będziemy oznaczać Jęs Р/. -

Przyjmujęc. że relacja P Jeat nleprzechodnia w drugim z 
podanych wyżej znaczeó, przyjmujemy tym samym, że Jest to re
lacja odwrotnie jednoznaczna, czyli że relacja do niej odwrot- 
na P Jest funkcję .. Inaczej mówlęc. przyjmujemy, że dla 
każdej nazwy istnieje Jedna 1 tylko Jedna nazwa nad nię pre
ferowana,

zauważmy, że funkcja P posiada następujęce własności: 
polem funkcji P Jest zbiór N nazw Języka naturalnego

X,y« N

. Л и

/ 1/

/ 2/

/3/

X *»l„f У —  / P(x) - P(y)A
/ P{x)« Ы

3.

•̂ inf

Ze względu na «Aasnoścl /1/ - /3/ funkcja P realizuje zasadę
szyli wartość funk 

N Jest reprezentantem klasy abstrakcji
abstrakcji przez reprezentację^^. P(n), czyli wartość funkcji
P dla elementu n
W r**inf.

3ak widać, funkcja P odwzorowuje zbiór nazw danego Języka 
naturalnego w zbiór reprezmtantów klas abstrakcji relacji
•’inf'

P s N — N .

Wprowadźmy funkcję f^ odwzorowujęcę zbiór N* reprezentantów 
klas abstrakcji relacji w pewien zbiór l^:

fp : N*—

o którym to odwzorowaniu zakładamy, że Jest wzajemnie Jedno
znaczne. Zbiór nazywać będziemy zbiorem deskryptorów. a Jc 
go elementy - deskryptorami.
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Fizyczna posiać elamntów-zbioru ao±e być rćlna /пахт,
liter, cyfr, układów slfanunerycznych itp./. Jednakże najdo
godniej Jest posługiwać alę w danya ayetawie Informacyjnym na
pisani równokaztałtnyal z nazwani danego Języka naturalnego. 
Równokaztałtnoóć ta Jaet zapewne przyczynę często spotykanego 
utoZsanlanla deskryptora z nazwę. Przeprowadzona aiyZeJ konst
rukcja pozwala óclóle rozgraniczyć te dwa pojęcia.

zilustrujmy to odpcmlednln przykłades. Następujęce nazwy 
/w sensie logicznym/ języka polskiego noZemy uważać za abso
lutnie równoważne informacyjnie: “tubylec**, “autochton“, “tu
ziemiec". “krajowiec", “człowiek naleZęcy do rdzennej ludnoś
ci danego terenu". Tym samym tsrarzę one Jednę z klas abstrak
cji relacji Ostatnia z tych nazw Jest deflnlansem defi
nicji nominalnej kaZdeJ z pozostałych nazw. Nie będzie ona 
preferomna /pozalnformacyjnle/. gdyZ z teoretycznego punktu 
widzenia deakryptory powinny być wyrażeniami prostymi. Jednak 
JaJ obecność w danej klasie abstrakcji relacji me Istot
ne znaczenie dla charakterystyki treściowej deskryptora. Za
łóżmy, Ze pewne względy praktyczne przemewlaję za preferowa- 
nlea nazwy “tubylec". Zgodnie z naszymi ustaleniami znaczy 
to. Ze wertośclę funkcji P die kaZdego elementu rozważanej 
klaay abstrakcji Jest nazwa “tubylec". Inaczej mówlęc, naz
wa “tubylec" Jest reprezentantem rozważanej klasy abstrakcji. 
Niech wertośclę funkcji f|j od elementu “tubylec" będzie wyra
żenie “tubylec*. Wyrażenie “tubylec" Jest nazwę Języka pols
kiego, wyrażenia “tubylec* Jest deskryptorem, czyli Jednostkę 
lekaykelnę Języka deskryptorowego polskiego.

WprcMtadżone sryZeJ wzajemnie Jednoznaczne odwzorowanie 
zbioru reprezentantów klas abstrakcji relscjl m zbiór
daskryptorów pozwala ustalić zakres deskryptora. Zakresem 
/zbiorem desygnatów/ deskryptora n^ Języka fteskryptorowego 
3^ Jest klasa abstrakcji wyznaczona przez nazwę n̂  ̂Języka 
naturalnego 3 ze względu na relację Rĵ nf*

Natomiast dssygnatsa deskryptora n^
alaaant zbioru ̂ n.l . •

**inf

Inf
Jest kaZdy 1 tylko
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‘Na zakoAczenle naleZy podkrańlić. przyjęta wyłej za- 
ŁoZanla, U  tylko Jadna nazaa z'klaa abatrakcjl ralaejl
Jeat wcierana do konatruowania daakryptora, natoaiaat kałda 
z nazw pozoatajacych do alabla w ralacjl «'inf uZyta zoatanio
do utworzenia odrębnego daakryptora, nie Jaat przyjaowana a 
apecjaliatycznych ayateaach Inforaacyjnych, gdzie ze względów 
praktycznymi /koazt wyazukiwania, azybkość indakaowanla i wy- 
azuklwania Itp./ do klaay równowaZnoócl relacji zalicza
alę równia! nazwy, która nie powinny do niej nalełeć z przed
stawionego wyZaJ punktu widzenia. Decyzja tego rodzaju Jaat w 
kaZdya wypadku decyzję aublaktywnę, podjętę na podatawla oce
ny Informacyjnej waZnoócl danej nazwy ze względu na dany aya- 
tem informacyjny.

P r z y p l a y

1. Paragraf tan Jaat odpowiednio zmodyfikowanym fragmentem 
rozwaZaó prezentowanych W: Э. Kopania: Abaolutna 1 względ
na równoznaczneóć wyraZeó. “Studia Samlotyczna" VIII, 1977.

2. Ze względu na brak jednolitej tarwlnologll w plśalannlcttde 
logicznym nalaZy wyjaśnić;
Relacja R Jaat przacliKEwrotna w zbiorze X wtedy 1 tylko 
wtedy, gdy ~  /xRx/.
Relacja R Jeet aaymetryczna w  zbierze X wtedy 1 tylko wta- 

Relacja R Jeet nieprzechodnle w zbiorze X wted^1 tylko
wtedy, gdy ^  ^  ~  /xRz/ /.

3. Por. K. Kuratowekl. A. Moetowakl: Teoria mnogości. Wkraza 
19Б6 a. 72.

4. Por. 1. Bellert. 0. Wojtaaiewlcz: W aprawle definicji aya-
temu 1 atruktury tazauruaa. "Biuletyn OOIIN PAN" 1970 nr Z/17/

62



5. Rttlacja R j M t  funkcja /lub: relacja Ja^oznaczna/ w zbio
rze X «tedy 1 tylko «tedy. gdy A  ***У — >

У -
Relacja R Jaet od«rotnia Jadnoznaczna «  zbiorze X «tedy i 
tylko «tedy. gdy * R x - ^ V  - * A

6. Por. K. Kuratowekl. A. Hoetowski. dz.cyt.. e. 72. Szerzej 
na teaat dafinio«ania przez abstrakcje zob. Z. nosznerj
O teorii relacji. Werezaea 19E7. a. 125 1 naet.

LOGICAL RECONSTRUCTION OF DESCRIPTOR 

S u a a a г у

The ala of the paper ia to give an explication of the 
notion of deecriptor. Phases of the explication are aa fol
lows:

1/ two relatione defined on the set of natural language 
expressione are introduced; inforwation equivalence end pre
ference.

2/ owing to certain properties of the two relatione 
aentioned above, the function generating descriptors is de
fined.

The explication given here characterizea descriptor in 
aspect of its contents.
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ЛОГИЧВСКАЯ РЕКОШШ7КЦИЯ ДЕСКРИПТОРА 
Р е э S н е

Задачей статья является попытка лздоженля понятвя десхрип- 
тора,Эташ1 этого издаженвя сдедзпщве:

1. Вводятся два тша отвошевлй. опредеденнах на множестве вы
ражений естественного языка: отношеняе эквивалентности и 
отношение преимущества.

2. На основании некоторнх свойств этих типов отношеЕшВ приво-̂  
дится определение фу индии порокдающей десврипторн.
Представленное в статье изложение определяет характеристику 

дес1фиптора в аспекте смыслового содеркания.
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E. W. t^STOIIKA
AkedemlB Hauk ZSRR 
WezechzNiozkoay Instytut Infomscji 
Naukowe] 1 Tschnlczne] /WINITl/

WYDAWNICTWA INF0RMACY3NE WINITl 
W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH

W/de«mlctwa inforwacyjne z dziedziny bio
logii i nauk pokrewnych opracowywane przez 
Zakład Biologii WINITl.
Przeglgd dokueentacyiny - 'Referativny] 
Żurnal. Biologia' /i^G/ ukazu]gcy się w 
32 seriach /]ako ton zbiorczy 'Biologia' 
oraz w seriach spec]allstycznych/. Biu
letyny infornacji sygnalne] /SI/ zawiers.- 
Joce opisy bibliograficzne publikacji za
granicznych 1 radzieckich. Kartoteki do- 
kueentac:y]ne /streszczenia na kartkach/ w 
podziale na 29 serii tenatycznych. 'Prze
glądy Nauki i Techniki' /'Itogi nauki 1 
techniki'/ w zakresie biologii.

Zakład Biologii Wazachzwigzkowego Instytutu Inforaacji 
Naukowe] i Techniczne] /WINTTI/ - zorganizowany przed 25 laty - 
rozpoczgł w 1954 r. wydawanie przeglgdu dokunentacyjnego 'Refe- 
rativnyj Źurnal. Biologia' /RŹ8/. Poczgtkowo był on wydawany 
w postaci towu zbiorczego. Od roku 1958 wprowadzono publikowa-

'Zagadnienia Infornde]! Naukowe]” 1978 nr 1/34/
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nie serii R2B w/specjallzomnych w zakresie szeregu działów 
biologu 1 nauk pokrewnych. W roku 1957 pojawiły alg plerwazs 
zbiory przeglgdowej Inforaacjl biologicznaJ. które poczynaJgc 
od roku 1963 ukazujg alg w rasach serii "Itogi nauki 1 technl- 
kiV'Przeglgd Nauki 1 Techniki"/. Od roku 1970 Zakład rozpo- 
czgł wydawanie biuletynów bibliograficznyeh "SignsInaja Infor- 
aacija" /SI/, stanowlgcych dopełniania do szeregu serii R2b . 
a od roku 1973 - ponadto kartoteki dokusentacyjnej /atreazcza- 
nla na kartach/ poówlgconej wybranya waZnya 1 aktualnys zagad
nieniom.

Wszystkie te rodzaje Informacji naukowej z dziedziny bio
logii 1 nauk pokrewnych stanowlg system wydawnictw informacyj
nych. sajgcy zapewnić pracownikom naukowym, wykładowcom wył- 
szych uczelni 1 innym specjalistom wszechatronng pomoc w za
poznaniu alg ze ówlatowg lltaraturg naukowg.

Wydawnictwa ta uwzglgdnlajg szeroki zakres literatury 
Światowej: cechuje Je duła zwartości cprscowaó dokumentacyj
nych 1 szybkość przygotowywania. Poszczególne rodzaje tych wy
dawnictw uzupełniaJg alg wzajemnie przy realizacji wspólnego 
celu. Jakim Jest zapewnienia obsługi informacyjnej uczonych 
i apecjalletów.

P r z e g l g d  d o k u m e n t a c y j n y  /R2/ 
" B i o l o g i a "  stanowi aystematyczna 1 wyczerpujgce odzwier
ciedlenie publikacji naukowych ukazujgcych alg w czasopismach 
i wydawnictwach seryjnych, ksigZkaeh. pracach zbiorowych, ma
teriałach z konferencji 1 scabrart naukowych oraz opisów paten
towych 1 Innych publikacji.

W procesie zróżnicowania R2B na poszczególna serie, za
początkowanego w roku 1958 1 trwajgcego nadal, utworzone zosta
ły seria pośwlgcona tradycyjnym klasycznym naukom biologicz
nym. licznym działom biologii stosowanej, a takZa niektórym 
naukom pokrewnym. W  tych zmianach struktury R2B znalazła od
bicie wyraZna tendencja współczaanej biologii do pogłgbiśjgcej 
alg dyferancjacji. której towarzyszy powstawanie nowych dyscy
plin na stykach nauk pokrewnych /np. biologia molskulama. blo- 
nika. biocybernetyka i Inna/. Ponadto w RZB od poczgtku Jego
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wydatrsnla uwzględni* *ię opracowani* dotyczge* biologicznych 
pod*t*w wadyc^iy i rolnictwa.

W roku 1978 R2 "Biologia*"ukazywał aie w 32 aariach.
16 z nich wydano zarówno w ranach aarli zbiorczej "Biologia", 
Jak tai w poataci aorii apecjalietycznych, a pozoatał* 16 - 
tylko w poataci aarii apecjaliatycznych. Strukturę serii R2 
"Biologia" pokazano na achanacia /rys. i/, w roku 1979 zamiast 
aarii "Zoologia kręgowców" zacznę aię ukazywać aaria "Ichtio
logia* oraz "Zoologia kręgowców lędowyeh", a takie nowa seria 
"Faraakologia kliniczna".

W roku 1980 następl podział obecnej serii R2B "Mikrobio
logia" na dwie aaria: "Mikrobiologia ogólna 1 stosowana" oraz 
"Mikrobiologia aanitarna i medyczna", a takie podział aarii R2 
"Hodowla zwiarzęt. Weterynaria /podstawy biologiczna/" na ae
rie: RZ "Hodowla zwiarzęt /podstawy biologiczna/* i R2 "Wetery
naria".

Coraz głębsza specjalizacja R2 "Biologia" pozwala na lep
sze zaapokajania potrzeb informacyjnych uiytkowników tego wy
dawnictwa. Łęczny nakład serii powatajęcych w wyniku podziału 
Jest z reguły znacznie większy od nakładu aarii wyjściowej.

Wraz z gwałtownym rozwojem badart w większości działów bio
logii rośnie tei liczba publikacji biologicznych. Dynamikę 
wzrostu publikacji uwzględnianych w R2B w  okrasie Jego ukazy
wania aię przedstawiono w tabeli i. W cięgu 22 lat liczba ta 
podwoiła się 1 ,przekracza obecnie 200 tya. rocznie. Łęczna 
objętość wszystkich serii r2b  wyniosła w 1978 r. przeszło 6,3 
tys. arkuszy autorskich. Sednakie wzrost liczby publikacji u- 
względnlanych- w róinych aariach r2b  nie Jest równomierny.
->W tabeli 2 pokazano dynamikę wzrostu liczby publikacji uwzglę
dnianych w ośmiu seriach. Szczególnie szybki przeciętny rocz
ny wzrost liczby publikacji uwzględnianych w r2b występował w 
zakresie biologii molekularnej. W roku 1972 wyodrębniano roz
dział poświęcony taj tematyce w RŹ "Biofizyka", a od roku 1975 
ukazuje się odrębne seria R2 "Biologia molekularna". Znacznie 
zwiększyła się liczba uwzględnianych publikacji z zakresu ge
netyki. Niewielki wzrost liczby streszczeń dokumentacyjnych i 
adnotacji publikowanych w czterech seriach poświęconych fizjo-
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logii człoMloko 1 znlorzgt tłimaczy alg *ryodr«bnlenie« z nich 
dwu eoril oenodzlolnych: щ 1969 r. - R2 ‘‘Redlobiolcgil “ oraz 
w 1975 > r2 "Bionlkl. Kooybernetykl*',

Równolegle ze etridcturg R2S doekonalona Jeet z roku na 
rok klaayflkacja atoaowana w tye wydawnictwie. W ogólnye zary
sie, klasyfikacje ta pozostaje przez wiele lat nie zelenlona. 
Jednakie w efekcie pojawienia się nowych kierunków w naukach 
biologicznych lub w zwlęzku ze wzroetee liczby publikacji do
tyczących biologii wprowadza elę nowe rubryki znaczeniowe 1 
precyzuje się Jul letniejęce.

WaZnya wakalnlklea Jakoóol r2b Jest etopleó uwzględnienia 
/koapletnoóć/ ówlatowej literatury naukowej. W celu przygo
towywania wydawnictw Inforwacyjnych, MNITI etara się uzyskiwać 
wszystkie ukazujęce się na ówlecle dokueenty pierwotne z zakre
su nauk óclełych, {przyrodniczych i technicznych. W ostatnich

Tabela l
Wzrost liczby (HjblikacJl prezentowanych w R2 "Biologia''

Lata Llczbd
publikacji

Wskainlkl
/1956*100/ Lata Liczba

publikacji
Wskainikl
/1956=100/

1954 15937 X 1967 127429 118,0
1955 68598 X 1968 141739 131.7
1956 107610 100 1969 142109 132,0
1957 103445 96,1 1970 147672 137.2
1956 107502 99,8 1971 162634 151.1
1959 104465 97,0 1972 161642 150,2
1960 119971 111,5 1973 170650 158,6
1961 122979 114,3 1974 170887 158.8
1962 116280 108.0 1975 182472 169.5
1963 114327 106,2 1976 193140 179,5
1964 120676 112,1 1977 220330 204.7
1965 124620 115,8 1978® 220400 204,7
1966 116101 108,0 1979® 230694 214,4

^wlelkoócl planowana
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latach Znatynit otrzyauja przaazło 25 tya. tytułów raiizl.ec- 
klch 1 zagranicznych czaaoplea 1 utydannlctw aeryjnych, wazyat- 
kla opisy wynalazków chroniona patantaal zagranlcznyal 1 ówla- 
daetwanl autoraklal ZSRR. około 16 tya. aonografU 1 prac zbio
rowych oraz wlała Innych /1/. Dzlgkl wieloprofllowawu charakte
rowi przeglądów dokuwantacyjnych / R V  «INCTZ oraz centralizacji 
proceaów opracowywania Inforaacjl - do Zakładu Biologii wpływa- 
JO wazyatkla opracowania o profilu blologlcznya /RZb/ opubliko
wana w Jakiakolwlak czaaoplóala /publikacji/. Jakie otrzyauja 
Instytut za 130 krajów w 66 Językach. Oeat to bardzo istotne, 
gdyZ Inforaacja naukowa z zakresu biologii Jest rozproazona w 
duZaJ liczbie publikacji nla tylko biologicznych, aedycznych 1 
rolniczych, lecz równia! poświęconych Innya naukoa. wśród aate- 
rlałów Źródłowych do RZ "Biologia* znajduje aię wlała publika
cji z zakresu cheall. geografii, techniki 1 'innych /2/.

W roku 1976 w RZB uwzględniono opracowania opublikowane w 
6242 czaaopleaach 1 Innych wydawnictwach clęgłych /wzrost o 729 
w porównaniu z 1974 ry. wydanych w 78 krajach w 50 Językachł 
4810 kalęlek. 2656 recenzji kalęZek. 4531 opisów patentowych i 
538 rękopisów zdeponowanych w WINITI. Wzrasta równie! liczba 
uwzględnianych we wezyetklch seriach R2B publikacji polekich.
W roku 1976 uwzględniono 3791 opracowaó z 215 tytułów publika
cji wydanych w Polsce /tab. 3/. Wykaz czasopiea polskich, któ
ra w roku 1976 były najczęściej uwzględniane w RZB zawiera ta
bela 4.

Analiza czaaoplea i wydawnictw seryjnych wykorzystywanych 
w 1976 r. do przygotowania R2B wykazała. Za 50,04% uwzględnio
nych artykułów pochodziło z 474 czasoplaa /co stanowiło 5.7% 
ogólnej Ich liczby/, zaś dalsze 60,4% artykułów - z 731 czaso- 
piaa. Oaat to tzw. trzon główny /"Jędro"/ Źródeł pierwotnych, 
obajBUJęeych publikacja /czaaoplsee/ najbardziej "wydajno"
/pod względea liczby artykułów uwzględnianych w clęgu roku w 
R2B/. NaJanlaJ wydajna aę. oczywiście, czasopiana pozablolo- 
glczna. Na przykład było ał 1170 takich czaaoplsa /technicz
nych. geologicznych, watanatycznych 1 innych/, z których u- 
względnlono w RZb tylko po Jadnya artykule. Ciekawa wyniki
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Tabela 3
Liczby polskich czasoplsa 1 aydaMnletw seryjnych 

iMrzglfdnlanych m RŻ ’‘Biologia' Badług atsnu ■ roku 1976

5 a r 1 a
Llc2i>a
wydaw
nictw

Ogólna
liczba
publi
kacji

Ogólna zagadnienia biologii 16 33
Cytologia. Genetyka ogólna. Genetyka' 

człowieka 33 97
Ekologia ogólna. Blocenologla. Hydrobio

logia 29 120
Wirusologia 23 60
Botanika 41 193
Fizjologia roólin
Zoologia ogólna. Zoologia bezkręgowców

22 75
20 108

Zoologia kręgowców 34 189
EntoBologia 58 335
Zooparazytologla 21 155
Mikrobiologia 46 199
Morfologia człowieka i zwlerzęt. Antropo

logia 32 165
Fizjologia człowieka i zwierzęt /ргоЫе- 

ay ogólne, przealany Baterii, trawie- 34 89
nie/ -

Fizjologia człowieka i zwierzęt /krew.
liafa. kręlenie, oddychanie, nerki/ ' 20 39

NourofIzjologla. wyieze cz^noóci ner
wowe 17 90

Układ endokrynologiczny. Rozanslanie, 
Laktacja 7 29

Biologia Bolekularna 10 20
Biofizyka 13 21
Ш.оп1ка, Biocybernetyka. Bioinlynieria 10 16
Hodowla roólin /podstawy biologiczna/ 59 468Leśnictwo 22 79
Gleboznawstwo i agrocheaia 21 117
Hodowle zwierzęt i weterynaria /podstawy 

biologiczne/ 34 277
Biologia radiacyjna 23 40Onkologia 40 225To ksykologla 46 144
Fareakologla. środki chenloterapeutyczne 32 172
iBBunologia. Alergologia 33 149
Ogólne ргоЫеву anatonii patologicznej 22 85
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ТеЬеХа л
Czaaoplsae polskie najczęściej uwzględniane 

w R2 ‘Biologie* w roku 1976

Ч». Tytuł czaaoplsM Liczba artykułów 
uwzględnianych w 
Ri "BioloQia"

1 Acts Neuroblologlae Experlaentelle 43
2 Acta Peraeltologlca Polonica 49
3 Acta Protozoologlca 57
4 Acta Societatle Botanlcorue Polonlae 43
5 Annale of the Medical Section of the •

Pollah Acadeay of Sciences 71
6 Archlvun Inmunologlee at Theraplse 

Experlaentalls 62
7 Bulletin da I'Acadamle Polonaise dee 

Sciences. Ser.Sciences Blologiques 112
8 Folia Hlatochaalce at Cytochanlca 55
9 Folia Morphologlca 61
lO Hodowla Roślin. Akllnatyzacja 

1 Nasiennictwo 60
11 Medycyna Oośwladczalna 1 Mikrobiologie 42
12 Medycyna Weterynaryjna 108
13 Neuropatologla Polska 49
14 Prace Instytutu Sadownictwa 

w Skierniewicach 71
15 Paniętnlk Puławski 65
16 Patologia Polaka 42
17 Polski Tygodnik Lekarski 43
18 Polskie Archlwua Hydrobiologii 41
19 Polish Эоигпа! of Pharaacology 

and Pharnacy 75
20 Roczniki Paśstwowego Zakładu Higieny 41
21 Przegięć Zoologiczny 58
22 Pazczalarstwo 56
23 Roczniki Gleboznawcze 61
24 Wiadomości Lekarskie 59
2S Wiadomości Parazytologiczne 76
26 Zeszyty Problemowe Postępów 

Nauk Rolniczych 159
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prz/nlobła analiza głównych /'Jgdar'/ trzonów łródał piar- 
WDtnych do poezezególnych aartl RŻB, z których zaczerpnięto 
połowę ogólnaj liczby artykułów czaaopióalennlczych. W tabe
li 5 zaprezentowano wyniki takiej analizy przeprowadzonej dla 
lO aarii R2b. Okazało alę. Ze np. Informacja z dziadziny bio
logii aolakularnaj Jest znacznie akoneantrowana: 50% publika
cji pochodziło z zaledwie 13 czaaoplsn na ogólnę liczbę 596. 
a z dziedziny biofizyki - z 17 na 547. Inforaacja naukowa z 
dziadziny botaniki oraz zoologii kręgowców Jaat publikowana 
w znacznie większej liczbie czaeoplaa. co Jest właściwe dla 
klasycznych dyscyplin biologicznych. Liczne czasopleaa z za
kresu botaniki 1 zoologii stanowię główny trzon iródeł pier
wotnych do wielu aerii r2b  /nie tylko do serii "Botanika' i 
"Zoologia kręgowców"; z trzonu głównego ±ródeł pierwotnych do 
RZ "Botanika" dotyczy to 30 czasoplaa. zaś "Zoologia kręgow
ców" - 43/.

W clęgu ostatniego okresu starano się uellnla o przya- 
pleszenia procesów wydawniczych zwlęzanych z publikowaniem 
wydawnictw Inforascyjnych WINITT. Przedział czasu między o- 
trzyaanlem aatarlałów źródłowych przez Instytut a momentem 
opublikowania odpowiedniego zeszytu R2 wynoel obecnie około 
4 miesięcy.

Instytut publikuje roczne indeksy przedmiotowe do tomu 
zbiorczego RZB i do wszystkich serii epecjellstycznych. Ponad
to w 13 seriach publikuje się indeksy przedmiotowa do poszcze
gólnych numerów. Przewidywane na naJbllZsze lata przejście na 
automatyczne przygotowywanie wydawnictw informacyjnych pozwoli 
na wprowadzania indeksów przedmiotowych 1 indeksów autorów do 
wszystkich numerów,wszystkich aarii r2b .

W clęgu pierwszych 4 lat wydawania r2 "Biologia" w posta
ci tonu zbiorczego - czasopismo to miało niewlela ponad 3000 
abonentów. Później, w miarę specjalizacji czasopisma, tworze
nia nowych serii. Jego łęczny nakład wzrastał /w 1961 r. - 
15590 egz.: w 1966 r. - 27639; w 1971c- 35696; w 1978>. - 
36629/. Ostatnio zwiększyła się liczba zagranicznych abonentów 
RZ "Biologia". W roku 1978 było Ich 5766. W  roku 1977 RŻB był 
abonowany przez użytkowników z 56 krajów.
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SrodfcieH pozwelaJ«cya zepewnić bardziej eazechatronne* 
sprawniejsze 1 pełniejsze zaspokojenie potrzeb Informacyjnych 
pracowników naukowych 1 Innych specjalistów Jest łączenie róż
nych rodzajów wydawnictw Inforaacyjnych. uzupełniania przeglą
dów dokumentacyjnych /R2/ InforaacJe sygnalny 1,przeglądową, 
kartotekami dokumentacyjnymi, zbiorczymi indeksami bibliogra
ficznymi Itp.

I n f o r m a c j a  s y g n a l n a  /SI/ Jaat przezna
czona do szytAlego Informowania użytkowników o wszystkich pu
blikacjach naukowych, które wpłynęły do Zakładu Biologii w clę
gu ostatnich dwóch tygodni. Publikuje się Ję w postaci biule
tynów bibliograficznych, w których opisy bibliograficzne usys
tematyzowane sę według rubryk tematycznych, zgodnie z klasyfi
kację stosowanę w R2 ‘‘Biologia", ale w niektórych zeszytach sę 
bardziej szczegółowe. W biuletynach SI uwzględnia się takie 
opracowania o tematyce pokrewnej, które sę zwykle publikowane 
w innych seriach RŻB. Na przykład.w biuletynie SI z zakresu 
biologii molekularnej uwzględnia się niektóre opracowania, któ
ra sę prezentowane w seriach R2 1 SI z dziedziny wirusologii, 
genetyki, fizjologii 1 innych. >

Serie SI z dziedziny biologii publikowane w roku 1978 
przedstawia tabela 6. Serie SI 1 r2 z dziedziny biochemii sę 
przygotowywane przez Zakład Chemii WINITI. w przypadku wyda
wania biuletynu Informacji sygnalnaj, poówlęconego określonemu 
działowi biologii, do prezentacji w przeględzle dokumentacyjnym 
r2 wybiera elę nie wszystkie opracowania, lecz tylko najcen
niejsze /około 60-70% nabytków/.

W R2 publikuje elę tylko streszczenia lub adnotacje. 
Wprowadzenie Informacji sygnalnej omalze nie spowodowało zmniaj- 
szenla liczby abonentów przeględu dokumentacyjnego r2. Łęczny 
nakład biuletynów Informacji sygnalnej wynosił w 1978 r. 6300 
egz. W seriach SI tytuły opracowań zagranicznych aę podawano 
w Języku oryginału oraz /z wyjętklem opracowań publikowanych 
po angielsku, francusku i nleiU.ecku/ w  przekładzie na Język ro
syjski. W clęgu roku ukazuje się 24 numery biuletynu. Kałda se
ria Jest zaopatrzona w indeks autorów 1 patentów. a takZe
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Tabela 6
Seria 1 zeszyty biuletynów SI wydawanych w 1978 r.

Lp. Nazwa eerll Nazwa zeszytu Liczba pu-
‘ bllkscji

uwzgl.
miesięcznie

1 Ogólne probleny Ogólne probleny
biologii biologii 500

г Biologia eoleku- Biologia molekularna.
lama Genetyka molekularne 900

3 Biologie molekularna. 
Struktura i włećclwości ' 600
biopolimerów

4 Biofizyka Biofizykę lOOO
5 Wirusologia Wirusologia 600
6 Mik robiologia Mikrobiologia ogólna 450
7 Mikrobiologia stosowane 600
8 Zoologia kręgowców Zoologia kręgowców 1250
9 Fizjologia czło- Ogólne zagadnienia fi-

wieka i zwierzęt zjologii człowieka 1 
zwierzęt. Fizjologia

585
stosowane

10 Przemiana materii■ od
żywianie, trawienie 685

11 Fizjologia kręZenia i 
oddychania. Nerki 845

12 Fizjologia człowieka i 
zwierzęt /krew. linfa/ 285

13 Neuroflzjologia. WyZsze 
czynnoócl nerwowe. Psy—
chologla ogólne 1 eks
perymentalna. układ 
nerwowo-mlęóniowy

530

14 Fizjologia układu endo
krynologicznego . Roz- 485
mnazanle. Laktacja

15 Fareakologia. Farmakologia, środki
środki cheeiotera
peutyczne

chemioterapeu tyczne 1800

16 Toksykologia Toksykologia 585
17 Onkologia Onkologie eksperymentalna 400
18 Onkologia /guzy u czło

wieka/
1 400

19 Onkologia /terapie guzóh/ 400
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wykaz wykorzystanych czasopJLaa i wydawnictw aaryjnych. Abonen
ci przeglądów dokumentacyjnych RZ i blulatynów infomacjl syg
nalnej SI aogg zaaawiać w iłlNITI kopia Interesuj gcych ich o- 
pracowaó, uwzględnionych w tych wydawnictwach infomacyjnych.

Technologia wydawania biuletynów informacji sygnalnej 
Jest w pełni zautomatyzowana, oparta na zastosowaniu amc i u- 
rzędzenis do fotoakładu "Digisat*, Dzięki zastosowaniu auto
matyzacji przy wydawaniu biuletynów informacji sygnalnej z za
kresu biologii,'WINITI ao±a doetarczeć zainteresowanym placów
kom naukowym tsómy magnetyczna z zapisem informacji ze wszyst
kich działów biologii, dla których publikuje się biuletyny in
formacji sygnalnej. Placówki te nogę otrzymywać informacje w 
zakresie ócióle wyspecjalizowanych zagadnieó, grupować Je we
dług dowolnych kombinacji M c h  - zgodnie za awyni potrzebami. 
Obok 19 serii iatniajęeych dotychczas,od stycznia 1979 r. za
cznę się ukazywać biuletyny informacji sygnalnej z zakresu 
cytologii, genetyki ogólnej i genetyki -człowieka, a od roku 
1980 z zakresu wszystkich pozostałych działów biologii.

K a r t o t e k i ,  d o k u m e n t a c y j n e  /stresz
czania na kartach/ z zakresu biologii zaczęto wydasrać w roku 
1973. Publikacja ta pozwala gromadzić informacje /abstrakty/ 
rozproszone w różnych seriach R2B, tzn. grupować Je według kom
pleksowych i międzydyscyplinowy^ problemów. Wadę kartotók, w 
porównaniu z R2,Jeat ich późniejsze ukazywania się, natomiast 
zaletę - bardziej wyczerpujęea prezentowania materiałów doty- 
częcych poszczególnych zagadnieó. W roku 1978 liczba publiko
wanych serii kartoteki doszła do 29 /t«b. 7/. N roku 1977 we 
wszystkich eeriacdi opublikowano łęcznie informacjo o 34350 pub
likacjach. Nakład kartoteki rośnie z roku na rok. W 1977 r. o- 
sięgnęł on wielkość rzędu 4000 agz.

" I t o g i  n a u k i  i t e c h n i k i *  /"Przsględy 
Nauki i Techniki*/ Jest to wydawnictwo, które umożliwię zebra
nia i szczegółowe prezentowania informacji dotyczęcej proble
mów kompleksowych i adędzydyacyplinowych, które często aę roz
proszona w różnych aariaeh RZ, Na przykład w *Przeględach.,.*
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Tabela 7
Saria-1 aalaja kartetak dokuaantacyjnych 

/atraazezanla na kartach/

М». Nazaa aarli Nazwa aalajl
V

Liczba uwzgl. 
publikacji 
w roku

1 2 3 4
1 m.ruaologla Wiruay utajone< powolne 

1 kancerogenne 1200
2 Odpornodó na wlruey 1000
3 Preparaty wlruaowa 600
4 Fizjologia

rouln
Fotoayntaza 1 aetody 
zwlgkazanle wydajnoócl 
rodlln 1680

5 Hodowla tkanek, koaórek, 
chloroplaatów l organów 
Izolowanych 600

6 EntoBologia Biologiczne aetody zwal
czania azkodllwych owa
dów 1 kleazczy 600

7 Mikrobiologia Preparaty bakteryjne 600
8 Mikrobiologiczna aynteza 

ciał aktywnych biologl- 
cznla 1200

9 Genetyka ogólna Mutacyjne efekty działa
nia czynników proadanlo- 
twórczycdi 600

lO Mutacyjna efakty działa
nia czynników cheadeznyef 600

11 laaunologle Alargologia 600
12 Metody iBBunologlczne 600
13 Hodowla

redlin
Biologia, genetyka, 
aalekcja i naalennlctwo 
kultur awrzywnych 1400

14 Zlaaniak 1400
15 Struktura 1 

funkcje błon 
biologicznych

Struktura i organizacja 
aolekularna błon biolo
gicznych 1200

16 Przenlkalność błon biolo
gicznych 1200
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1 2 3 4
17 Transport jonów i zja

wiska elaktryczne w 
sfarze błon biologicz
nych 1200

18 Energetyka błon biolo
gicznych 2400

19 f^tologia molekularna 
1  praktyczne wykorzys
tania zasad funkcjono
wania błon biologicznych 1800

20 Funkcja receptorowa błon 
biologicznych 1800

21 Modela błon biologicznych 600
22 Błony organoidów 600
23 Onkologia Immunologia guzów 1200
24 Rak łołędka 600
25 Rak gruczołu mlecznego 600
26 Ks nearogeneza 600
27 Leukemia 600
28 Rak płuc 350
29 Rak szyjki macicy 460

eerii "Wirusologia'', tom 5 /"Teoria wirusowej genezy raka"/ 
zebrano materiały prezentowane w eerlach R2: "Wirusologia", 
"Biologia pralekularna". "Onkologia", "Cytologia", "Genetyka o- 
gólna", "Genetyka człowieka", W latach 1963-1978 w Zakładzie 
Biologii WINITl opracowano 190 tomów "Przeglądów Nauki 1 tech
niki", o łęcznej objętości 1807,4 arkuszy autorskich i łęcznym 
nakładzie około 150 tys. egz, /tab. 8/. Duły udział w "Przeglę* 
dach..." opracowywanych w Zakładzie Biologii miała w cięgu os
tatnich 4 lat seria "Biologie molekularna", w kolejnych tomach 
tej serii zaprezentowano w uogólnionej postaci matody badań 
biologicznych na poziomie molekularnym, co spotkało się z wy
soce pozytywnę ocenę na łamach czasopism naukowych /czasopis
mo "Molekularnaja biolog!ja" 1975, t.9, nr Z/.
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Serie "Itogl nauki 1 techniki' z zakresu biologii 
1 nauk pokrewnych /late 1963->1978/

Tabela 8

Ł-P S s Г 1 e Rok
zało
żenia

Liczbc
wyda
nych
tomów

Łęczna 
obję
tość w 
aęk, 
aut.

Łęczny 
nakład 
w egz.

1 Biologia nolekularna 1973 14 176,6 12650
2 Biologie natematyczna 1978® 1 12 600
3 Biogizyka 1969 10 92,4 7700
4 Cytologia 1971 3 26,2 2700
5 Genetyka ogólne 1969 5 61 3400
6 Genetyka człowieka 1973 3 37 3400
7 kolegia ogólna. Biocenologia. 

Hydrobiologia 1973. 4 40,7 4600
8 Wirusologia 1972» 7 56,5 5650
9 Mikrobiologia 1972» 9 82,9 7600
10 Botanika 1972 2 16,6 1600
11 Fizjologie roślin 1973. 3 27,4 3400
12 Zoologia bezkręgowców 1972C 5 57,5 3550
13 Zoologia kręgowców 1971® 9 108,1 7450
14 Entomologia 1972® 3 32,9 2150
15 Zboparazyt ologla 1963 4 24,3 2900
16 Bionlka 1973 2 22,8 IlOO
17 Hodowla roślin /podstawy 

biologiczne/ 1970 3 34,9 2050
18 Leśnictwo- 1975 2 25,4 1800
19 Gleboznawstwo 1 agrochamla 1974 1 8,5 1000
20 Ochrona roślin 1972 1 23,4 1500
21 Hodowla zwlerzęt. Weterynaria 

/podstawy biologiczne/ 1968 11 99,5 10950
22 Morfologia człowieka 1 

zwlerzęt 1967 8 60,4 5700
23 Fizjologia człowieka 

i zwlerzęt 1964 21 194,6 16050
24 Immunologia 1968 7 71,6 8100
25 Biologia radiacyjna 1964 2 17.3 1400
26 Farmakologia, ^odkl chemio- 

tara pe utyczne 1969^ lO 82,9 8000
27 Toksykologia 1969® lO 80,8 6500
28 Onkologia 1966 9 78,1 6000
29 Anatcxnla patologiczna 1978 1 8,8 IlOO

Ponadto и 1969 r. ukazał się ton 
gil', 10 ark. aut.

'Metody natematyczne н biolo-

Ponadto M latach 1970-1971 ukazały się 3 tony serii 'Mikrobio
logia. Wirusologia' o łęcznej objętoćcl 28 ark.aut.
Ponadto w latach 1964-1969 ukazało się 5 tomów serii 'Zoologia' 
o łęcznej objętości 50,2 arkusza aut.
Ponadto w latach 1964-1968 ukazało się 5 tonów serii 'Farnako- 
logia. Toksykologia' o łęcznej objętości 58,3 ark. aut.
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SytitM MiydaNnietN Inforueyjnych MINITX dotyezfcy biologii 
1 nauk pokrewnych będzie elę nadal rozwijać, co będzie prowadzić 
do rozezerzenla kręgu ulytkownlkćw Inforaeejl. Obsługa Inforoui- 
cyjna zostanie nlawętpliwia udoskonalona 1 przyczyni alę do po~ 
prawy afaktywnoćcl 1 Jakoćcl prac naukowo-badawczych w Zwięzku 
Radziackla.

Tłuaaczył Oan Lenart

L i t e r a t u r a

1.  CERNY3 A . I ,  VsasoJuznyJ In a titu tn a u c n o j 1 tachnieaskoj I n -  
f o r a a e i l ;  I t o g i .  z a d a ć l. p e ra p a k tlvy . "NauSno-tachnlSeskaJa 
iT ifo rn a c lJa * . a a r. I  1977 n r 11—12 a . 13-26»

2 . LASTOVXA E .V . S tru k tu ra  naućnogo inforaacionnogo potoka po 
b io lo g i i .  "NauSno-techniSaskaja In f o ra a c ija * . S a r. 1 1975 
n r  11 a . 1 5 -2 0 .

INFORMATION PUBLICATIONS OF THE ALL-UNION INSTITUTE 
OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION /VINITI/ 

IN THE FIELD OF BIOLOGICAL SCIENCES

The article praaanta the run of яюгка on Inforaatlonal 
publications in the field of biology and related sciences 
which are worked out by the Biology Division of the All-Union 
Institute In Scientific and Technical Inforaatlon /VINITT/. 
These are:
- Docuaantstlon review "RaferatlvnyJ żurnał. виТлду* /R^/ 

appearing in 32 series /as coaprehenslve voluae and In spe
cialized series/.
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- Bulletins of signal Infonutlon /SI/ containing blbliographl- 
csl descriptions of soviet end foreign publlcstions«

- Oocuaentetion fllee /abstracts on cards/ davided into 29 the<- 
■stlcal aerlas.

- RevisMe of Science and Technology*In the field of Biology
/^Itogi nauki 1  techniki”/»

Also» there la presented the scheaa of structure of the 
aeries ”R2 Biology” and a few tables which containt the growth 
of nunber of publications presented in R2 ”8iology”, dynawlcs 
Of the growth of quantity of publications in sows sections of 
R^. data on polish Journals taken into account in RŻB. series 
and sheets of signal inforaation bulletins, series end issues 
of docuaentatlon files, and series of Journal "Reviews of 
science and technology” in the field of biology and related 
sciences / ”Ztogi nauki i tachniki”/.

СИСТт НШНО-ИНФОГиАДИОННЫХ ИЗДАНИЙ щшти
no Ш0Л01ИИ 

Р е 8 в u е
в стахье освсывается процесс развития работ, связанных с 

работой над каучно-ввформациовными изданиями по биологии и смеи- 
шш нависам, обрабатываемые отделом биологии ВИНИТИ. Рассматри
ваются такие издания, как:
- Дов7нентальнн& обзор Реферативный журнал "Биология" /РЖБ/ - 
- 32 выпуска /издаваемых как в виде Сводного тома PI "Биоло
гия. так и в виде отдедпдых специальных выпусков/.

- Бохоетени Сигнальной инфс̂ рнации /СИ/, содерхажие библиографи- 
чесгае , описания зарубежных и советских публикаций.

- Реферативные картотеки /рефераты яа картах/, поделенные на 
' 29 серий и BHI7CK0B.
"Итоги науив и техники".
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к статье приловены схема структуры ̂  "Биология" и ряд 
таблиц, в которых приведены слюдушие данные: рост числа публи
каций в PS "Биология”, роста числа публикаций по нехю-
торым разделам РББ. число першясических и продолхахяцихся издаг̂ 
ВИЙ ПНР, отраженных в РКБ, серии и выпуски бпллетеяей Сигналь
ной информации, серии и выпуски Реферативных картотек, а 
серии "Итогов науки в техники" по биологии и сиеиным наукам.
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k a Cx e:i g o ł e m b z o w s k i
Instytut Historii 1 ArchlMlstykl 
Uniwersytetu Htkołsjs Kopernika w Toruniu

• f>OTRZEBY INFORMACYJNE U2YTKOWNIKOW INFORt-IACJl ARCHIWALNEJ

Specyfika archiwów Jako Instytucji prowadzą
cych dzlałslnoóć informcyjna. Potrzeby in- 
forwacyjns 1 ich deterwlnsnty: zespół użyt
kowników Inforwacjl. potrzeby Inforaacyjne 
poszczególnych grup użytkowników, zróżnico
wanie potrzeb w zależności od celów wykorzy
stywania inforwacjl. zwigzek więdzy charak- 
tarew potrzeb i netodawl inforaowanla. Po
jęcia użytkoiwilka Inforwacjl srchiwalnej. 
Oiarakter pytaó inforwacyjnych. Kategoria u- 
żytkownlków Inforwacjl archiwalnej noga być 
wyodrębniane zgodnie z różnywi kryterlawi: 
ze anEolędu na ich stosunek do pierwotnych 
źródeł Inforwacjl, stoplwA śwledowoścl ist
nienia inforwacjl archlmlneJ, cel wykorzy
stywania archiwaliów, stopień przygotowania 
użytkowników do korzystania z archiwaliów, 
charakter wykształcenia i etoplaó zaawanso
wania naukowego.

Charakterystyczna cseha arepółczasnej działalności inforwa- 
cyjnej sa tendencja zwierzające do intagracji instytucji prowa> 
dzacych tego rodzaju dzlałalnoić. Specyflcznya typaa Inetytu-

'Zagadnlenla Inforwacjl Naukowej' 1979 nr 1/34/
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c^i In formacyjnych aą archlm^^. Specyfika Ich wynika z azara- 
gu rólnych cech. których nabiera dokuaentacja archiwalna w fa
zie przedarchlwalnej oraz za zalań niektórych z tych cech w 
aonencla archiwizacji. Za najwalnlejaze z nich nalały uznać 
Inatytucjonalna podiodzenle dokuaentacjl archlwalnaj oraz zala
ne funkcji inforaacyjnych taj dokumentacji a moaancle JaJ archi
wizacji. Inatytucjonalnoóć archiwaliów, polagajgca na óclsłyn 
ich związku z Instytucje* która Je wytworzała. prowadzi do wy
raźnej odrębnoócl dokuaentacjl Jednego urzgdu. Inatytucjl.przed- 
alebloretwa. organizacji, czy osoby prywatnej oraz do allnaj or
ganicznej łecznoóci wewnętrznej. W chwili przejęcia dokuaentacjl 
przez archiwua żaleniaJe eie znacznie JeJ funkcje informacyjna.
O Ile w fazie przedarchiwalnej zawarta w niej Inforaacja ału- 
żyły przede wszystkie idaóclweau funkcjonowaniu aaclarzyatsj 
instytucji, to w fazie archiwalnej elu±e one głównie /choć nie 
wyłecznle/ poznaniu tego funkcJonoiMuile oraz faktów. które 
Biały Blejsce w zasięgu kompetencji danej Inatytucji^^.

Ta cechy archiwaliów oraz Ich óclsły zwlgzak z organiza
cje 1 funkcjaal ich twórcy decyduje o tya, łe podstawowe za
sadę archiwistyki Jest zasada przynalełnoóci zespołowej /icaana 
tez zasadę proweniencji/, latota tej zssady^^ sprowadza sie do 
postulatu zachowania w archiwua óclałego zwiezku dokumentacji 
z Jej twórcę, czego konsekwencje Jest podział całości zasobu 
archiwalnego na zaapoły archiwalne, zawiarajece ’‘organicznie 
powlezane ze sobe zarehiwalizowana materiały archiwalne wy
tworzone 1 zgromadzone w wyniku działalności urzędu /instytu
cji/ lub osoby fizycznej Zasada ta ponadto postuluje za
chowanie wewnętrznego układu dokumentacji zespołu zgodnego z 
porzedklea. Jaki posiadała w fazie przedarchiwalnej - u swe
go twórcy. '

Najmniejsze grupy archiwaliów, zwane Jednostkami archiwal
nym. ae bardzo różnorodne pod względem Ich zamartoścl Informa
cyjnej. Ich kształt zalały od formy fdLzycznaJ dokumentacji /noś
nika informacji/, formy kancelaryjnej, epoki, w której powsta
ły. przyjętych metod porzedkowanla oraz szeregu innych czynni
ków. Rozróżnianie Jednostki archiwalnej oraz JeJ stosunek do 
Jednostki fizycznej 1 Inwentarzowej ciggle budzi wśród archi



wistów wiele wątpliwości. Przyjaujś si« nejcześciej. ±e jed
nostką erchiweln« Jest odrębna zazwyczaj fizycznie jednostka 
stanowieca podstawę inwentaryzacji aateriałów archiwalnych. 
Sednostkę archiwalne aoia więc stanowić dokuasnt^^. księga 
protokołów, poszyt, więzka. czy teczka akt, napa, rysunek, 
fotografia, kręłak taśwy aagnetofonowsj lub fllaowej. płyta 
graaofonowa, jednostka paalęci koaputerowsj itp.^^.

Tak jak jednostki archiwalna grupuję się w zeapoły. te 
z kolei wchodzę w skład zasobów poszczególnych ęrchiwów.zgo- 
dnls z zasadę przynależności terytorialnej oraz siecię archl- 
SMlnę. Wśród archiwów można wyróżnict archiwa historyczne 
Adenzyate/, przechowujęce na stałe swój zasób oraz archiwa 
bleżęce. które przechomję dokuwantację czasowo. Te ostatnie 
w Warunkach polskich zwięzane sę z instytucjani. które wytwo
rzyły dokuaentscję. Głównę władzę archiwalne *> Polsce Jest Na
czelna Dyrekcja Archiwów PaAatarowych /NDAP/. której podlegaję 
centralne i wojewódzkie archiwa paóstwowe^'^. Wydzielone apod 
nadzoru NOAP sę archiwa resortów spraw zagranicznych, spraw 
wewnętrznych 1 obrony narodowej oraz archiwa partii i stron
nictw politycznych. Ponadto charakter archiwów historycznych 
posiadaję archiwa niektórych instytucji, takich jak Polska A- 
kadswia Nauk. szkoły wyższe. Główny Urzęd Statystyczny /archi
wa te nazywane sę archiwawi z powierzonya zasobem archiwalnym/. 
Dużę i znacznę grupę stanowię archiwa kościelne. Ponadto archl- 
anlla przechowywane sę w bibliotekach, muzeach. Instytucjach 
naukowych itp.

Wspomniana niejednolitość Jednostek archiwalnych powodu
je, że arielkość zasobu archiwalnego wyrażana jest nie tylko 
llośclę jednostek, ale także metrażem, zazwyczaj w metrach 
bieżęcych. W koóeu 1975 r. w samych archiwach państwowych 
przechoarywano 33 604 zespoły, na które składało się 11 195 270 
jednostek o łęcznym metrażu 151 906 m.^‘̂. Mniej więcej drugie 
tyle archiwaliów znajduje się w innych archiwach i instytuc
jach. Szacuje się ponadto, że w archiwach bieżęcych zgroma
dzonych jest ok. 100 OOO m dokumentacji o trwałej wartości 
historycznej, a roczny jej przyrost w Polsce sięga 20 OOO m^^.
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Archiwalia udostępniane aę dla celów naukowo-badawczych, 
urzędowych.popularyzacji nauki i kultury narodowej oraz w in
teresie osób prywatnych. Udostępnianie reguluję odnośna prze
pisy prawne, które z oc:zywi8tych względów ograniczaję nieco 
Jego zakres^^'^. POdatawowę forsę udoatępniania w archiwach 
Jest bezpośrednie korzystanie z archiwaliów w pracowniach na
ukowych archiwów. Ponadto archiwa wykonuję tzw. kwerendy, to 
znaczy na prośbę użytkowników prowadzę poszukiwania w swois 
zasobie i wydaję odpisy, czy wycięgi z dokusentów. W archi
wach podległych NOAP udostępniono w 1975 r. 210 107 Jednostek 
7 315 badaczom polskim i zagranicznym /tych ostatnich było 582/i 
załatwiono ponadto 19 751 kwersnd^^^,

O treści poszczególnych zespołów archiwalnych informuję 
inwentarze zespołów, będęce systematycznym cięglem opisów po
szczególnych Jednostek archlmlnych, zgodnym zazwyczaj z ich 
układem w zespole. Inwentarz łęczy w sobie funkcję inforaa- 
eyjnę z funkcję ewidencyjnę. Oprócz inwentarzy archiwa opra
cowuję szereg рооюсу inforaujęcych o różnych częściach zasobu- 
archiwalnago, w układzie zgodnym z układem archiwaliów lub 
innym /tematycznym, przedmiotowym itp./, takich Jak kartoteki 
zespołów, przewodniki po archiwach, przewodniki tematyczne.
przewodniki po zespołach, katalogi, sumarlusze, indeksy itp.12/

POOęClE POTRZEB IIJFORMACYDNYCH

Na ksZdy funkcjonujęcy system informacyjny oddziaływuję 
potrzeby informacyjne Jego użytkowników. Dotychczas nie były 
one przedmiotem badaó archlwlstów^^^. Niniejsze rozważania 
sę właściwie pierwszę próbę analizy tego problemu i wymagaję, 
rzecz oczywista, dalszych badań prowadzonych w róZnych płasz
czyznach. Stęd szereg ustałeś na charakter dyskusyjny i w 
dalszych badaniach powinny one być uściślane i korygowane.

Zwlęzki między poszczególnymi elementami systemów ińfor- 
macyjnych maję podwójny charakter, polegajęey z jednej strony 
na przepływie informacji, z drugiej zaś strony na oddziaływa
niu, jaki wywieraję na siebie elementy systemu w celu takiej



ZBleny ich pracy, aby ułatarlało to działania elenentu aktywne
go. Poniewai alanenten kaidego syatenu informacyjnego sg Jego 
ułytkownicy. tego rodzaju powiązanie zachodzi takie między ni- 
Bl a władciwym syatanem. 2*igzek ten polega ne tym. ie system 
informacyjny /archiwum, biblioteka, odrodek informacji Itp./ 
atara się nakłonić uiytkowników do korzystania z określonej 
informacji oraz z ustalonych metod Jej otrzymywania, natomiast 
użytkownicy itpływajg zardwno na kształt tematyczny systemów 
informacyjnych. Jak i na Jakość narzędzi informacji /środków 
JeJ przekazywania/.

Jakkolwiek pierwsze z wyAlenionch wyZeJ działań' /tzn, od- 
dzlaływsnle na użytkownika/ Jest w procesie infornacyjnym dzia
łaniem niezwykle istotnym, będęc często narzędziem polityki 
państwa w zakresie nauki, to na każdy system informacyjny wpły- 
waję, a przynajmniej powinny wpływać, potrzeby informacyjne Je
go użytkowników.

Jako potrzeby informacyjne rozu-^lemy zespół możli>«ych do 
zedenla systemowi pytań informacyjnych oraz wymagania w zakre
sie sposobu udzielenia na nie odpowiedzi. Tak więc mówięc o 
potrzebach informacyjnych z jednej strony będziemy mieli na u- 
wadze ich zakrea tematyczny, z drugiej zać wymagane przez użyt
kowników informacji różne formy obsługi informacyjnej.

Badajęc potrzeby informacyjne należy pamiętać zarówno o 
kaztałtujęcych Je czynnikach obiektywnych. Jak 1 o niezwykle 
istotnym wpływie czynników subiektywnych. Obiektywny cherakter 
potrzeb informacyjnych wynika z ich uzależnienia od dziedziny 
działania użytkownika 1 spełnianej przez niego funkcji spo
łecznej. Natomiast Ich charakter subiektywny zwlęzany Jest z 
osobowością użytkownika. Jego uzdolnieniami, ogólnym wykształ
ceniem, przyzwyczejenlemi oraz konkretnym celem wykorzystywa
nia informacji^^^. Ola Jasności dalszych rozważań należy 
stwierdzić, że czasami obiektywne potrzeby informacyjne rozu
mie się Jako potrzeby rzeczywiste, natomiast Jako potrzeby su
biektywne takie, jakimi wydaję się użytkownlkom^^^,

Analizujęc potrzeby Informacyjne należy uwzględnić mię
dzy innymi naatępujęce momenty:
- jaki Jaet zespół użytkosmików informacji.
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- Jekio 9 9 potrzeby Infonmcyjne rółnych grup utytkoenlkóe»
- m Jakie stopniu typ Instytucji 1 ehsrsktsr urykonysansj przsz 

ulytkownlkte prsey aq>ływa ns zr6±nlcoimnls Ich potrzeb ln-> 
forascyj nych,

- Jaki Jest szajeany zitLezek slgdzy chsrakteraa potrzeb 1 вв>- 
todsal Inforsoiianla^^^.

W dalszych rozNsZanlach będzleay alg atarall określić 
kto Jaat uZytkownlklea Inforaacjl archlaalnej, wyrdZnlć kate
goria uZytkoOTilków oraz określić potrzeby infornacyjne poszcz 
gślnych kategorii. Przy określeniu tych potrzeb cełkoMlcls zo* 
stanie pominięta sprawa Ich tematycznego charakteru; będzie til 
raczej chodziło o określenie w jaki apoaób poszczególne kate
gorie użytkowników chciałyby uzyskiwać Informacje pochodzęce 
z archiwalnych zbiorów informacji. Nie znaczy to. Ze tematy
czny charakter potrzeb informacyjnych nie ma większego znacze
nia powinien on być Jednakże badany w Innych płaszczyznach.

U2YTKOIMNICY INFąRHACai ARCHIMMLNEJ

Potrzeby Informacyjne formułowane aę przez użytkowników 
Informacji. Pojęcie użytkownika informacji dość często uważa
ne Jest za pojęcie tak oczywiste. Ze zbędne Jest bllZsze Jego 
określenie.

W dziedzinie informacji naukowej użytkownikiem Informa
cji Jest osoba fizyczna lub prawna, wykorzyatujęea Informację 
w pracy naukowej lub praktyce /przy czym praktyka Jest tutaj 
rczumlana Jako działalność zawodowa oraz Jako działanie przy
gotowujące do zawodu/^^^.

3eśll dość rzadko spotyka się śclślaJaZe określenie po
jęcie użytkownika Informacji w teorii Informacji naukowej czy 
blbliotekoznawetwla, dziedzinach, która od długiego JuZ czasu 
zajmuję aię problemem potrzeb Informacyjnych, to zupełnie wy- 
Jętkowo spotykamy takę próbę w archiwistyce. 3sdynle Lexlkon, 
Archlvwesen der DOR /Berlin 1976, a. 78/ zawiera określenie 
pojęcia, którego denotacja Jaat dość bliska dsnotacjl takiego 
pojęcia użytkownika. Jak Je wyZeJ określono. Pod hasłem
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'eenutser' znejdujwy określeni», ±e jest to, oeoba zapoznaj«ce 
aie 1 aiykorzyetujeca dla określonego teaatu badearczego aaterła- 
ły kancalaryjna /Reglatraturguc/ lub erchłmlne /Archlvgut/ na 
podatawle zezwolenia na korzystanie.

Oba z przytoczonych okraśleś utytkoianlke inforaacjl róz- 
nig alg od aiebia dość znacznie. W świetle pierwszej definicji 
uZytkownlklea będzie ten, kto jej potrzebuje, bez względu na 
to czy otrzyaał z jakiegokolwiek eyateew сгу teZ nie, a na— 
atet f»6wczaa, kiedy za swego zapotrzebowania nie zdaje sobie 
epreary. Natoelest zgodnie z drugg definicję uZytkoamiklea bę
dzie oeoba, która inforaiację otrzyneła bgdl je aktualnie o- 
trzyauje /językowo alowo 'Bsnutzer” bliZeze jest polskieau 
aloani 'korzystajecy"/. RÓZnlcę tę częato aiyraZa się w Infor- 
ucjl naukowej poprzez ae>rowadzenle pojęcie potencjalnego u- 
Zytkownlka Inforwacjł, Terwlnew tym określa się takie osoby, 
które dopiero w przyszłości zwrócę eię do określonej placówki 
czy eysteau, lub dopiero w przyszłości uśwlsdoaię sobie saroje 
potrzeby Inforaaeyjna atobec tej plaeó 'ki, a co za tya idzie, 
będę starały eię je zaepokolć^^^.

Stosowanie zaś pojęcia uZytkoamlka inforaacjl archiaialnej 
w sensie pragaatycznya, tzn. Jako elenentu wpływajęcego na sy- 
etea Inforwacjł archiwalnej, decyduje o tya. Ze badać trzeba 
potrzeby Inforaacyjne tak uZytkoamika rzeczywistego, jak 1 po
tencjalnego. Tak atięc, aówlęc o uZytkoamlku infornacji archi
walnej będzlewy aleli na uafadze to pojęcie w jego najszerszym 
zakresie.

Jedyne archiwalna /podana w Lexikonie/ definicja uZytkoar- 
nlka inforaacjl zawiera Jeszcze dwa aleaenty, których brak w 
przytoczonej definicji właściwej dla inforaacjl naukowej. 
Pierwszy z nich, to stad.erdzenle. Ze użytkownik wykorzystuje 
asterlały archlmlne dla określonego teMtu badawczego /For- 
echun^theaa/. Stwierdzenie to jest prawidłowe tylko dla częś
ci użytkowników. Po pierwsze archiwalia aogę słuZyć Jako Źród
ło inforaacjl m a  tylko w sposób bezpośredni /poprzez przeglę- 
denla oryginałów czy kopii dokumentacji archiwalnej/, ale tak- 
Za w sposób pośredni, bottlea ZródłSai inforaacjl w systemie 
Informacji archiwalnej sę, obok Źródeł pierwotnych', liczne po-
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chodne źródła Informacji /wszelkiego rodzaju opracowania In
formacyjne - narzędzia Inforaacjl/. Opracowaniem Informacyjnym 
jeat bowiem zarówno Inwentarz zespołu, wstęp do niego, artykuł 
będęc^ przeględem źródeł do Jakiegoś tematu, czy analizę treś
ci dokumentacji konkretnego zespołu archiwalnego. Ogromna 1- 
lość tych opracowaó wykorzystywana Jest nie w celu opracowania 
konkretnego tematu, ale dla podniesienia wiedzy erudycyjnej 
badacza lub na przykład dla organizacji badaó. Omawiajęc da
lej potrzeby informecyjne niektórych grup użytkowników zwróci
my uwagę na fakt wymaganego przez niego pewnego nadmiaru in
formacji : wykorzystaJęc bowiem archiwalia dla jakiegoś tematu 
badawczego, jednocześnie wykorzystuje się Je dla irmych, częs
to nawet nlesprecyzowenych Jeszcze, czy nieuświadomionych te
matów. Pewna grupa użytkowników informacji archiwalnej, któ- 
rę można nazwać grupę organizatorów badań, może korzystać z 
archiwaliów także w sposób bezpośredni właśnie dla ustalenia 
tematów badawczych.

Drugie ze stwierdzeń, mówlęce o wymaganym zezwoleniu qa 
korzystanie, także budzi pewne zastrzeżenia. Nawet przy,słu
sznym zresztę, założeniu, że zawsze 1 wszędzie dla korzystania 
z archiwaliów konieczna będzie zezwolenie odpowiedniej władzy 
archiwalnej. to będzie ono konieczne tylko w przypadku bezpoś
redniego korzystania z oryginalnej dokumentacji, a zbędne przy 
korzystaniu pośrednim /zarówno za pośrednictwem dokumentów po
chodnych, Jak 1 archiwalnej służby informacyjnej/. Rozwój re- 
prografli powoduje możliwość, dość szerokiego czasami, korzys
tania z archiwaliów, nie tylko baz udawania się do konkretnego 
archiwum, ale także bez wiedzy tego archlwiia^^^.

Rozważania powyższe prowadzę do konkluzji, że zdefiniowa
ny w Lskaykonia tarnin "Banutzar” swym zakreaam nie odpowiada 
w pełni zakresowi taralnu użytkownik archiwum, czy informacji 
archiwalnej. Teraln "Benutzer* bliższy Jsat polskiemu odpowied
nikowi — korzystajęcy /sensu afrrlcto/.

Czy srobec tego nożna przyjęć dla archiwistyki bez zaatrze- 
żeń poJ'ęele "użytkownik” stosowane w informacji naukowej? Wy
daje elę, że zasadniczy człon tego określania Jest słuszny, 
niemniej wyaaga ono pewnej modyfikacji dla rozszerzenie za



kresu Jego desygnetóK» a Jednocześnie dla uściślenia onaMiane- 
go pojęcia.

Tak Nięe pod pojęciea ułytkoMnlka informacji archtmalnej 
będzleao^ rozumieli ka2dę oeobę flzycznę lub prannę. irykorzys- 
tujęcg /lub aogęce wykorzystywać/ w pracy naukowej lub działal
ności praktycznej Informacje, które mogę być JeJ przekazane w 
epoeób bezpośredni lub pośredni przez ayetem informacji archi
walnej /sensu largo/.

CHARAKTER PYTAŃ INFORMACY;»rYCH

Dla określenia zwięzku między charakterem pyteó informs-tcyjnych a metodami wyszukiwania informacji, konieczna Jest a- 
nallza tych pytać z punktu widzenia ich treści, ze szczególnym 
uwzględnieniem stopnia uogólnienia, konkretyzacji i wieloaspek- 
towośei.

Niestety tego rodzaju rozwalania muszę mieć w archiwisty
ce charakter w dulej mierze hipotetyczny, bowiem zasadniczo 
wobec archiwalnego systemu informacyjnego nie stawia się pytać 
utrwalanych w formie jakiegokolwiek dokumentu. 3edynie pewna 
część pytać Jest formułowana w sposób trwały l pozwala eo ipso 
na ich analizę. Natomiast pozostałe stawiane sę archiwom w po
staci tematów badać i tylko te mogłyby być poddane analizie.

Pytania informacyjne stawiane archiwom według ich zakresu 
treściowego molna podzielić na tematyczne i faktograficzna. 
Najogólniej formułujęc - pytania tematyczne to takie, które wy
magaj ę poszukiwać wieloaspektowych, przy czym owa wieloaspekto- 
wość zazwyczaj jest wielostopniowa.

Przykład konstrukcji pytania tematycznego 
aspekty I stopnia aapekty XI stopnia
chronologiczny 
geograficzny
rzeczowy polityczny, ekonomiczny, kulturalny

Wśród pytać o charakterze tematyeznya moZna by dodatkowo 
wyróżnić grupę pytań charakteryzujęcych się węskim zakresem 
rzeczowym, chronologicznym lub tsaatycznya. Tego typu pytania
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■o±ne okreAllć uMOTile Jako pytania a«akoteaatyezna. I^y^^nla 
faktograficzne, -to pytania o pojedyilcze. konkretna fakty, przy 
czyn naleZy peeigtac. ie na Jedno pytanie aoina uzyskać infor- 
aecję o wielu faktach Jadnoezećnie. . To co powiedziano wyZeJ o 
pytaniach teaatycznych nie znaczy, ±e pytania faktograficzne 
e« w sposób bezwzględny Jednoaepektowe. Paalętajiiy, ±e więk
szość faktów okłada się z co najaniej trzech czynników; eaae- 
go faktu oraz czasu i alejаса. w którya zeletnlał. Z drugiej 
Jednak strony rzeczywiście cały szereg pytać faktograficznych 
aoZe aleć charakter pytać jadnoaepektowych. chociażby wtedy, 
kiedy pozostałe aspekty sę pytajęceau znana.

Orugia kryteriua podziału pytać infomacyjnych aoZe być 
charakter ich celu /a najszerszya rozualeniu tego słowa/. Py
tanie teastyczne aoZna podzielić na pytania badawcza 1 poznaw
cze. Pierwsza grupa, to pytania o inforaację. która aa być wy
korzystana w celach naukowo-badaatczych lub innych podobnych. 
Infomacja ta będzie więc słuZyła stwierdzeniu nlвznanyЫ1 

faktów lub sforaułowaniu ncarych twierdzeć. Natoaiast grupa 
druga, to takię pytania, które zadaję użytkownicy dla ogólne
go zapoznania się z jakęś probleaatykę. głównie w celach kul
turalno-oświatowych. popularyzacyjnych lub propagandowych^^. 
Taki podział pytać infomacyjnych pozwala na ich rozpatrywanie 
z punktu widzenia wynagać co do koapletnośei 1 szczegółowości 
odpowiadajęcych la Inforaacji.

W podobny sposób BoZna podejść do pytać o charakterze 
faktograficznya. W tya przypadku do obu grup. wydzielonych po
dobnie. Jak przy pytaniach teaatycznych. naleZy dodać grupę 
trzecię. aianowicle grupa pytać o Infomację w sprawach oso
bistych.

W  czterech centralnych archiwach Zwlęzku Radziackiago 
przeprowadzono szczegółowe badania, która alały «leśnie scha
rakteryzować pytania inforaacyjne. Otrzyaano następujęce wy- 
nlki^l/:
Pytania teaatyczne 63%

naukowo-badawcze 43.5%
w tya wę^coteastyczne 31.7%

poznawcza 1 9 . ^
w tya węekoteaatyczna 9.5%
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Pytanie faktograficzne Z7%
naukoMO-badaweze 10«4%
poznawcza 13.1%
Inforaacja a aprawach osobistych 13.4%.
Z zestawiania tego wynika, za groa pytad atawlanych archi- 

walnaau systeaowl Inforaacyjneau. to pytania o charakterze te- 
aatycznya. natoalast jedli chodzi o przeznaczenie uzyskanej In- 
foraacjl. to wlększodć pytad nosi charakter pytad naukowo-ba
dawczych /53.9%/.

ZESPÓŁ UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI ARCHIWALNEJ

Zgodnie z obowlszujscyal w Polsce noraatyneai w zakresie 
korzystania z dokuaentacjl archiwalnej, aaterlaly archiwalne, 
jak juZ stwierdzono, udostępnia się dis celów naukowo-badaw
czych. urzędowych, popularyzacji nauki i kultury narodowej o- 
raz w Intaraele oeób prywatnych. Archiwistyka radziecka nieco 
Inaczej okradła cele udostępnienie Inforaacjl archiwalnej, a 
Bianowlclet naukowo-badawcze, narodowo-gospodarcze. kultursl- 
no-odwlatowe. agltacyjno-propagandowe /w tya dydaktyczne/, spo
łeczno—polityczne i prawne^^^.

Wydaje się. Zs ten drugi zbiór celów bardziej odpowiada 
mpólezesnej roli archiwów, jakkolwiek nie jest pozbawiony pe
wnych cech specyficznych dla warunków radzieckich. W warunkach 
polskich cele udostępniania inforaacjl archisralnej /także w 
sensie potencjalnya/ aoZna sprecyzować w sposób następujęcy:
- naukowo-badawcze.
■ - praktyczne w zakresie zagadnied społeczno-gospodarczych 

1 politycznych.
- kulturalne 1 odwlatówo-propagandowe,
- prawne /takZe w sprawach osobistych obywateli polskich i ob
cych/. I

Poalnlęto tutaj, jako aarginalnę.dzlałalnodć hobbystów.
Archiwa przechowuję przede wszystkla dokumentację, która 

etraclłs - jako całodć - swę aktualność, co zresztę wcale nie 
znaczy. Ze wszystkie Inforaacje zawarte w dokumentacji archl-
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walnej sę inforaacjaal nlaektualnyaii. NleanieJ historyczny cha
rakter zbiorów archiwalnych zdetarainował âfct. le do niedawna 
głównym, 8 często Jedynym, ich ulytkownlklem był historyk. Na
dal zresztę podstawowę grupę użytkowników archiwów aę przad- 
stawiiciele nauk, których przedmiotem badawczym Jest przeszłość. 
Trzeba Jednakie pamiętać. Ze zasadniczo do drugiej wojny świa
towej ze zbiorów archiwów korzystali przede wszystkim history
cy zajmujęcy się historię politycznę, BinieJ akonomicznę i spo- 
łecznę. Po drugiej wojnie światowej. Jak stwierdzono na VIII 
Kiędzynarodowym Kongresie Archiwów w Waszyngtonie, obserwuje
my napływ do archiwów znacznie szerszego kręgu badaczy prze
szłości. Z jednej strony ze zbiorów archiwalnych częściej ko- 
rzystaję przedstawiciele JuZ dawniej istniajęcych dyscyplin 
nistorycznych, natomiast z drugiej strony - w wyniku powsta
wania szeregu nowych dziedzin badawczych o charakterze histo
rycznym - przedstawiciele tych dziedzin coraz częściej sięga-

23/ję do informacji archimlnej '.
W zwięzku z rozwojem historii gospodarczej i społecznej 

badacze tej problematyki w coraz szerszym i pełniejszym stop
niu czerpię informacje z dokumentacji archiwalnej. Do archi
wów. po właściwe im informacje zwracaję się obecnie historycy 
sztuki, kultury, kościoła, teatru itp. NaleZy tu takie wspom
nieć o dziedzinach powstałych na styku historii i innych nauk, 
takich jak historie kultury materialnej, statystyka historycz
na, czy demografia historyczna.

Dla niektórych słuib archiwalnych, szczególnie w Europie 
zachodniej, duZym problemem Jest grupa badaczy poszukujęcych 
informacji o charakterze genealogicznym. Takie polska słuiba 
archiwalne spotyka się z tego rodzaju potrzebami informacyj
nymi, z tym ie zasadniczo potrzeby te traktuje się Jako pyta
nia faktograficzne 1 udziela się na nie odpowiedzi w sposób 
pośredni, tzn. w postaci gotowych opracowań faktograficznych^^

Obok historyków znacznę grupę korzystajęcych z archiwów 
stanowię przedstawiciele innych nauk społecznych i humanisty
cznych ; ffloina wymienić tu badaczy literatury, lingwistów, et
nografów, prawników, teoretyków zarzędzanls 1 organizacji.po
litologów, socjologów /szczególnie socjografów/ itp.
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Coraz bardziej dwladoal Istnienia w archlMSch istotnych 
dla nich Hiadoaodci sq przedstawiciele nauk przyrodniczydi i 
stosowanych, a szczególnie geologowie, geografowie, hydrogra
fowie, meteorolodzy, biolodzy. Wśród nauk stosowanych aoZna 
wymienić przykładowo administratorów, architektów i urbanis
tów, konserwatorów zabytkóii^^.

Po drugiej wojnie óad.atoweJ na całym śmiecie obserwuje 
śię szybko rosngce zainteresowanie hiatorig nauki i techniki 
oraz poszczególnych JeJ 'dziedzin, uprawiana zreeztg bsrdzo 
śzgeto przez przedstawicieli poszczególnych gałęzi nauki i 
techniki, a nie przaz zawoilowych historyków. Takze ta grupa 
thidaczy korzysta z inforaacji srchiwalnej^^^.

Druga grupa użytkowników informacji archiwalnej tc admi
nistracja i gospodarka narodowa, W warunkach polskich Jest to 
grupa uZytkoiwiików potencjalnych, w niewielkim tylko stopniu 
rzeczywiście wykorzystujących zbiory archiwalne. Szczególne 
sięgnięcia w tym zakresie as archiwistyka Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej, gdzie od dłuZszego czasu udostępnia 
Się informację archiwalnę dla codziennych potrzeb adminlstra- 
aji kraju 1 Jego gospodarki^^^. Dest to grupa użytkowników, 
dla których archiwa w znacznie mniejszym stopniu będę w spo
sób bezpośredni udostępniać informacje zawarte w ich zbiorach. 
CięZar obsługi informacyjnej tęj grupy użytkowników przejmie 
na siebie ogólnokrajowy system informacji naukowej, technicz
nej i organizacyjnej, głównie poprzez swoje ogniwa terenowe.

NaleZy przy tym zwrócić uwagę na specyficznego użytkow
nika informacji archiwalnej. Jakim Jest ogólnokrajowy system 
Informacyjny. Aktualnie w Polsce rozpoczęto prace nad wprowa- 
zeniem takiego systemu, pod nazwę Systemu Informacji Nauko- 

ató-TechniczneJ i Organizacyjnej - SINTO. System Informacji 
Archiwalnej, zgodnie z założeniami, ma być Jego uczestnikiem, 
teego konsekwencję Jest fakt. Ze z jednej strony archiwa będę 
bZytkownikiem SINTO. z drugiej zaś strony SINTO będzie użytkow
nikiem informacji archiwalnej. Stosunek systemu informacji 
rchiwalnej do SINTO będzie wynikał z rsallzacji dwóch podsta- 

krowych zasad udostępniania inforncjl w SINTO, mianowicie z o- 
bowięzku informowania i z obowięzku korzystania z informacji
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иг realizacji zadań zNi«zanych z funkcjonowaniaa adalnlatracji 
i gospodarki narodoMaJ^^^. Taaatycznla bfdzle tu chodziło 
przede Mszystkia o inforeację techniczne i ekonoalczne, eks
pertyzy polityczne, społeczna Itp.

Grupę coraz czedclej korzyatajece z inforaacjl archiwal- 
naj se tadrc:y kultury i sztuki. Obok nich pojeaiaJe się a 
archiwach nauczyciele /głdwnla historii/, którzy archinoa 
stawiaje przede wszystkie pytania o charakterze poznawczya. 
zarówno w celu poszerzenia ndasnej wiedzy, jak 1  w celu prze
kazania inforaacjl uzyskanych w archlwua swya ucznioa.

Bardzo liczne ^ elegie rosnece grupę uiytkowników infor- 
aacji archiwalnej tworzę studenci różnych kierunków studió*^^. 
Ich potrzeby inforaacyjne se dwojakiego rodzaju. Pierwszy typ. 
to Informacje, Jakich udziela się słuchaczom takich kierunków. 
Jak historia, konearwacja zabytków, etnografia itp. w celu za
poznania ich z zasobami archiwów 1  sposobami korzystanie z 
nich. Typ drugi, to potrzeby informacyjne wynikajęce z konie
czności przeprowadzenia kwerendy archiwalnej dla zebrania ma
teriału potrzebnego do napisania pracy dyplomowej czy magis
terskiej , przy czyn dotyczy to róZnych kierunków studiów. Nie 
sposób wreszcie nie wspomnieć o studentach archiwistyki, któ
rych przygotowanie zawodowe odbywa się przeciaZ w duZeJ mie
rze w oparciu o zasoby archiwów.

Archiwalia sę aateriałem wykorzystywenya coraz częściej 
do prowadzenie działalności publicystycznej i propagandowej, 
w której zreszte bardzo często bezpośredni udział biorę same 
archiwa, organizujęc róZnego rodzaju wystawy, serie odczytów 
itp. Obok nich w swej działalności coraz szerzej wykorzystu
ję archiwalia dziennikarze prasy, radia, telewizji, populary
zatorzy wiedzy 1 in.

WaZnę grupę użytkowników archiwów stanowię teZ twórcy 
zespołów przechowywanych w archiwach, Korzystaję oni z archi- 
wów sięgajęc do własnej dokumentacji w celu poznania faktów 
ze swej przeszłości. Ponadto sięgaJę oni po informację b cha
rakterze technicznym, ekonomicznym. będZ prawnya.

Ostatnia wreszcie grupa użytkowników archiwów, to osoby 
prywatne, poszukujęee najczęściej informacji o charakterze
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рг8«туш. Chodzi tu о takie zagadnienia. Jak zadwladczenia o
pracy, o pobycie n  obozach koncentracyjnych i więzieniach, o
udziale w organizacjach politycznych 1  epołecznych,o pewna
dane biograficzne, o ełulble wojskowej, nauce szkolnej, dane
dotyczęce spraw wajętkowych, tytuły włssnodcl Itp. Poczęwazy
od koAca 1970 r, archiwa polskie załatwlaję ogrionnę lloćć
kwerend /do końca 1976 r. - 12 tysięcy/ zwlęzanych z odszko- 

30/dowanlaal wojannyal

KATEGORK U2YTKOimiKÓW INFORmCOI ARCHIMALNEO 
I ICH POTRZEBY INFORMACYJNE
I

Kategoryzacja użytkowników łnforaacjl aa na celu sftaócl- 
wa przyetosowanle naterlałów inforaacyjnych'/narzędzi Infor- 
aacjl/ 1 środków przekazu Inforaacjf /w tya nośników Inforaa- 
cjl/ do zaspokojenia potrzeb inforaacyjnych oraz ewentualnej 
organizacji odpowiedniego szkolenia użytkowników łnforaacjl.

Przyjauje się bardzo ariele róZnych kryteriów kategoryza» 
cjl użytkowników. Najważniejsze z nich. to osobowość prawna 
użytkownika. Jego profil zawodoary, przynależność organizacyj
na /pracownik udasnej Jednostki lub obcej/, stopień przygoto
wania Inforaacyjnego użytkownika, aryksztsłcenle, świadczone 
usługi Infornacyjna według ich rodzajów i częstotliwości ko
rzystania z nich, typowe lub incływidualne cechy użytkownika 
łnforaacjl, charakter Jednostki zatrudnlajęcej użytkownika, 
wykonywane przez niego funkcje Itp.^^*^.

Przedetawlclele łnforaacjl naukowej, zajaujęcy się od 
dłuZszego czasu probleaea użytkowników inforaacji) dzielę za
zwyczaj użytkowników na następujęee grupy^^^.
- kadry kierownicze,
- pracownicy twórczy,
- pracownicy zatrudnieni w produkcji przeaysłowej 1  rolniczej.
- pracownicy zatrudnieni w innych działach gospodarki uspołecz

nionej ,
- osoby uczięce się, studlujęce 1 w Inny sposób podnoszęee kwa

lifikacja.
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w InforMcJl naukowo-technicznej i efconoalcznej Jeat przy
jęta również Inne klaeyflkacja, która atara alę aproatać tya 
aaaya krytarioa^^^. Zgodnie z tę klaayfikację wazyatkich użyt
kowników Inta aoZna podzielić na:
- paraonal kierowniczy wazyatkich azczabll zarzędzanla.
- pracowników naukowych, naukowo-badawczych, naukowo-dydakty

cznych i nauczycieli,
- konatruktorów. projektantów, technologów,
- akonowiatów,
- pracowników inżynieryjno-technicznych i inna grup^ pracowni

ków działaInoóci podatawowaj.
Twórcy projektu aystaau SINTO /Jak wapoaniano. ayatea 

informacji archiwalnej Jeat częócię SINTO/ podzielili wazyat- 
klch użytkowników tego ayetaau na dwie grupy^^^z 

1 / użytkowników indywidualnych /krajowych/.
2/ użytkowników inatytucjonalnych /krajowych i zagranicz

nych/.
Krajowi użytkownicy inatytucjonalni działaję poprzez u- 

Zytkownlków Indywidualnych, zatrudnionych w jednoatkaeh orga
nizacyjnych, które władnie ae Inatytucjonalnyai użytkownikami 
ayatemu. W taj grupie uZytkoamików wyróżniono;
- kierownictaK> polityczne i goapodarcze kraju oraz władze te

renowej adainlatracji paóatwowaj 1 terenowych inatancji par
tyjnych,

- kierownictwo organizacji goapodarczych, przadaiębioratw i 
zakładów oraz innych Jadnoatak w róZnyeh działach goapodar- 
ki narodowej.

- pracowników naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych,
- nauczycieli azkolnych,
- racjonalizatorów i wynalazców.
- Innych pracowników zatrudnionych w działalnodci produkcyjnej 

i uaługowaj,
Natoaiaat wśród użytkowników indywidualnych wyróżniono;

- twórców kultury i Innych wartości apołeeznych,
- atudlujęcych i uczęcych alę,
- zatrudnionych w goapodarca niauapołacznionaj.
- oaoby korzyatajęce z Inforaacji w zwięzku ze awoiai indywi

dualnymi zaintaraaowaniaml.
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Mcltea najogólniej atuderdzlc. tie mytej przytectone kara— 
goryzacja użytkowników Inforaacji aogg być odnleaione także w 
atoaunKu do użytkowników inforwacjl archiwalnej« jednakże po
trzeby inforaacyjne poszczególnych kategorii użytkowników sg 
znacznie zróżnicowane w ranach tych grup. W zwłgzku z tyn 
konieczne jest przeprowadzenie kategoryzacji użytkowników in- 
fomacji archiwalnej według kilku zróżnicowanych kryteriów.

Эако pierwsze kryterlun nożna przyjgć atosunek użytkow
ników do pierwotnych źródeł infornacji archiwalnej. Otr2:yna- 
ny wówczaa trzy grupy użytkowników}

1 / korzystający /bezpoórednlo/ z dokunentacji archiwalnej. 
Z/ wykorzyetujgcy infornacjg archlwelng za poórednictwen 

opracowań Infornacyjnych lub służb Inforae-yjnych,
3/ potencjalni użytkownicy infornacji archiwalnej /tzn. 

tacy. którzy nie wykorzystuję infornacji archiwalnej, ale ao- 
gliby. a nawet powinni jg wykorzystywać/.

W stosunku do kategoryzacji obowlgzujgcaj w SINTO wyżej 
przeprowadzona klasyfikacja wyglgde następujgco: grupy plerw- 
aza noże nieóclć w aobla pracowników naukowo-bcKlawczych i nau
kowo-dydaktycznych. nauczycieli, racjonalizatorów i wynalazców 
i innych pracowników zatrudnionych w gospodarce i usługach o- 
rsz tsfórców kultury, studiujgcych i uczgcych się oraz wykorzy— 
atujgcych Infornacjg ze względu na swe indywidualne zaintera- 
sostania. Natoaiast grupa druga i trzecia nogg się nieócić we 
wszystkich kstegorisch klasyfikacji SINTO.

Użytkownicy nsleżgcy do pierwszej grupy wynageć będg 
przede Wszystkie InforMcjl adresosFaj, nożliwie dokładnej 1 
szczegółowej, bez zbędnego balastu hsnujgcego szybkoóć infor
nacji. często jednak z pawnya nadnlaren infornacji. Druga gru
pa użytkowników wynagać będzie łnforaacji przetworzonej w pos
taci różnych opracowań snalityczno-syntetycznych lub wykazów 
faktograficznych. Natoaiast w stosunku do grupy trzeciej erchi- 
MfUB nual zastosować aktywne foray infornowania oraz działania 
propagujgce wartość infornacji srchlwalnaj.

Z tyn ostatnia probleaen wlgża się podział użytkowników 
informacji w zależności od stopnia świadoności istnienia In- 
fornaejl archiwalnej. Zasadnicza linia podziału przebiega tu—
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« •3 Między u2ytkcnrnlkaHl o udwladoHlonych potrzebach « zekre- 
eie Inforaacjl arohimlnej oraz o potrzabach nlaudiiiadaaio- 
nych. Trzeba oczyMidcla paaiętać. Za atoplań taj ńRiadoaońcl 
BoZa być róZny. 3adan z badaczy będzie wiedział jakiej toM- 
tycznle oczekuje Inforaacjl. 1 z Jakiego typu dokuaentacjl 
chciałby akorzyatać. inny uZytkonnlk będzie znał tylko ewoja 
potrzeby taMatyczne. X. podczaa gdy dla plemszago z nich 
potrzebna będzie Inforaacja o układzie atrukturalno-uetrojo- 
«ум, drugi będzie wyaageł Inforaacjl m układzie przedMlototryH. 
Problaa ten мумада dalszych badart w celu określania kategorii 
użytkowników w zalaZnoócl od stopnia ówladonoócl potrze» In- 
forsacyjnych.

Przeprowadzenia precyzyjnej klasyfikacji według krytarlua 
calu wykorzyetymnla Inforaacjl archucalnaj Jest bardzo trudna. 
MoZna przyjęć istnienie czterech grup użytkowników;

.1 / wykorzystujących informację archlwalnę dla badań o cha
rakterze historycznya.

г/ wykorzyatujęcych informację archlwalnę dla innych c;elów 
poznawczych /naukowych/,

3/ wykorzystujęcyeh informację archlwalnę dla działalności 
publlcyatyczno—dydaktycznej 1  kulturalnej,

4/ wykorzyatujęcych informację archlwalnę dla celów prak
tycznych.

Pierwsza z wymienionych grup srymaga bardzo zróżnicowanej 
inforaacjl zarówno od atrony tematycznej. Jak 1 fora udostęp
niania Przedstawiciela taj grupy wymagaję zazwyczaj, aby
Informacja była pełna w zakresie określonego tematu 1  dostar
czana w m a r ę  możliwości szybko. Większość tych użytkowni
ków uwaZa za niezw^le cenne Istnienie pewnego marginesu nad
miaru Informacji, to znaczy Informacji zbędnej w stosunku do 
zadanego pytania. Z tym ostatnim stwierdzeniem wlęZe się między 
Innymi wymaganie bezpośredniego dostępu do П  pierwotnych Źródeł 
informacji lub ewentualnie ich kopii. Dla tej grupy użytkow
ników ^ędne Jest często pośrednictwo słuZby Informacyjnej 
Jak wyZaJ wspomniano wymaga ona pełnej informacji 1 Jedynie 
sam użytkownik aa prawo 1  odpowiednie kompetencje do selekcji 
Informacji. Ne potrzeby informacyjne oaasrlanej kategorii bada-
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czy ogromy wpływ wywlorajg zalany zachodzące w zakreele we- 
todykl 1 aatodologli nauk historycznych /wetody kwantytatywno. 
styk z Innywi dziedzinami wiedzy Itp./ oraz zalany w zakresie 
organizacji nauki /coraz szerszy zasięg badad zespołowych, 
często prowadzonych mpólnie z przedetawiclelaml innych nauk/. 
Ten ostatni womnt wskazuje na zmlennodć potrzeb informacyj
nych. W zwięzku z tym daje się zauwalyć pewna sprzeczność w 
potrzebach Informacyjnych prezentowanej kategorii użytkowni
ków. Z jednej strony wymagana Jest infornacja w układzie rze
czowo- tema tycznym, lub wręcz przedmiotowym, co jest argumen
towane konlecznośclę szybkiego docierania do pełnej Informa
cji. Tendencja ta wzmaga się w wyniku pewnych zmian w stopniu 
przygotowania uZytkownlkdw do korzystania z informacji archi
walnej. Z drugiej strony «упвдв alę, aby infornacja archiwal
ne nosiła cechy neutralności 1 -unlwersalnoścl^^'^. Зек się 
wydaje Jedynym wyjściem z taj sprzeczności Jest zachowanie o- 
bowlęzujęcych dotęd w archiwistyce zasad dotyczęcych poszano
wania organicznego układu dokumentacji. Natomiast postulat 
szybkiej.rzeczowej informacji mógłby być spełniony przez zau
tomatyzowany /lub przynajmniej zmechanizowany/ eystem Infor
macji kompetencyjno-organlzscyjnej.

Wymagany stopieó szczegółowości Informacji mole być róż
ny, za minimum Jednakie uwala się podanie w adresowych opra
cowaniach Informacyjnych wszystkich elementów treścioarych 
przetwarzanego dokumentu pierwotnego. Badacze omawianej 
grupy korzystaję równlal z opracowań analitycznych 1 syntety
cznych, Jednakie dla nich Jest to Informacja sygnalne o pier
wotnych Źródłach Informacji.

Grupa druga 1 trzecia, tzn. badacze spoza nauk history
cznych oraz publicyści 1 nauczyciele mogę mleć podobne wyma
gania Informacyjne Jak przedstewiclele grupy pierwszej. Częś
ciej Jednakie wybór dokumentów pierwotnych gotowi sę powie
rzyć słulble Informacyjnej, nierzadko rezygnujęc z bezpośre
dniego aiykorzystywania Informacji, poprzestajęc na opracowa
niach przygotowanych przez słulbę informecyjnę. Grupa ta rza
dziej wymaga Informacji kompletnej, natomiast zawsze wyłęcz- 
nia Informacji relawentnej /trafnej/, w stosunku do wielu ty-
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pów dokumentów pierwotnych, badacze cl chętnie widzieliby in
formację częściowo lub całkowicie zdekodowanę /wydawnictwa 
Iródeł, tzn. ogłoszenie drukiem tekstów Iródeł przechowywa
nych w archiwach, tłumaczenie Itp./.

Kolejna grupa użytkowników, to użytkownicy wykorzyetuję- 
cy informację erchlwalnę dla celów publicystycznych, dydakty
cznych X dzlałalnodci kulturalnej. Potrzeby informacyjne tej 
grupy to zarówno inforaacje tematyczna /zazwyczaj węskotema- 
tyczna/. Jak i faktograficzna. Bardzo rzadko wyaagaję oni 
Inforoiacji pełnej, a prawie zawsze ralewantnej. Stoplert 
szczegółowoócl informacji zależny Jest od konkretnego przy
padku. Selekcję Informacji pozoatawlaję chętnie ałużboa In
formacyjnym.

Wreszcie ostatnia z omawianych grup użytkowników wyaaga 
przede wszyetklm opracowart dokumentacyjnych, prawie nigdy nie 
korzystajęc z dokuoientów pierwotnych. Na JeJ potrzeby Infor
macyjne składa się informacja tematyczna, częściej faktogra
ficzna, prawie zawsze zdekodowana. W węaklm zakresie tema
tycznym wymagana Jest w tym wypadku Informacja pełna, ezcze- 
-gółowa 1 wyłęcznle trefna.

Bardzo Istotnym kryterium podziału użytkowników archi
wów Jest stopień ich przygotowania do korzystania z informa
cji archiwalnej. Szczególne trudności powoduję Język 1 for
ma dokumentacji archiwalnej, postępowanie wyszukiwawcze oraz 
wialostopniowość dekodowania informscjl. Ola prawidłowego 
przeprowadzenia postępowania wyszuklsiawczego w srypadku In
formacji archiwalnej konieczna Jest dobra znajomość zagadnień 
hlstoryczno-ustrojowych, administracyjnych, geograficznych i 
innych, wobec coraz słabszego prx:ygotowanis użytkowników /tak
że tych dojrzałych naukowo/ wydaje alę konieczne zastosowanie 
rozwlęzenla, o którym Już wyżej irspomniano. Trudności z pierw
szym dekodowaniem informacji z archiwaliów zazwyczaj -zanlkaję 
po oslęgnięclu określonego atopnia dojrzałości naukowej. Pozo
staję Jednak barierę nie do przebycia dla oaób, która nie ko- 
rzystaję na atała z archiwów, co arymaga określonego postępowa
nia ze strony archiwalnej ałużby Inforaacyjnej. Odczytania 
Jednakże tekstu dokumentacji archiwalnej nie zawsze równa alę
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zdekodoitanlu zawartej taa inforaacjl. Potrzebny Jest w6wcza 
cały aparat z zakresu krytyki ^ódła historycznego oraz ofcre 
łona wiedza aerytoryczna z dziedziny, której dotyczy archiwa» 
Ile.

Z punktu widzenia przygotowania użytkowników do wykorzy- 
atywanla Infornacji archiwalnej doZna wydzielić dwie Ich gru- 
pyt

1 / użytkownicy zupełnie nleprzygotomnl do wykorzystywa
nia archiwaliów,

2/ badacze w więkezya lub nnleJsziyiB etopnlu przygotowa
ni do dekodowania Inforwacjl archiwalnej.

Grupa pierwsza nie będzie korzyatałe zasadniczo w spo
sób bezpoórednl z pierwotnych Źródeł Informacji, natomiast 
grupa druga będzie Je wykorzystywać bezpoóreilnlo w stopniu 
załeZnya od stopnia przygotowania. Stopleó ten Jsst wypad
kowe z jednej strony charakteru wykształcenia, z drugiej 
zeć strony stopnia dojrzałości naukowej. Ze względu na cha
rakter wykształcenia uZytkownlków Informacji archiwalnej no- 
Zna podzielić na trzy grupy:

1 / posladejęcych wykształcenie historyczne lub history- 
czno-prawne,

2/ posiadajęcych Inne wykształcenie humenistyczne.
3/ posladejęcych Inne wykształcenie.
Różnorodność stopnia dojrzałości naukowej moZna przed

stawić w epiosób następuj ęcy:
- badacz poczętkujęcy /zazwyczaj przygotowujący rozprawę dok

tora kę/,
- badacz sanodzlelny /w stopniu doktora, doktora habilitowa

nego/,
- zaawansowany badawczo profesor o własnym duZym warsztacie 

informacyjnym.
- organizator nauki^^'^.

NaleZy Jeszcze zwrócić uwagę na problem zmienności po
trzeb Informacyjnych poszczególnych uZytkownlków 1 poszcze
gólnych grup uZytkownlków. Zmienność ta, której bllZsza ana
liza stymagałaby wieloletnich badań, stawia przed systemem 
informacji archiwalnej niezwykle trudne do spełnienia wyma-
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nie, ■lenoaricie utrzywnle stabllnoócl eyet«eu Inforeacyjnego 
o archiwaliach, przy stałyn przyatoaowywaniu się do zalannych 
potrzeb inforaacyjnych,

Powylsze uwagi wskazuję na odalsnnodć problsaatykl po
trzeb inforaacyjnych ulytkownlkdw Inforaacjl archiwalnej, w 
stosunku do innych instytucji prowadzących działalność infor— 
aacyjnę. Probleaatyka archiwalna w zakresie potrzeb Inforaa- 
cyjnych Jest szczególnie skoapllfcowana 1 posiada bardzo wie
le aspektów, których zbadanie Jest Jednya z pilniejszych 
dart badawczych archiwistyki.
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INFORMATION NEEDS OF ARCHIVAL INFORMATION

The article containa Aaractarlstiee of spacifity of 
srchivea as institutions conducting infornatlonal activity, 
information neads and thalr detaminants such as: community 
of InformatifWt usars. information needs of separate users' 
groups,differentiation of needs depending on purpose of using 
information, connection between character of needs and methods 
of informing.

There are explained: notion of archive Information user 
ss physical and legal entity using or basing able to use in
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scientific work or prectleel activity Inforaatlon given direct* 
ly or Indirectly throughout archlv Inforaatlon eyeteas. Also 
there Is eheracterlzed the character of Inforaatlon queries 
which have In aajorlty a few aspects, put for raeeardi purpo
ses. Csthegories of Infornatlon users can be separated асеш*- 
dlng to different crlterions such as: for reason of their rela
tion to prlasry inforaatlon aourcaa. the degree of notice of 
axleting of archival Inforastlon. purpose of using archival 
terials. degree of ueara' dlapoaltlon to uae archives, kind 
of education and degras of a d m t l f l c  advene as ant.

ИНФОтщШНЫБ Н7ДДЫ П0ТгаБИТБ2[£|| 1РХИВНСА ИЮОШАЦИИ

Р е з ю м е

В статье рассматривается спвпв$ика архивов, как учреждений 
занимающихся информационной деятельностью. Обсуждаются также ин
формационные нужды и такие проблемы, как: проблемы потребителей 
информации, информационные нужды отдельных групп потребителей, 
дифференцирование нужд в зависимости от цели использования ин
формации, связь между характ^м нужд и методами ивфо1шярования. 
Установлены; понятие потребителя архивней! информации, как любо
го частного иди юридического лица, использущего либо ииещего 
возможность использовать в своей научней! работе адги же прахти - 
ческой деятельности информацию, которая может быть ему доставле
на непосредственно или же с помощью арихивн(й1 информационной си
стемы, и характер информационных запросов, большинство которых 
это многоаспектные тематические вопросы, поставленшю с научно- 
Н1ссл0довательской целью. Категории потребителей информации ме
тут быть установлены согласно различным критермям.Это мотет быть 
связано с отношением к первичным источникам информации, степе - 
НЬЮ сознательности существования архивной информация, целью ис
пользования архивных материалов, степенью подготовки потребите
лей к использованию архивных материалов, характером образования 
и степенью научного продвижения.
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И.Х.
AkadenlB Nauk ZSRR
WezechzwlRzkoNy Imtytut JnforMCji 
NaukomJ 1 Technicznej /WIHITI/

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH URZfOZEft OO FOTOSKŁADU 
I DRUKU WYDAWNICTW 1HFORMACY3NYCH WINITI

РгоЫеяу zwlwzane z przygotowywer 
dawnlctw Inforaiecyjnych w ranech a

anlea му- 
zautonao

tyzowenego eysteau ASSISTENT. Scheaety 
procesów technologicznych produkcji poli
graficznej przy aałych 1  du±ych nakładach. 
Charakterystyka urz^zaó akładajgco-prcgra- 
Bujgcyeh 1 urzgdzeó do fotoskładu. Nowocze
sna aetody druku offsetowego przy wykorzy
staniu fotoskładu. Znechanlzowene 1 zsuto- 
satyzowane Unia w pracach poligraficznych 
1 Introligatorskich.

Przyspieszania postppu naukowego 1  technicznego oraz wyko
nania zadaó atojgcy^t przed naukę 1 produkcję zaleZę w duZya 
stopniu od efektywności eysteau rozpowazechnlsnla 1  wykorzysty
wania nowych wladoaoścl. oslęgnlęć 1 odkryć. Dlatego tsZ opty- 
salna organizacja działalności Inforaacyjnej stanowi waZno za
danie państwowa wa wazyatklcdi dziedzinach nauki 1 gospodarki 
ZSRR.

'Zagadnienia Inforaacjl Naukowej' 1979 nr 1/34/
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Obecnie nlecelONB Jest zaetosomnle m procesach przygoto
wywania i druku wydawnictw inforaacyjnych tradycyjnych netod 
i órodków technicznych tradycyjnej poligrafii,

mytyczone zadanie Jakodclowa doskonalenia fora i netod 
obsługi infomscyjnej stawiajg specjalne wynaganla odnodnie 
stosowanych proeesdw. technologii i wyposafcenia technicznego 
działów poligraflczno-wydawnlczyeh słutt infomacyjnych.
W wielu przypadkach celowe Jest wydawanie całkowicie nowych 
rodzajów publikacji, różniących się od dotychczasowych - nie 
tylko w tradycyjnej postaci /druk na nośniku papierowym/,lecz 
także na aikrofllaaeh, na noónikach maszynowych, w postaci wy
druków z elektronicznych maszyn cyfrowych.

Przy opracowywaniu Jakiegokolwiek systemu realizuje sig 
w nim szereg operacji Jednego typu. Na wejócis systemu wpływa
ją opublikowana i nleopublikowana dokumenty przeznaczona do o- 
pracowania. Następnie przygotowuje alg wyniki opracowania każ
dego dokumentu tak, aby mogły ona być wprowadzone do urzgdzsó 
wejściowych komputera. 2a poaocg środków techniki obliczenio
wej tworzy sig Zbiory informacyjne zawierajgce wiadomości o 
wprowadzanych do aystemu dokumentach i przygotowuje sig różne 
wydawnictwa informacyjne /przeglgdy dokumentacyjna /R^, tony 
zbiorcze, zeszyty biuletynów informacji sygnalnej, przeglgdy 
itp./. w procesie oprecowywsnie dokumentów przed wprowadzeniem 
ich do ko«4>utera aporzgdzs sig kopia poszczególnych lub wszyst
kich stron dokumentów, częściowo przy zastosowaniu techniki mi
krofilmowania i sporzgdzania powieszonych kopii z mikrofilaów.

Specyfika organizacji procesu opracowywania i druku wydaw
nictw informacyjnych polega przede wszystkim na możliwie Jak 
najwie*zaj operatywności cyklu wydawnlczo-produfccyjnego oraz 
konieczności uwzględniania dużej ilości tytułów, przy stosun
kowo nałych nakładach /przestrzegana Jest zasada, że nakład 
nie powinien być wieazy niż 3-5 tys. egzemplarzy/.

Przadsigbioretws poligrsficznorwydawnicze odpowiednich or» 
genów ogólnopaóstwowago systemu informacji w ZSRR podzielić 
nożna - ze względu na objętość wydawanych druklaa wydeamlctwVinfornscyjnyeh - na ilwie grupy t 
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. а/ przadal^loratwa. « których drukują al^ anlaj nlk 5 tya. 
arkuszy «ydawnlczych rocznla;

Ь/ przadalebiorstMa, '■ których drukuje alę ponykej 5 tys. 
arkuszy iiydainilczych rocznie.

Ola przadaieblorata obu ty^i grup ponikaj zaproponowano 
dwa scheaaty technologiczna drukowania inforaacjl naukowo-tech- 
nicaanaj na nośniku paplerowya z zaatoaowanlaa techniki fotoskła
du.

d a  pierwszej grupy przadalebloratw aokna zaproponować 
naatgpujgcy proces technologiczny produkcji w drukami i

Seheaat procesu technologicznego produkcji do 
5 tys. arkuszy wydawniczych rocznie

d-k drugiej grupy przedsiębiorstw celowe Jest przyjęcie 
następuJęcego echeaatu technologicznego:

Seheaat ргосяеи technologicznego produkcji powykej 
S tys. arkuszy wydawniczych rocznie
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Do drugiej grupy przedelgbioretw zaliczany jaat Koabinat 
Poligraficzno-Wydaitnlezy - Nydaimlcza i poligraficzna baza 
Wszachzwlgzkoirago Inatytutu Znforaacjł Naukcntej 1 Technicznej 
/WXNITI/ PaAatwowago Komitatu Nauki 1 Techniki Rady Hlniatrdai 
ZSRR 1 Akadaell Nauk ZSRR.

Fomy udoatopnlania uZytkownlkoa opracowanej 1  zgronadzo- 
naj w zbiorach Inforaacjl naukowo-technicznej ao bardzo różno
rodna:
- wydawania natarlałów informacyjnych drukiem lub w poatacl 
mlkroform na mikrofilmach, mlkrofleżach, mikrokartach Itp./:

- przygotowywania 1  przakazywanla użytkownikom potrzebnych ma
teriałów na takich noónlkmch informacji, jak taóay magnetycz
ne, mikrofilmy, tmóay perforowana lub karty perforowana prza- 
zlarne 1 maazynowa:

- obaługa w ramach ayateau SOX /ael^tywnaj dyatrybucjl infor
macji/ oraz ratroapaktywnego wyazufclwanla Informacji;

- realizacja poazczagólnych zamówiart na kopia dokumentów pier
wotnych 1 wtórnych;

- przekazywania Informacji do Innych oórodków Informacji nau
kowo-technicznej za pomocg kanałów łgcznoócl;

- obaługa w trybie konwaraacyjnya - /dialog człowlak-aaazyna/.
Analiza wykonywanych według powyZazago achaaatu prac wy

kazuje, Za zmataw órodków technicznych powinien okładać alg z
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рош1 «гв11усН хт м Ь о  Arodkto techniki obliczenloiMj, urz«dzeA 
do KlkrofllMMMnle. kopiowanie, przechowywanie, wyezuklwenla, 
odtwarzania 1  przekazywania antarlałdw Inforaaoyjnych.

latotny wpływ na atruktury zeatawu środków technicznych 
eyatewu inforeacy^ego wejp rodzaje opracowywenyeh dokuwentów 
1  etoaowanych w eyateeie nośników inforeacjl.

Wazyatkle dokumenty kierowane do opracowania w organach 
Informacyjnych eolna umownie podzielić na trzy ^upy:
• dokuaanty. które nie ulegajg zalanoa w proceala przachoaiywa- 

nła /kaigldcl. broezury. aprawozdanla naukowo-techniczne, dy- 
eertacje l in,/:

- dokuaanty uzupełniana w proceala przechowywanie /zeatawle- 
nia teaatyczna watarlałów informacyjnych, proepekty firmowe, 
katalogi itp./;

- dokunanty wyaagejoce zalań w proceala przechowywania /zeata- 
wy dokumentacji technicznej 1  noraatyatno-technlcznej/.

Oo KNXTI aq>ływajg kalgłkl 1 czaaoplama - arydawane rózny- 
el technikami i o zrólnlcowenaj azacie graficznej - oraz opiay 
patentowe w poatacl pojedynczych airon. Zawlerajg one niejedno
krotnie ryaunkl kreakowe 1  półtonowe, w tym takie lluatracje 
barwna.

Kombinat PoligrafIczno^Mydcwmlczy WINITI Jeat obecnie Jed
nym z wlakazych atyapecjallzoaranych przedalębloratw poligraficz
nych w Zwigzku Radzieckie. Pod względem arypoaalania w nowoczea- 
ne urzędzanla techniczne 1  atoaowanla nowych technologii w pro
cesach produkcyjnych Kombinat Jeat przedalębloratwem o aiyeokln 
pozlomla prodiśccjl 1  organizacji pracy.

Podatawowym zadaniea WINITT 1 Kombinatu Pollgraflczno-Wy- 
dawniczego Jeat doatarczanla pracownikom naukowya, inlynleryj- 
no-tac:hnlcznym 1 apeejallatom arydawnlctw Informacyjnych oraz 
materiałów 1 dokumentów, zawierających informacje o światowych 
publikacjach z dziedziny nauk przyrodniczych 1 technicznych.

Pod względea objętości wydawanych drukiem wydawnictw in
formacyjnych an NI TI zajmuje płerwaze miejsce w a<rlęzku Redzlec- 
kla 1  na świacie.

Oo W I N m  wpływaJę materiały ze 131 krajów w 67 Językach, 
w poatacl czasopism, kalęlak, przeględów, biuletynów, opisów
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petenrow/ch 1 Innych. Poddmien* »ą on* odpoiricdnłeau oprecoMn- 
niu analiTyczno-syntetycznemi 1 przekazywane uZytkownlkoe In- 
formcjl m poetacl wydamictw ettórnych.

Ceeh^ charakteryatyczny «ydamlctw inforaaeyjnych HINITI
jeat aktualność i wiarygodność zanleezczonych w nleh Inforaa-
oJl« ujgcia pełnego, wyezarpujgeago zakreau taaatykl. zarówno
za ±ródał radzieckich. Jak 1 zagranicznych oraz zwlgzłość ujg>

«
ela 1 operatywność wydawania.

NaJwaZnleJazyal wydawnlctwaal Inforwaeyjnywl NINITZ aę: 
’’ReferatlvnyJ źurnal". ~Slgnal'naja Inforwacija*. Ёкаргеаа- 
olnforneelja". "Itogi nauki 1  technlkl"oraz rólna Indekay.

Kowbinat Pollgraflczno—M^śawnlczy Znatytutu wydał w 1977r. 
druklea naatgpujace publikacje:

"RefaratlvnyJ źurnal* - 22 2 tytuły
'Ćkapreaa-lnforaaclja* - 72 tytuły
"Signal'naja infomaelja" - 103 tytuły
"Itogi nauki 1 techniki" ^ 88 tytułów
Indekay przadwlotowa. autora> 
kle, pemutacyjna l indekay 

— = =  wzorów ---  - 129 tytułów
Objętość wydawnictw Informacyjnych WZNITI wydanych w 

1977 r. przez Koablnat wynloała ok. 60 OOO ark. wyd., a ilość 
tytułów publikacji uwzględnionych tylko w czaaoplśale "Rafera- 
tivnyj źurnal" przewylazyła Jeden alllon.

Ogólna llc^w pranuneratorów wydawnictw WTNZTI wynoal 
ok. 500 tyalecy*

wydawnictwa inforaaeyjne Znatytutu rozayłana ae do 60 kra
jów świata. W roku 1977 ok. lOOO tya. egz. wyałano do prenuaera- 
torów zagranicznych.

waznya problawaa organizacji pracy w WINITI 1 KOwblnacle 
PoligrafIczno-IMydawnlezyw Jeat przejścia na koaplekaowe aecha- 
nlzacJe 1  autoaatyzacje proeaaów technologicznych, z zaatoeowa- 
nlea koaputerów. techniki fotoakładu 1  technologicznych zaaad 
druku płaaklego. Otzlekl iq>rowadzenlu takich proeaaów ataje ale 
wolliwa realizacja najbardziej nowoczeanych fora produkcji 
/druku/ wydawnictw infornaeyjnych.
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Jednym z wa2nle]ezych «умдвА «tawianych przed КоаЫпегаш 
Jaat нуаока operatywność druku wydawnictw Inforwacyjnych. 
Dlatego tek etale opracowuje elg i wdraia do produkcji pcligra*- 
fleznej nowe procesy, eetody i środki techniczne, kcdre pozwa
lają drukować taniej 1 znacznie przyspleazać ukazywanie alg wy
dawnictw inforwacyjnych.

Dednya z wariantów rozwiązania powytazego problewu jeat 
autoaatyzacja letnlejgcego parku llnotypów. Prace nad przejś- 
ciea na zautoaatyzowany proces akladu prowadzi elg w Kowbina- 
cla od 1971 r. Obecnie Kowblnat posiada 6 urzgdzeA do składu 
autoaatycznego /2 autoaaty ’’Europa” i 4 autoaaty NA-240 ”Roa- 
elja”/. na których składa ale ponad 500 ark. wyd. alesigcznie. 
Utworzono oddział prograomwanla przygotowujący taśay perforowa
no ; pracuje w niej 15 aeszyn składajQco-prop”enuj«cych EPA.

w roku 1974 w Kowblnacle PoligrafIczno-Wydawniczyn WZNITI 
rozpoczęto prace nad aiprowadzsnlew radzieckich urzędzeó do fo
toskładu.

Szczególnę uwagę przywlęzuje alę obecnie w przewyśle po- 
llgraflcznye do takich zagadnlań. jak:

1/ zwlękazonie produkcji urzędzeó do autoaatycznego foto
składu ;

2/ skonstruowanie i produkcja nowoczesnych saazyn do dru
ku offastowego;

3/ wykonywania zautowatyzowanych linii dla różnorodnej 
produkcji drukarskiej.

W ostetnlw dziesięcioleciu charakterystyczny jest szybki 
rozwój urzędzeó do autowatycznego fotoskładu. Co roku pojawia- 
ję się nowe typy aaszyn o rozszerzonye zakresie stosowania.
Ne świacie stosuje się juZ kilkadzieslęt tysięcy różnych urzę
dzeó do fotoskładu 1 liczba Ich wclęZ wzrasta. Obserwuje się 
znaczny spadek cen na urzędzsnia do fotoskładu, tak Ze staję 
się one dostępne nawet dla niewielkich zakładów poligraficz
nych.

Szybki rozwój w dziedzinie urzędzeó do fotoakładu stał 
się woZllwy przede wezystkla dzięki rozwojowi techniki obli
czeniowej i elektroniki. Urzędzenlewl tywl zaintereeoweło elę 
wielu epecjelietów z zakładów poligraficznych, a takZe praco-
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wfilk6w innych instytucji. zajsuj«cych si« zsgednlsniaaŁ aryda- 
wenie druklee -publikacji dla róinych użytkowników inforeacji.

W ostatnich latach radzieccy poligrafowie zdobyli duże 
doiwiadczanie w pracy z eutoaatyeznye fotoskładae. który sze
roko stoeuje się przy druku wydawnictw inforaaeyjnych. Wazeeh- 
zwlęzkowy Instytut Inforaacji Naukowej i Technicznej na Już 
obecnie duże doświadczanie w pracach nad przyatoaowaniaa i 
wprowadzanian do produkcji zarówno aaazyn krajowych. Jak i za
granicznych. Radzieccy konstruktorzy, współpracujęc z techno- 
logaai i pracownikaai służb infornacyjnyeh. pracuję obecnie 
nad konstrukcję nowych aodali urzędzart -do fotoakładu, która  ̂
charakteryzuję się paraaatrani ufcazanyai£ w tabeli /a. i20/. J

Do zunifikowanego szarego eloktronicznych urzędzeó skła
daj ęco-progranujęcych i koderów literowych należęs
- urzędzania składaJęco-prograauJęce FPV500 do proatago skła

du tekstu.
- koder literowy FP500 do prostego składu tekstu.

Wprowadzenia do produkcji fotoskładu zaaiast traiłycyjne- 
go składu typograficznego pozwala rokować nadzieja na poważna 
zalany w obsłudze użytkowników inforaacji.

Deden z twórców współczesnej radziackiej szkoły informa
cji naukowej, prof. A.I. Hichajłow. poruazajęc zagadnienie 
perspektyw rozwoju obsługi inforaacyjnaj pisze: *'... każdy u- 
czony i specjalistę potrzebuje inforaacji naukowej, która za
spokajałaby Jego indywidualne zapotrzebowania na inforaacje 
przy rozwlęzywaniu stojęcych przed nla zadań twórczych. Przy 
tradycyjnej technologii każde wydawnictwo inforaacyjne wyaaga 
specjalnego rodzaju streszczeń, adnotacji i indeksowania ca
łej ogroanej ilości literatury o osięgnięciaeh nauki i techni
ki. Oprócz tego za każdya razaa konieczno Jest powtarzania 
dużej ilości zrutynizowanych operacji ręcznych. Aby uniknęć 
tego powstaję zintegrowana systeay inforaacyjne. Ogólna zasada 
ich budowy polega na tya. że wysoko kwalifikowani specjaliści 
dokonuję wyczerpujęcego analityezno-syntetycznego opracowania 
źródeł inforaacji tylko Jeden raz - przy wprowadzaniu tych 
źródeł do systeau inforaacyjnago. wyniki takiego opracowania 
wprowadza się do tego syatsau także tylko Jeden raz. ale nas
tępnie wykorzystuje się Je wielokrotnie'*.
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Wb WBzechzwifzkoKya lnetytucj« Inforaecjl. ItaukonreJ 1 Tech
nicznej oraz KOMblnecie Pollgreflczno-Wydannlczyn przyetęplono 
do rozNl«zyeanla tego probleeu. Znajduje alg on я centrua uwa
gi dukaj grupy uczonych, badaczy, apecjallatów aałej poligra
fii. Praeujg oni nad utworzenlan zintegrowanego eyateau Infor— 
aecyjnego, ecentrallzowenago przechowywania, przetwarzanie, wy- 
ezuklwanla l wydaawnla inforaacjl przy zaatoaowanlu konputerów: 
eyetea ten otrzyaał nazwy ASSISTENT.

Pod okradlenlew "eyatea zintegrowany' rozuadeay taki eye
tea. który na bazie wprowadzonych do niego dokuaentów przygo
towuje do akładu wiele rodzajów wydawnictw Inforwacyjnych oraz 
ówiadezy inne rodzaje ualug inforwacyjnych. Dlatego teZ eyatea 
ASSISTENT Jeat eyateawa wielofunkcyjnya.

Mftaóclwe eklaayflkowanle l zalndekeowanle opracowaó doku- 
eentecyjnych. np. abatraktów. przy Jednorazowyw wprowadzeniu 
Ich do ayateau ASSISTENT pozwala na wyjóciu ne autoaatyczne o- 
trzyaywanle koaplatnych takatów 'Referatlvnogo źurnale'. 'Sig
nal 'noj Inforwecll', 'Indekaów 1  innych publikacji; wydawane ae 
one z aaazyny w poatacl odbitek fotograficznych ezpelt tekatu 
lub diapozytywów na taówla wlkrofllwowej. przeznaczonych do po
ligraficznego powielenia.

Syatea ASSISTENT. w zaleZnoóel od wlalkoóci /аосу/ koapu- 
tera. Jeat w etanie przechowywać, growadzlć i przetwarzać duZg 
iloóć dokuaentów Inforaecyjnych, realizować ich wyszuklimnle 1 
wydawanie na żgdenle. W zasadniczy sposób żalenia on letniejo- 
cy proces technologiczny przygotowywania wydawnictw infornecyj- 
nych WINITI do druku; uaokllwla wyszukiwanie 1 wydawanie doku
aentów zgodnie z zawówlenlee, MoZliwa Jest wprowadzenie do koa- 
putara Syataau każdego dokuwantu, np. abstraktu, od razu po Je
go zredagowaniu. Przenoszenie inforaacjl z dokuaentów ne taóeg 
perforowano dla wprowadzenie ich do koeputera wykonuje elg ne 
urzgdzenlech ekłedejgco-prograaujgcych.

Sortomnie wprowadzonego zbioru Inforaacjl według wszyst
kich zaprograaowsnych klasyfikacyjnych kluczy wykonuje koeputar. 
Ozlgkl tanu w dowolnya czeala - za poaocg szybkich alfanuaery- 
cznych drukarek wierszowych lub urzgdzeń do fotoskładu - aozna 
otrzyaywać kowpletna teksty "RŻ", 'SX', Indekaów 1 Innych pub-
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llkaeji. wraz z MproKadzanlea oaawlanago ayataau odpadnie więc 
duZa llodć operacji związanych z przygottmymanlaa wydaamlctw 
Inforaacyjnych do druku dotychczaa wykonywanych rzeźnie.

NaloZy zaznaczyć. Za dla wprowadzania dokunantów do koa- 
putara opracowano specjalna prograay zabezpleezajfcs aucoaaty— 
czne Juatowanla wierszy tekstu zgodnie z justalonys foraatea.
-a takZe progresy zapewniaJgea prawidłowa przenoszenie słów ltd. 
Dlatego teł na urządzeniach składajsco-prograsujgoych soZna rs» 
alizować proces przygotowywania nie w pełni zakodowanej taóay 
perforowanej, co znacznie zwiększa srydajnoóć pracy operatorów.

Ponijajgo probleay przechowywania 1 wyszukiwania inforaa- 
cjl w systesle ASSISTENT, rozpatrzywy zagadnienie wyprowadza
nia Inforaacjl w postaci nadajgcej slg do powielenia. Najbar
dziej efektywnys urzgdzenlea wyjśclowys systesu ag szybkie u- 
rzgdzenla do fotoskładu. Przeprowadzone w ZSRR 1 Innych krajach 
doświadczenia wykazały. Ze w procesach składu najbardziej pers
pektywiczny Jest fotoskład. W systeaie ASSISTENT zastosowano 
wysokowydajne urzgdzenle do fotoskładu typu '*Oiglset~. Zgodnie 
z wyllczenlasl. Jedno takie urzgdzenle - przy właściwej organi
zacji prograaowanla składu — aoZe zapewnić wydrukowanie 50 tys. 
ark. wyd. wydawnictw inforaacyjnych w czasie 175 ośalogodzln- 
nych zalań roboczych.

DeZeli wlgksza czgść /ponad 75%/ wydawnictw Inforaacyj
nych bgdzle srydawana przy zastosowaniu techniki fotoskładu, to 
1 pozostała czgść prac takZe posrlnna ulec zalanie; w praktyce 
p<ritgczenle składu na urzgdzanlach typu “Olglset'* 1 składu rgcz- 
nsgo nie da poZgdanych efektów.

W zwlgzku z powyZszya w 1975 r. podjgto decyzję o przepro
wadzeniu w Koablnacle Pollgraflczno-Wydawnlczya WINZTI prac 
eksperyaentalnych, aajgcych na celu zbadanie'aoZllwoścl wykorzy
stania urzgdzert do fotoskładu produfcosMnych w Zwlgzku Radziec
kie.

Na konieczność podjęcia bsdaó uaoZlisrlajgcych całkowite 
przejścia na technikę fotoskładu wpłyngł takZe szereg Innych 
czynników.

Dsdng z głównych przyczyn Jest potrzeba zalany wyposaże
nia wydziału składu typograficznego, w którya warunki pracy sg
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bardzo azkodllm. OfZy el« do zapewnienia władclwych warunkdw 
pracy, gdzie ełodzleZ e jaanych. czyatych wnętrzach będzie ko- 
rzyatała z najnowszych oalęgnlęć elektroniki, optyki, aechanl- 
kl precyzyjnej, tj. z urzędzed l przyborów odpowiadajęcych jeJ 
przygotowaniu zawodoweau 1 dajęcych eolllwodć 'tw6rc2»go rozwo
ju. Ponadto zawiana proceedw składu tradycyjnego na fotoskład 
na te± aspekt psychologiczny, gdył zlikwidowanie clęłklej pra
cy fia:ycznej 1 usunięcie niektórych czynników szkodliwych dla 
zdrowia stworzy wlalklenu kolektysMwl pracowników właściwsze 
warunki pracy.

Od stycznia do naJa 1974 r. przeprowadzono próby z urzę— 
dzeniea do fotoskładu typu 2NFA 1 z urzędzenlanl akłacłajęco- 
-progranujęcynl z LenlngradzkleJ Fabryki Maszyn Poligraficz
nych. Oo naja opracowano pięć różnych anrlantów technologii pro
dukcji 1 od naje do sierpnia 1974 r. wydano pierwszych pięć ze
szytów czasoplsow 'RsferatlvnyJ źurnal* o łęcznej objętości 
42 ark. wyd. Ш tyn sanyn czasie trydano taZ zeszyt pt. "Av/to- 
nobil'nya dorogl' /z serii “Itogl narkl 1  techniki”/*

Głównyn celen przeprowadzonycl. prac było rozstrzygnięcie 
problenu, czy noZna na seryjnie produkowanyn urzędzenlu typu 
2NFA składać bardziej skonpllkowane wydawnictwa infornacyjne. 
Eksperynant arykazał. Ze po niewielkiej nodernizacjl urzędze- 
nis 1 wyprodukowaniu dysku nośnike czcionej 2FD /o specjalnyn 
roznleszczenlu сгсЮпЫс/. na seryjnyn urzędzenlu typu 2 № A  no
Zna składać do 70-72% srydawnictw informacyjnych WINITI. Od 
września 1974 r. podjęto drugi etap prac eksperynentalnych. 
Poddano próbie pięć róZnych wariantów technologii produkcji i 
opracowano nowę organizację realizacji zanówleó, posnaalajęcę 
na usunięcie niektórych niedocięgnlęć. Opracoweno specjalnę 
kartę oblegowę 1 wykorzystano tę nowę organizację w pracach 
nad takstea ”r2”. XIX grupy trudności. W tyn stadlun ekspery- 
nentu, w określa wrzeeleó - grudzleó 1974 r., z zastosowenlea 
techniki fotoskładu wydano lo tytułów ”RŻ” o łęcznej objętoś
ci 94 ark. wyd.

Przejście na technikę fotoskładu 1 ograniczenie stosowa
nia tradycyjnych netod otrzynywanla oryginałów za składu typo
graficznego aakeynalnle przyspiesza przygotowywanie srydawnictw
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InforMcyjnych do druku i niezwykle rozszerza nolllwodcl wydaw
nicze W I N m  i Koeblnatu Poligraf iczno-wydawniczago. W celu wy
korzystanie eolliwodcl eyateau ASSZSTENT prowadzi els w Koabi- 
naeie powslne prace w zakresie reorganizacji wydziałów 1 eakcjl«

Na konlacznoóć zbadania walllwoóel przejócla na technlkg 
fotoakładu wpłyngł takie ezereg Innych przyczyn. Jak na przy
kład zalana wyposaienla skoaplikowanego wydziału składu typo
graficznego, w którya warunki pracy ag bardzo szkodliwa 1 za
stosowanie bardziej nowoczesnych aetod przygotowywania składu 
w wydziale eeazynoplaenia,

W wydziale fotoskładu Koablnatu Pollgraflezno-Wydawnlcze- 
go w 1977 r. zaprononowano skład tekstu o objętości 4 OOO ark. 
wyd. W roku 1980 liczba ta wzrośnie do 10 OOO ark. wyd.. a 
przy uwzględnianiu wydatwtietw przygotowywanych za poaocę koa- 
putera - cgólna objętość publikacji aiydawanych technikę foto
akładu wynlaaia 30 OOO ark. wyd.

. Pracownicy IniynleryJno-techniczni Koablnatu Pollgraflczno- 
-tfydawnlczago wykonali azereg prac nad adaptację radzieckich u- 
rzędzert do fotoskładu, nad opracowaniea procesów technologicz
nych fotoskładu, korekty, ławanla ltd. Wlelkę powoc okazali 
Kosbinatowi pracownicy LenlngradzkleJ Fabryki Haazyn Poligrafi
cznych 1 szeregu Innych Instytucji.

Wspólnie ze Specjalnya Biurea KonatrиксуJnya W1NITX opra
cowano 1 skonstruoMsno zestaw środków wldeokontroll 1 rejestra
cji - "KWIR’7 w skład którego wchodzę następujęce urzędzenla:

1/ urzędzanie do korekty, z klawiaturę uaoiliwlajęce sto- 
eowanla różnego kroju pisa, srypoaaZone w aonltor ekranowy
/"KEP-l”/:

2/ urzędzenle do operacyjnej rejestracji teketu z ekranu 
aonltora na alkroflla /alkrofllaowy rajastrator korektorski 
-fa<№-l/;

3/ aparat elektrofotograficzny do otrzyaywanla powiększo
nych kopii z alkrofllau /"ЕК-ЗООИ-!**/.

za poaocę wyZeJ wyalanlonego zastawu urzędzaó wldsokon- 
trolnych 1 raJestrujęcych 'KWIR' wszystkie podetawowe, najbar
dziej pracochłonne operacje koraktorsfcle, ogranlczajęce efek
tywność zastosowania fotoskładu, wykonuje się w stadiua po
przedza Jęcya właściwy skład.
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PrzeproMadzone w Konblnacle Poligraflczno-ltydawnlczya 
■nNITI prace wykazały realny wDillwodó 1 efektywność przejście 
na konputerowe proceey przygotowywania wydawnictw Infornacyj» 
nych, z wykorzyatanlea radzieckich urzedześ do fotoskładu oraz 
apecjallatycznego zestawu urzedześ wldeokontrolnych l rejeatru- 
jgcych do korekty akowpllkowanych tekstów. Zastosowanie opreco- 
wanych środków iwldeokontroll i rejestracji pozwala na dokonywa
nia korekty w stadlua poprzedzajgcyn skład 1  bidzie stanowić 
podstawę a^roiKidzanla w przyszłości techniki konputerowej. Pra
ce ta będę nadal rozwijane, co uaoZliwl wdroZenla radzieckich 
urzędzeó do fotoskładu w szerokla zakresie.

Obecny stan 1 rozwój przeayału poligraficznego charaktery
zuje się postępujęcya rozwojea techniki druku offsetowego. 
Dlatego tal w Konblnacle Pollgraflczno-Wydewnlczyn WINITZ. wraz 
z rozwożeń i doekonalanian procesów składu typograficznego oraz 
gwałtownya rozwojea fotoskładu - tak jak dawniej poświęca alę 
wiele uwagi technice nałej poligrafii.

Wszechstronne ndlllwości druku offsetowego, łatwy sposób 
sporzędzanla natryc. aozllwość druku dwustronnego w jednya 
przebiegu, duża szybkość pracy rotacyjnych neezyn offsetowych 
spowodowały, Ze w ostatnich latach udział druku offsetowego w 
produkcji wydawniczej Konbinatu wzrósł dwukrotniei jeśli w ro
ku 1972 nrynosił 27%, to w 1977 r. - ponad Ś0%. Druk offsetowy 
okazał się najbardziej racjonalnyn sposoben druku wydawnictw 
Inforaacyjnych składanych na urzędzenlach do fotoskładu.
W Konblnacle pracuję cztery szybkobieżne rotacyjne wałkowe na- 
ezyny offsetoare typu RO-62 *Ultrseet-3unlor~.

Wydział druku offsetowego Konbinatu PoligrafIczno-Wydaw- 
niczago dlNITI wykonuje aleslęcznle 20 aln arkuezo-przeblegów 
na asszynach 'Ultraaet-3unlor* 1 1 600 tye. - na powielaczach 
"Roaayor*. Sporzędza się co nlesięc 1800 natryc /fornatu 
45 X 60 ca/ na naszyny offsetowe “Ultreset-Ounior~ oraz 9000 
natryc na powielacze offsetowe 'Roneyor*.

Planuje się. Ze w roku 1980 udział rotacyjnego oruku of
fsetowego oeięgnle 70% całej objętości drukowanych w Kombina
cie wydawnictw _nforaacyjnych.
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Matryce offaetoN* wykonuj*-sl« wetod« *lektrogr*flczn« > 
7800 ezt. mXesXfcxnle; kopiowani.* negatywowa aatryc /obecnie 
wprowadza alę fotopoliaerowe waretwy kopiowa/ i kopiowanie po
zytywowe na uprzednio uczulone płyty na bazi* ortochlnondia- 
zydów. Hatodc tę wykonuje *i« offaetowe aatryc* Z fotoakładu.

Wiele uwagi podwigca ai* w Koabinad* zagadnienioa opra
cowywania i wprowadzania zwechanlzowanych 1  zautoaatyzowanyeh 
linii potokowych. W latach 1963-1964 w wydziale składu typo
graficznego Koabinatu Poligraficzno-Wydapnilczego WZNITl wpro
wadzono - po raz plerwazy w Zwigzku Radzieckla - nowa organi
zacja produkcji z zaatoaowanlaa eleaantdw linii potokowej 1  
urzadzed do transportu ciągłego: zainteresowała ona wielu spe
cjalistów poligrafii, wpłyn^a na zaiang pracy w tyo wydziale * 
na bardziej odpowiedzialna 1  ciekawa, a przede wszystkia zna
cznie przyspieszyła terainy ukazywania sig zeszytów "Referatl- 
vnogo źurnala".

Potokowa organizacja produkcji typograficznych fora dru
kowych czasopisaa Ri, z szerokla zastosowaniea urzgdzeó trans
portu ciągłego do aachanlzacji pracochłonnych prac poaocwilczych, 
skróciła dwukrotnie czaa wydawania r2. Uaowna roczna oezczgd- 
noóć tylko w płacach wynosi ponad 10 tys. rb rocznie, ponadto wy
cofuj* alg daflcytoiey aatariał - stop drukarski - o wartoócl 
lOO ty*, rb.

W introligatorni Koabinatu wprowadzono llnlg autoaatycz- 
ng przeznaczona do wykonywania zeszytów 'RŻ*. składajgcg sig 
z agregatu aarkl “Rotoblnder", przenośnika i dwu gilotyn. Na 
linii tej wykonuje alg nastgpujgce operacje technologiczne: >
zbieranie zes2:ytów. bezszwowe łgczanie bloków^^. zaclgganie 
w okładkg, przenoszenie do gilotyn i obcinanie z trzech stron. 
Regulacja wszyatklch wechaniziiów tej autoaatycznej linii Jedy
nie według grubości bloku zapewnia wyaokg jeJ wydajność przy 
aałych nakładach wydawnictw.

Do wykonywania prac Introligatorskich przy wydawaniu 
"Ekaprasu- infomacJl''/nakłady do 4 tys. egz./ w poatacl 6ro-

Blok - kolejno zabrane i połgczona za sobg wydrukowane arku* 
sza składajgce sig na egzeaplarz publikacji - przyp. tł.
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•zur о objętości nl« przekr«czaj«caj 3-4 ark. wyd. zainatalo- 
wano w Koablnacia zaachanizowan^ linię potokoaę z zaaroaoMianiaB 
agragetu zbtarajgco-azyjgco-obclnajgcego aarkl ~Hana МвИаг*, 
wypoaaionago m dzlenlęć aaaonakladaczy.

Tłumaczyła Marla Pamłowaka
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APPLICATION OF MODERN DEVICES FOR PHOTOCtXPOSlTION 
A№3 PRINTING OF INFORMATION PUBLICATIONS 
OF THE ALL-UNION INSTIIUTE OF SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL INFORMATION /VINITI/

S u a a a r у

The article la devoted to the probleas related to prepa
ring of information publications within the autoaatlzad aystea 
on science and technology ASSISTENT. Schemas of technological 
processes of printing production by snail and large editions 
are described. Also there is given an outline of setting and 
programming and photocomposition devices. Then, there is des
cribed using, by the Printing and Publishing House of the All- 
-Union Institute of Scientific and Technical Infornation. ot 
modern methods of offset printing by using of photocomposition 
and mecanlzed and automatized lines in printing and bookbinding 
works aiming at assuring promptness and high quality of prin
ting of information publications.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ФОТОНАБОРНОГО 
ПОМГРАтаЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАШН ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
И АВТОЫАтаШРОБАННЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ПРШЗВОДСТВА НАУЧНО- 

•Ф1ЕФаРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ шнита
Р е 8 ю м е

В статье рассматрввавтся проблемы, связанные с подготовкой 
я выпуском научно-информационных изданий ВИНИТИ, обрабатываемых 
в ранках автоматиэщюванной системы по науке' и технике АССИСТЕНТ. 
Приведены технологические схемы производства печатной продукции 
при малых и больших тиражах, описывается применение Производст
венно-издательским комбинате̂  ВИНИТИ современных методов офсет
ной печати с исяюльзованием фотонабора и механизированных и ав- 
томатизйрован1шх линий в полигрфических и брошюровочно-переплет
ных процессах для своевраюнного и доброкачественного nponsBonciv 
ва научно-информационных изданий.
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M A T E R I A - Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

EWA CHMIELEWSKA-CORCZYCA
Instytut Bibliotekoznawstwa 
1 Inforwacjl Naukowej

TEZAURUS UNESCO Z DZIEDZINY OŚWIATY,
NAUK ŚCISŁYCH. NAUK SPOŁECZNYCH. KULTURY I KOMUNIKACOI

Tezaurus UNESCO - Wykaz deskryptorów do Indeksowania i wy
szukiwanie literatury z dziedziny oświaty, nauk ćciałych. nauk 
społecznych, kultury 1 konunlkscjl’̂  ̂przeznaczony jest do Indek- 
aoaranla 1 wyszukiwania Informacji opracowywanej przez Kowpute-* 
rowy System Dokumentacyjny UNESCO /Computerized Documentation 
System ofjj^SCO - CDS/.s takie przez inne sŁuiby Infornacyjno- 
-blblloteczne, posiadające bazy danych o zakreśla zbllZonym do 
'zakresu działalności UNESCO.

Tezaurus został opracowany przez Oean Aitchison. autorko 
wielu prac z zakresu klasyfikacji fasetowych 1 języków deakryp- 
torowych. autorkę pierwazaj tezaurofaaety^^^, współautorkę zna-

^  Opracowano na podstawie "UNESCO Theaaurue. A Structured List 
of Descriptors for Indexing and Retrieving Literature in the 
Fields of E«fcication. Science. Social Science. Culture and Com
munication. Compiled by Sean Aitchlsdn. ParlelUNESCO 1S77.

^^Thesaurofscat: a Thesaurus and Faceted Claaalflcetlon for 
Engineering and Related Subjects. Whetstone: English Elec
tric Company 1969
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nego podrgcznlka о budowle tezaurueóa^^. Przy tworzeniu tezauru- 
ее UNESCO wepdKprecowało wielu epecjalletów' Inforeacjl naukowej 
oraz poezczególnych dziedkln wchodzgeych w Jego zekree teeatyez- 
ny. Kaezynowego opracowanie czgdol alfabetycznej 1 hlererchlcz- 
nej dokonano przy uZyelu prograwdw INSPEC. opracowanych w Ina- 
tltutlon of Electrical Englnaara. Indaka parautacyjny eporz«- 
dzono w Kowputarowyw Syatewla Ookueantacyjnye /COS/ UI^CO. ^

Tereinologla tezauruaa odzwierciedla różnorodność tenaty- 
czng dokuaentów opracowywanych przez UNESCO w zakraale oświaty, 
nauk śclałych i techniki, nauk społecznych, nauk huaanletycznych 
1 kultury, nauki o komunikacji. Informacji, bibliotek 1 archi
wów.

Prace nad tazaurueea rozpoczęto w 1973 r. Poczętkowo utwo
rzono zbiór ałów kluczowych wybranych z “Makrotezauruaa'* 
UNESCO^^ 1 z teketów dokuaentów opracowywanych w COS. Otrzyma
ny wykaz terminów był podatawę dla próbnej werejl Tezauruaa 
UNESCO wydanej w 1974 r. Ten projekt tezauruaa, liczęcego ak.
5000 terminów, rozeałano naetępnle do apecjellatów z zakreau 
poezczególnych nauk. a Jednocześnie Sekcja Indekaowanla 1 Wy- 
azuklwanla Oepartaaentu Syatemów Dokumentacyjnych /Indexing 
and Retrieval Section of the Documentation. Syatema Oivlalon/ 
rozpoczęła akaperymentalna wykorzyatywanla tezaurusa do indek- 
aowanla 1 wyazuklwanla dokumentów.

Obecna waraJa tezaurusa została opracowana w 1976 r. Uwzglę
dnia Jęc uwagi apeejaliatów 1 wyniki ekaperymentu, zmieniono częś
ciowo strukturę plerwazsj wersji 1 dodano ok. 3500 nowych ter
minów. tmk Ze wersje obecna liczy dk. 8500 deskryptorów.

Źródłem nowych terminów 1 wzorcem przy orgmnlzowanlu schema
tów hierarchicznych było wiele Innych tezaurusów i SY^stemów kla
syfikacyjnych. Jak np. projekt BSO /Broad System of Ordering/ 
z 1976 r.. angielska wersja pełnego wydania UKD, Klasyfikacja

Oesn Aitehlson. Alan Gilchrist: Thesaurus Construction.
A Practical Manuel. London: Asllb. 1972

’̂ Afacrothasaurus. A Basic List of Economic and Social Oevelop- 
ment. Ist.ed. Paris: OECD, 1972
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BXleea, Tezaurus SPINES. Tezaurus INSPEC. Tezaurus TEST, tiedl- 
cel Subject Headings. Tezaurus ERIC. Tezaurus EUOISED Itp.

ZAKRES TEMATYCZNY TEZAURUSA

Zakres teaatyczny Tezaurusa UNESCO obejauje wszystkie waż
niejsze dziedziny wiedzy na pozloaile azczegółowoćcl podobnya 
do pozlowu projektu BSO. W obrgble tego ramowego ukłsdu działy 
o szczególnym znaczeniu dla UNESCO /takie Jek oświata, naukę o 
komunikacji. Informacja naukowa 1 blbllotekoznawstiwo. kultura, 
niektóre dyscypliny nauk apołeeznych 1 politycznych oraz nauki 
o Ziemi, w tym szczególnie oceanografia 1 hydrologia/ zostały 
opracowane w sposób umoZllwlajecy arlękazg gł'ębokość Indeksows- 
nls.

Ponieważ tezaurus zawiera część systemstyczng, alfabetycz
ne. Indeks permutacyjny 1 wygenerowany przez komputer wykaz hie
rarchiczny. te seme deskryptory znajduje się we wszystkich czte
rech częściach, tylko w róZnych układach. Zakres tematyczny te
zaurusa najlepiej Jest widoczny w części systematycznej. Głów
ne klasy temetyczne to:

A Dział ogólny
B/H Nauki ścisłe 1 technika
Э Oświata
K/S Nauki społeczne
T/X Kultura 1 nauki humanistyczne
Y Neuke o komunikacji
Z Informacja. Biblioteki 1 Archiwa

Dział ogólny Alaaa А/ zawiera nazwy Języków /tzn. Języków, 
w których sę opublikowane dokumenty opracowywane przez UNESCO/, 
terminy dotyczece badeó naukowych /sle tylko terminy stosowane 
w większości dziedzin nauki, gdyZ terminy nsukowe epecjellaty- 
czne występuję w dziełach, których dotyczę/, terminy dotyczęce 
patentów, normalizacji oraz terminy ogólne.takie Jak: Dakośc. 
Teoria, Program, Właściwości. Analiza. Metocy, Rozwój. Czas.
ItP.

Nazwy p8> stw X inna nazwy geograficzna występuję w wykazie 
alfabetycznym. Jednak w części systematycznej brak Jest Jaklego-
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kolwlek 'geograficznego' acheaatu kleeyfikacyjnego. Seheeet 
taki znajduje alg natoaiaat w ivykazie hierarchlcznya pod hee- 
łea 'Geographical areas and countriaa' /Obszary geograficzne 
i kraje/.

Nazwy aiast. gdr. rzek 1 puatyrt oraz nazwy osób, organi
zacji i projektów w ogóle w tazauruaie nie wyetgpujg. Są ona 
natoaieet wyaianione w nie publikowanya lecz czysto aktualizo- 
wanya “Wykazie identyfikatorów'. Nazwy oceanów, aórz, zatok i 
cieśnin uwzględniono w tezaurusie ze względu na ich znaczenie 
przy opracowywaniu literatury z zakresu oceanografii.

Nauki ścisłe i technika /klaaa В/Н/. w  kręgu zaintereao- 
waó UNESCO znajduję aię właściwie wszystkie nauki ścisłe 1 
techniczne, ale głębokie indeksowania dokuaentów stosuje się 
tylko w kilku dziedzinach. Wprawdzie obecnie aokns mkazać 
dziedziny wyaagajęca duiej azezagółowości opracowania. nie 
Bołna Jednak przewidzieć. Jakie nowe zagadnienia stanę w eso- 
trua zainteresowania UNESCO w przyszłości. Uwzględnlajęc te 
przyszłe potrzeby, w części ауа«еваtycznej tezaurusa przedsta
wiono ogólny podział nauk ścisłych 1 technicznych, który Jed
nak będzie aógł w razie potrzeby ulec dalszej rozbudowie.

Podział tej klasy Jest kowpatybilny. chociai nie identy- 
ozny. z projektaa 8S0. Intencję autorów było. aby obie klasy
fikacje odpowiadały aoble w Jak najwlękezya stopniu. co nie 
było Jednak w pełni aołliwe. Jako ła BSO Jest wcięZ Jeszcze w 
fazie projektów i zalań ulepsaiaJęcych strukturę.

Tak więc większość nauk ścisłych i technicznych Jest o- 
prscowena w tezaurusie ze szczegółowośeię nie wystarczajęcę 
dla sprawnego wyszukiwania dokuaentów. zaś głębokość uwzględ- 
nlajęca potrzeby systeau Inforaacyjno-wyszukiwawczego zapewnio
na Jest tylko w działach o azczególnya znaczeniu dla UNESCO, 
takich Jak oceanograiia. hydrologia, człowiek i biosfera, po
lityka naukowa oraz rozwój nauki 1 techniki.

w  dziale 'Oświata' /klasa J/. podobnie Jak 1 w poprzed
nia, pokazany Jest ogólny podział całej probleaatyki, przy 
czya głębiej rozbudowane sę teaaty z zakresu kształcenia,aaję- 
ce dla UNESCO szczególne znaczenie, np. rozwój, politykę i pla-
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newanie oświaty /wraz z zagadnianlaai zwl^zanyal z prograwaal ' 
1 watodaal nauczania/. odwLata doroałych, analfabetyza, nau
czania podatawowa. паисг:ап1в drednie i wyZaza. kaztałcenie te
chniczna 1 apacjaliatyczne oraz azkolanla nauczycieli.

W dziele “Nauki ąpołeczne* /klaea K/S/ najwiękazy naciak 
poloZono na takie zagadnienia. Jak prawa człowieka 1 atoaunki 
aigdzynarodowe. PodobiaAatwo do projektu BSD Jest tu aniaj wi
doczne. z Biyjgtkiaa zagadnied z zakreau akonoaii.

Dział “Kultura l nauki huwaniatyczne* /klaaa Т/Х/ obejau- 
Ja filozofia, raliglg, hiatorig. kulturg wraz ze aztukg. filo- 
logig Itp.

9 dziale -Kowunlkacja* Alaaa Y/ wybór terainów odzwier
ciedla zaintereaowanla UNESCO w zakreaie rozwoju środków prze
kazu i azkolenia peraonelu łączności.

Dział *lnforaac.1a. Biblioteki i Archiwa* /klaaa 2/ jeat 
znacznie rozbudowany, ponieważ tazaurua UNESCO przeznaczony 
Jeat а.in. do indekaowenia i wyazukiannia Inforaacji przy 
trwających Jaazcze pracach nad projektea ISORID /International 
Inforaation Syatea on Reaearch in Oocuaentation/.

STRUKTURA TEZAURUSA

Tezaurua UNESCO akłada aig z czterech części zapewniaję- 
cych wieloaapektowy dostęp do wszystkich terainów objętych te- 
zauruaaa i relacji alędzy tyai tarainaal. Pierwszę część teza
urusa stanowi wykaz deakryptorów w układzie syateastycznym. 
Druga część zawiera ta aaae deakryptory w porzędku alfabetycz- 
nya z typowymi dla tezaurusa powięzaniaal między teralnami. 
takimi Jak: relacja synonlali. relacja nadrzędności. podrzęd*
noścl 1 pokrewiaóatwa. Część trzecia - indeks perautacyjny - 
Jeat właściwie dodatkiem do części alfabetycznej. Część czwar
te - ostatnia - *^kaz hierarchiczny" zawiera maszynowo wyge
nerowany z części alfabetycznej scheaet powięzaó rodzajowych 
/teraln węZazy/ tarnin szarszy/ między daakryptorami.

KaZda z czterech części tezaurusa daje inny obraz termi
nów i zwięzków aiędzy nlal i ehocieZ aoZne aówić o pewnya du-
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blowanlu się Informacji, to poszczególna częócl tezaurusa uzu- 
pałnlaję się raczej wzajannla nlZ pomarzaję. Na przykład w 
części alfabetycznej przedatawlone sę relacje między deskryp- 
torami wykazane wcześniej w schemacie klasyfikacyjnym, ale o> 
prócz tego podana sę relacje dodatkowa, w schemacie tym nie 
występujące. Kałda z części tezauruaa pełni Innę funkcję 1 
aby otrzymać kompletny obraz zmlęzków danego terminu z Innymi 
należało by korzystać z wszystkich^ części.

Wykaz eysteaatyezny deafcryptorów umożliwia ogólny prze
gięć zekreeu szerokich pól temetycznych, szybkie eprewdzenle 
poziomu szczegółowości danego tematu oraz azybkl ogólny prze
gięć Interesujęcego nas pola tematycznego w celu sprswdzenla 
terminów eynonlmlcznych. szerszych. węZazych i skojarzonych z 
termlneal poszukiwanymi.

Część alfabetyczna podaje definicje 1 scope notes deskryp- 
torów. wskazuje na terminy synonUliczne. węZsze 1 szersze lub 
skojarzone /ale na Jednym poziomie hierarchii/ oraz wykazuje 
relacje dodatkowe w stosunku do,części systematycznej. Poza 
tym pozwala odnslełć dany termin w części systematycznej przez 
podanie numeru klasy tego terminu w schemacie klasyfikacyjnym 
/numery uzupełniaJęcych, dodatkowych klas poprzedzono sę gwiazd
kę. np. F 99.05*^15.50/, a takZa odnalalć ten termin w wykazie 
hierarchicznym przez podanie terminu neczelnego /top-terą/. czy
li nazwy schematu, w którym występuje poszukiwany deekryptor.

Indeks permutacyjny słuZy do wyszukiwania terminów wlelo- 
wyrszowych poprzez drugie lub trzecie słowo wchodzęce w skład 
danego terminu, które Jeet w pewnym sensie "ukryte' w formie 
prostej zapisu w części alfabetycznej, np. 
część alfebetyczna: "cultural and social anthropology"
Indeks permutacyjny podaje oprócz tego:

cultural and social anthropology
cultural and social anthropology

Wykaz hierarchiczny umołllwle szybkie sprawdzenie powlę-
zaś rodzajowych, szczególnie tych, które przeclnsję kilka ga
łęzi klasyfikacyjnych. Aby odnaleić deekryptor w wykazie hie
rarchicznym nalały odeaojkać w części alfabetycznej termin na
czelny /ТТ/ schematu, w którym występuje deekryptor poszuklwa-
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ny, a naatopnle odnale^ ten taraln naczelny w wykazie hlerar- 
chlcznya wśród Innych teralnów naczelnych aryatępujacych w po
rządku alfabetyeznyn.

C z ę ś ć  a y a t e w e t y c z n a  t e z a u r u s a  
podaje zaróamo relacje rodzajowe,Jak 1 inne relacje hierarchi
czne, a takiie odsyłacza do terainów aynontnicznych 1 terminów, 
których adLeśclwy przydział Jest w Innej gałęzi scheiMtu klesy- 
flkacyjnago. Aby Jednak nie znnlejazać zbytnio czytelności 
schematu klasyfikacyjnego, nie wyszczególniono tu wszystkich 
relacji i odsyłaczy ani nie podano definicji poszczególnych 
terminów; po informacja te nalaZy sięgnęć do części alfabety
cznej.

Зек Juk wapomniano, główny podział tematyczny w części 
ayateaatycznaj obejmuje aześć klas /oprócz ogólnej/: Nauki ści
słe i technika. Oświata, Nauki apołec?:ne. Kultura 1 nauki huma
nistyczna, Nauka o komunikacji oraz informacja. Biblioteki i 
Archiwa, Ta szerokie'klasy tematyczne eę z kolei podzielone na 
szereg dyscyplin, np. Nauki ścisłe i technika ne: Neukl matema
tyczne, Nauki fizyczne /w tym Fizyka, Krystalografia. Chemia/, 
Nauki o ziemi. Technika Itp., Nauki społeczne .na: Prawo. Nauki 
polltyc2ne. Ekonomia, Psychologia, Socjologia Itp.

W obrębie kakdej dyscypliny wprowadzono dalszy podział na 
zagadnienia, zgodny z tradycyjnę powszechnie uznanę klasyfika
cję, Jeśli taka istnieje, np. w dziale “Sztuka" wyodrębniono 
klasy: Muzyka, Grafika, Taatr. Architektura, Taniec itp. Jeśli 
nie istnieje Jakiś poarazschnie uznany podział, to do ustalania 
"dalszych klaa wykorzystywana Jest technika fasetowa. X tak np. 
w dziale "Oświata" wyróżniona sę fasety odpowiadejęca osobom 
/Nauczyciela, Studenci/, inatytucjom /Szkoły, Uniwersytety/, 
procesom /Nsuczsnle, Planowanie oświaty/ itp. Dział "Muzyka" 
posiada 8 fssat,takich Jak: Typ muzyki /np. muzyka elektronicz
na. muzyka ludoata, muzyka baletowa, muzyka religijna, muzyka 
nomoczeana, muzyka klasyczna/. Muzyka na poszczególne instru
menty /np. Inatrumenty dęte. instrumenty strunowa, instrumen
ty perkusyjne, klawiaturowe/. Rodzaje arystępów wzycznych /np. 
recitale, koncerty, featlwale/ itp.
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Cechy charakteryzując* kryteriua podziału ae nydrukowan* 
кигауя9 , w nawiasach przed dan« faeetQ. Uaołllwla to użytkow
nikowi szybkie zrozuaienle zorganizowania podzlału^p. w dziale 
sztuka /W/: 1

/By style/ /wg stylów/
W15 Art styles
W15.02 Byzantine art
WIS.05 Classical art
W15.10 Folk art

.... /
/By period/ /wg okresów/

W17.20 Prehistoric art
Wł7.30 Ancient art
W17.40 Medieval art

A -
Te neplsy poaocnlcze w nawiasach sg szczególnie użyteczne.
brak Jest odpowxedniego deskryptora .nagłówkowego /nadrzed-
1 dla całej1 fasety/, np.
W90 Filas

/By fora/ /Wg foray/
W90.O5 Full-length files
W90.O8 Short fllas

/By subject content/ /wg treóci przsdaiotowaj/
W90.10 Thriller fllas
W90.15 Science fiction fllaa
W90.16 war filas
W9O.20 Coaedy files

A - .... /
/By user/ /wg odbiorcy/

W90.70 Children's filaa
Tarainy synoniaiczne znajduje ale bezpodrednlo pod terai- 

naa praferowanya, poprzedzone synbolea UF /used for/. Decyzje 
o wleczeniu eynonladw do echeaatu klasyfikacyjnego podjęto w 
celu lepszej ilustracji znaczenia terwindw i ich zakresu.'3eat 
to szczególnie uZyteczne w działach o ogólny* pozioaie rozbudo
wy, kiedy to wiele wesklch terainów specjalistycznych odsyła 
do terainu szerszego. Wskazuje one wtedy użytkownikowi.,Jaki Jest
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X83

zMl«g znaczenlcMiy tego szerszego deekryptore, np.
X80/89 Sport

UF Gaaas 
Bali gaaes

UF Football 
Cricket 
Golf 
Tennle

Aquatic aporta 
UF Giving

Watar-akllng 
Sailing 

Sitlnalng
•Relacje hierarchiczne odzwierciedlone ag przez aaa układ 

klasyfikacyjny. Najczgdclej spotykany* zwigzklem jest relacje 
rodzajowa, np.

Clinical Medicine 
Medical treatnent 

Therapy 
Fhyslotherapy

Electrotherapy 
Radiotherapy

PowyZazy przykład posiada cztery pozloey hlerarchi, ale 
■oZna znaleZć przykłady jeszcze głębszej rozbudowy. Poza tya 
latnleje aoZllwoćć dalszego pogłębiania hierarchii przez sto
sowanie odsyłaczy krzyZoarych oznaczanych gwiazdkę, wskazuję- 
cych jeazcse węZsza pojęcia występujęce w Innych gałęziach 
ache*atu. np.

Z52.02/99 Indexes
222.45 Title Indexes

м KWAC Indexea Z52.e5.55 
X KWIC indexes Z52.65.50 
X KWOC indexea ZS2.65.53

Oprócz relacji rodzajowych często spotykany*! w  schanacie 
klasyfikacyjny* częócl ayetenatycznej tezaurusa typanl p o w ię z a ń  

teralnów ag:

X84.10

X84.10.10

F88/90
F90
F90.10/50 
F90.25 
F90.2S.10 
F90.25.50
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- relacje cało^ć/ezfffó. np.
C 87/99 Solar eyetee 
C88 Sun
C90 Planeta

• relacja procea/czynnlk działający, np.
E32 Air pollution
E32.70 Saoka
E32.72 Fuaaa

Przy tego typu podziałach fdodaaane a^ także odayłacze 
krzyZovie poprzedzone galazdk«. Seet ich wprawdzie duZo, Jed
nak nie wazystkle związki akojarzanlowe z częici alfabetycz
nej as tu uwzględnione. Odayłacze ayatępuję tylko wtedy, gdy 
podnoszę one znacznie efektywnodć wyazuklwania, np.

R25.60 One-parant faalllaa
a Unaarrled aothera R26.20.20 

W21/24 Architecture
W22 ' Buildings

К Apartaenta S45.20 
w Library buildings 232.10 
a Musaua buildings T92.10 

/.... /
Relacje skojarzeniowe aogs być wykorzystywane takze przy 

wyszukiwaniu autoaatycznya. w paalęcl koaputers teralny sę nie 
tylko zakodowane za poaocę nuaerów Ich własnych klas. ale tak
ie za poBocę nuaerów teralnów, przy których sę ualeszczone Ja
ko odsyłacze, np. deekryptor'*Llbrary buildings* Jest zakodowany 
Z32.10 1 a W22. Oadll przsprowadzaay wyszukiwanie według ins
trukcji ~WZZ LUB a W22*. to teralny 'Library buildings* 1 *Mu- 
sauB buildings’ będę takie uwzględnione.

Kodowanie deskryptorów wprowadzono ze względu na wyszuki
wanie przy poaocy koaputara. Najwezeónlej zostały opracowane 
działy ’Oówlata* ł ’Inforaacja* i posiadaję one trsdycyjnę sya- 
bollkę hlerarchlcznę, w zwlezku z ezya oznaczenia kodowe das- 
kryptorów sę długie 1 brak la aneaotechnlcznoócl. Niestety, ta 
dwa działy sę takie najgłębiej rozbudowana, a przez to 1 tak 
**y**S*l8 tworzenia tttuiazych ayaboll kodowych. W ‘pozostałych 
działach, opracowanych pdiniaj.' zastępiono tradyeyjnę ayaboll-
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kę hi*r«rehlczn« ргхм półhl«r«rchlczno. aajfcv krótsza ozne- 
czenla kodom, ale nadal uaolllwlaj^e^ koaputeroal wyazuklm- 
nla według tarainów wgZazych 1 azarazych.

Przykład ayabollki hierarchicznej z działu "Inforaecja 
Biblioteki. *rchlwe*r

Z62 Libra rlea
Z62.30 Educational libraries
Z62.30.10 Acadeale libraries
Z62.30.10A University libraries

I dla.porównania przykład ayabollki półhlerarehlcznej: 
RS2/64 Social structure
R53/57 Social stratification
RS4 Social differentiation
R54.10 Olacriad.natlon

Niektóre nagłó«d(l о bardzo szerokla zakresie podane sg 
w echaaecle klasyflkacyjnya Jedynie w celu podniesienia przej- 
rzyatoócl aysteau 1 jako daskryptory nie aogg być uZyte. Sg 
one oznaczone krzyłyklea. a w czgócl alfabetycznej opatrzone 
uwago “nie stosuj Jako deskryptor". np.

U7S/80 Epigraphy. Psleogrsphy /«/

C z g ó ć  a l f a b e t y c z n a  t e z a u r u s a .
W czgócl tej irykazana zostały w porzgdku slfabetycznya tarni
ny wystgpujgca w achaaacle klasyflkacyjnya. Inforaiacje przy 
kaldya teralnle podana Jest zgodnie z forwatea zalscanyn przez 
UNISIST /ISO 2788/. Infornacja zawiera scope note /SN/, syno- 
niay /UF/, taralny wgłaza /NT/, tarniny szersze /ВТ/ 1 terniny 
skojarzeniowe /RT/. Oprócz tych typowych Infornscji w artyku
le deskryptorowyn tazauruaa UNESCO podany jest Jeszcze teraln 
naczelny /top tera/, tj. tarnin będący nazw« wykezu. w którya 
występują dany deskryptor w koaputerowo wygenarowsnyn schena- 
cle hlererchicznya. Oznaczenie kodowe terninów z częóci sya- 
teaatycznej podane sę zsraz za deskryptorea; synbol kodowy 
właóclmj klasy deskryptora występuje Jako pierwszy, a za nia 
syabole klas odsyłaczy, które wskazuję dodatkom pozycje ter- 
alnu. Częóć alfabetyczna tazauruaa zssriera takze zapisy ‘‘USE” 
promdzęce od nondeekryptorów do terninów preferowanych.

141



Czę£c alfabetyczna opracmtana zoatała na podatawla acha* 
aatu klaayfikacyjnago czędci ayataaatycznej. powtórzona więc 
8« w niaj wózyatkia relacja zawarte w części ayataaatycznaj, 
ale tylko do Jednego pozlowu hierarchii. Oprócz tego uzupeł
niono ta powlęzanla dodajęc wlała relacji /azczagólnla relacji 
akojarzaniowyeh/, nla odzwierciedlonych w acheaacla klaayflka- 
cyjnya. Definicja i uwagi przy daakryptorach aę podawane n wy
kazie alfabatycznyn. bardzo rzadko w części ayataaatycznaj.

Norma ISO 2788 uatala, ia relacje termin azarazy/termin 
węiazy /ВТ/NT/ powinny być w zaaadzla uiywana tylko dla re
lacji rodzajowych /rodzaj/gatunek/. z wyjętklam podziałów w 
geografii i anatomii. Mo±na wprowadzić w razie potrzeby rela
cję część/całość Jako relację BT/NT. Jednak pod warunkiem za- 
atoaowania aymbolu odayłaeza 8TP/NTP dla odróinlenla tego 
zwięzku od właściwej relacji rodzajowej /oznaczanej wtedy aya- 
bolam BTG/NTG/.

W tazauruaie UNESCO uatalono. 2e tylko relacja rodujowa 
mola być wykazana Jako relacja BT/NT, w rzaczywiatości Jednak 
reguła ta nie Jeat przeatrzagana wa wazyatklch przypadkach, np. 

Higher education 
NT Collegea 

Houaawlvea
ВТ Family role 

Index tama
ВТ Index language vocabulariaa

Tezaurua UNESCO zawiera wiele terminów tzw. prekoordyno- 
wanych, tj. akładajęeych eię z więcej nl2 z Jednego ałona Ję
zyka naturalnego. Wlękazość z nich to terminy dwuwyrazowe.
Jak: Library uaera /uiytkownlcy bibliotek/, Sea water /woda 
mórz/. Folk art /aztuka ludowa/ itp.. ale zdarzaję alę 1 ter
miny dłuZaze, Jak: Right to vote and ba elected /Czynna 1 
bierna prawo wyborcze/. Equal righta of men and women /Równe 
prawa dla męZczyzn 1 kobiet/, Televlalon and radio technical 
peraonnal /Techniczny peraonel radia 1 telewizji/. Social' 
acience planning and adminiatration /Planowania i admlniatre- 
cja w naukach apołecznych/.
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w niektórych wypedkech zachodziłe konieczność połączenia 
dwóch teralnóM ze poaocQ kreekl ukośnej w Jeden deekryptor. 
PoetępoMno tek. kiedy nie letnlał pojedynczy teraln, za po- 
eocó którego aołna by ayrazlć dane poJ«ele. Na przykład Bl- 
bllotakoznawetaro i Inforaacja naukoaa nie m j g  ogólnego dea- 
kryptora nadrzędnego, obejaujgcago a«ya zakreaea obie dyacy- 
pllny; « rezultacie stworzono nowy tarnin "Inforaation/Llb- 
rary” Jako nadrzędny przy problaaach dotyczących adainistra- 
ejl, peraonelu 1 Innych aapOktów wapólnych obu tya dziadzlnon 
nauki.

I n d e k a  p a r a u t a c y j n y  Jeat narzędzlea 
poaocnlczya a atoeunku do części alfabetycznej tezaurusa, 
gdyl unołllwia dotarcie do deekryptorów poprzez drugi, trze
ci 1 dalsze teralny w wyrałenlu złoZonya. W części alfabety
cznej tezauruee oeskryptor złoZony występuje tylko pod plerw- 
szya wyrażeń, w Indeksie perautacyjnyn pod ksZdyn terninea 
wehodzęcya w skład tego wyrażenia, łęcznie ze słowen pierw- 
szyn, np.:

Priaary school teachers 
Prlaary school teachers

Prinary school teachers

W y k a z  h i e r a r c h i c z n y  został wygenero
wany przez koaputar z relacji terain nadrzędny/teraln podrzęd
ny oznaczonych w części alfabetycznej tezaurusa. Gałęzie hie
rarchiczne zorganizowane sę w porzędku alfabatycznya tereinćw 
nsczalnych /top tern/ poszczególnych drzew hiersrchicznych. 
Każdy deskryptor woZe występie w więcej niZ jednej gałęzi kla
syfikacyjnej, a takZe więcej nlZ raz w jednej gałęzi. Rozbudo
wa nie uwzględnia wszystkich eoZlisrych poddzlsłćw. gd>^ ogrs- 
niczona Jest do relacji rodzajowej.

Wykaz hierarchiczny, tak Jak i indeks perautscyjny, Jest 
właściwie wykazea poaocniczya, podczas gdy część systenstyczna 
1 alfabetyczna tezaurusa stanowię dwa sanodzlalne układy. Tym 
niesniej Jeszcze "sz trzebs podkreślić. Ze tylko przez wykorzy-
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stenie wszystkich częńcl zapewniony Jest pełny. wleloaspekto> 
wy 1 szybki dostęp do kaldego teralnu tezaurusa, tya bardziej, 
£e pewne Inforaacje aogę być odazukane tylko w jednej części, 
np. tylko część systaaatyczna poeladą. wskazówki dotyczęca two
rzenia deskryptorów 'złokonych*. a srięc pewnego rodzaju zasady 
indeksowania, np.

Z62.30.30 School librsriaa 
Z62.30.30C Prlwary school libraries
Z62.30.30E Secondary school libraries

For other cowbine with teraa for type 
of school at 070.07

Inforaację tę aokna znslakc tylko w wykazie systeaatycznya, 
chodak przyznać trzeba, ke brak jej w części alfabetycznej 
jest odczuwany jako pewnego rodzaju aankaaant tazaurusa. In
nym aankaaentea jest brak graficznego wyróknienia w części 
alfabetycznej nondaakryptorów za poaocę róknego rodzaju 
czcionki lub układu terainów /co stosowana jest w większości 
tazsurusóat/. a co przy dukaj.liczbie nondeakryptorów uwzględ
nionych w tezaurusie UNESCO obnlka bardzo czytelność tekatu.

Mokną d e ć  tak zastrzskenla co do niektórych definicji 
terainów /scope note/ 1 niektórych relacji aiędzy deskryptora- 
ai, szczególnie relacji synoniaicznośd. Msnkaaenty te .aoke 
jednak zoatanę w przyszłości wyellainowane, jako ke autorzy 
zakłsdaję częstę aktualizację tezaurusa. Na lata 1979-1980 
planowany jest przekład tezaurusa UNESCO na język francuski 
i hiszpsóskl.
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HALINA OOMAASKA. BARBARA ZAM03SKA 
Oirodek InforMcJl MukoveJ ~PAN

PROPOZYCJE ailANY UKŁADU KARTY INFORMACYJNEJ 
CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMACJI O PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH 

I ROZWOJOWYCH S\T<IABA

Utworzony przez Centruw INTE centralny eyetea Infornecji
0 pracecli neukowo-bedawczych 1 rozwojowych Ŝ fTŁABA jeat przed- 
elęezlęclea ne bardzo duZB ekalę. Jest on integralnya elenen- 
tee krajowego ayetanu Inforaacjl nejkowaj, technicznej i orga
nizacyjnej SINTO. Obajwuja awys zaai^glea wszystkie dziedziny 
nauki 1 techniki, w rewach tego ayetaau będg growadzone. opra
cowywane 1 rozpowazechnlene infornacje o rozpoczętych, reali
zowanych 1 zakończonych pracach naukowo-badawczych 1 rozwojo- 
irych. Systea ten aa zapewnić naczelnya organoa adnlnlstracjl 
państwowej dopływ inforaacjl o pracach naukowo-badawczych i 
rozwojowych. Cel, zakres oraz ogólne zasady działania syste- 
au SYNAGA przedstawione eg w zarzgdzeniu Mlnlatra Nauki,Szkol
nictwa Wyłazego 1 Techniki nr 20 z dnia 18 sierpnia 1978 roku 
/Dziennik Urzędowy MNSzWlT nr 9 z dnia 1 wrześnie 1978 r./.
W zarzędzenlu tya przedstawiony jest równleZ obowlęzujęcy w 
tya syataale typ karty Inforaacyjnej oraz instrukcja jej wy
pełniania. Nlewętpllwie cennya oslęgnlęclea jest utworzenie 
jednolitego nośnika inforaacjl o pracach naukowo-badawczych
1 rozwojowych obejaujęcego wszystkie dziedziny nauki 1 techni
ki.

Przadet awions ponliaj propozycje zalany układu karty in- 
foraacyjnej SYNABA aaję na calu pełnlejaze srykorzyetanle je
dnolitych nośników inforaacjl dla uzyakanla aateriałów Infor- 
aacyjnych adresowanych do pracowników naukowo-badawczych.
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InfonMCJe potrzebne dla celów planowania 1 zarządzania 
rozwojea nauki 1 gospodarki narodowej /zgodnie z zaeadnlczya 
prxeznaczenlem systeau/ w karda InforaacyJneJ SYNABA roz- 
Bieszczona aą na 2 stronach w 31 polach. Natoalast Inforaacje 
Intsresujges pracowników naukowych aieszczf slg w 12 polach 
rozproszonych na obu stronach karty. Sg to pola;

02 zgłoszenia
17 Data rozpoczgcla
18 Data zakoAczsnia
Ol Nr rejestracyjny CINTE
08 Rodzaj problsBu *
09 Oznaczenie probleau
10 Syabole klasyfikacji teaatycznsj
25 Słowa kluczowe
11 Autor /autorzy/ pracy 

. 12 Tytuł pracy
13 Oednostks wykonuJgca /nazwa, siedziba/
26 Charakterystyka pracy.
wykorzystania do opracowywania Inforaatorów kart inforaa- 

cyjnych SYNABA /m układzie przedstawionya w zarzgdzeniu nr 20/ 
wyaagałoby bardzo czasochłonnego przetwarzania, znacznie opóź
niającego ukazywanie się Inforaacjl. Oast to do uniknięcia po
przez odpowiednie przegrupowanie pól Inforinacyjnych. Zmiana ko
lejności pól inforaacyjnych karty SYNABA, a więc Jedynie zala
na układu graficznago a nie aerytorycznego karty, pozwoliłaby 
baz zalany JaJ objętości na wyodrębnienia na jednaj stronie in- 
foraacjl o rozpoczętych lub zakończonych pracach naukowo-badana 
czych 1 rozwojowych, któryal zainteresowani sę pracownicy nau
kowo-badawczy. Inforaacje zawarte na proponowanej pierwszej 
stronie karty /patrz załęcznlk/ sę Jednocześnie tyal. które 
powinny być wypełniane bezpośrednio przez autorów — wykonawców 
poszczególnych zadań badawczych. W porównaniu z dotychczas o- 
trzyaywanyal inforaecjaal stanowlęcyal aaterlał do opracowywa
nego i aiydawanego ‘’Inforaatore o wynikach badań naukowych' zakoń
czonych w ... roku" w naukach rolnych Wydziału Nauk IRolniczych 
i Leśnych PAN, tak przegrupowana pierwsza strona karty SYNABA 
wzbogacona została p 3 pola inforaecyjne 02,10,25, które powin
ny znajdować się w wydawnlctawch Inforaacyjnych.
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Zeeadnlezya calaa proponowanej zwiany Jeat unłkni^la 
arlelokrotnogo opracowanie taj aaaaj Inforaacjl. ałul^cej od** 
rębnya celoa, poza tya, co Jeat nie anlaj istotne.Inforaacje 
zawarte na pierwszej stronie proponowanego układu karty nogę 
stanowić narerlał do bezpoórednlego wykorzyetanie/poprzez fo
tokopia lub odbitki kserograficzne/ przy ezybkla wydaiwanlu 
technikę aałej poligrafii biuletynów infornacyjnyeh o arynł- 
kach prac паикоаю-bedewczych — Inforaacjl adresowanych do pra- 
coamlków naukowych, warunklen przydatności *Infometore* Jeet 
bowlen Jego szybkie l sprawne docieranie do użytkowników.

Pierwsza atrona zalenlonego układu karty InfornacyJneJ 
SYNA8A została Jul ekaperynentalnle zastosowana przy gronadze- 
nlu opracować z zakreau gospodarki Żywnościowej do’Informatora 
o wynikach Badań Naukowych Zakończonych w 1978 roku* ««ydawanego 
przez Wydział V PAN.

Zalana nerytoryczna, w poróamaniu z wynaganlemi autorów 
karty SYNABA,wprowadzona została w polu 09 /dotyczy autorów 
pracy/, w aystenle SYNABA zgodnie z noraę PN-74/N-01180 w 
polu 09 w przypadku więcej nlZ trzech autorów naleZy podać 
nazwisko 1 Inicjał lalenla pierwszego z nich oraz dopisać i 
Inni. Nie podajęc do ogólnokrajowego systemu Informacji nau
kowej 1 technicznej wszystkich nazwiak autorów prac nie będzie 
aoZna uzyskać odpowiedzi na tak latotne pytania Jak:

a/ Ilu pracowników zaangażowanych było w opracowanie tema
tu badawczego /w karcie wymagane sę informacje o kosztach badań 
w rozbiciu na koszty bezpośrednie, robociznę, aparaturę spec- 
jalnę - natomlaat brak jest Jakiejkolwiek informacji o liczbie 
zaangażowanych w opracowanie danego problemu pracowników ba
dawczych/, '

b/ nie moZne byłoby ocenić dorobku naukowego pracownika, 
czy teZ wyszukiwać informacji na podstawie nazwisk autorów. 
gdyZ często w opracowanie problemu zaangażowanych Jeat 4 lub 
5 autorów, których nazwiska aę pominięte, zgodnie z wymaganle- 
ml noray PN-74/H-01180.

Wprowadzenie anonimowości prac naukowo-badawczych nie de
ja pozytywnych motywacji w środowiskach pracowników naukowych, 
od których uzależniona jest przecleZ prawidłowa realizacja ey-
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•teau SYNABA. Z tych te± wzglądAa zcaleszczcnla a polu 09 noz- 
aisk aszyotklch autoróa prac ayaagana Jaat a kartach inforaa» 
cyjnych uiytych akaparyaantalnia - zgodnla z dotychczaaowyal 
zaeadaal oboalgzujgcyal przy opracoayaanlu Inforaatora о Za-mkończonych wynikach Badań Naukoaych z zakraau gospodarki lya- 
nońclowaj aydaaanago przez wydział V PAN.

Przedataalona propozycja zalań układu graficznego karty 
InforaacyJnaJ SYNABA aola atanoalć podatawg do ujednolicenie 
fora apraaozdaaczońcl zaróano dla potrzeb plsnoaanla 1 zarzg- 
dzania rozaojea nauki, gospodarki narodowej,Jak 1 dla potrzeb 
pracownikAa naukowo-badawczych,nla tylko w zakraala gospodar
ki Żywnościowej, ala 1 dla Innych syataada apacjaliatycznych.
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R E C E N Z 3 E o h C w i e n i a

$ Ш Ш Х К  TERMINOLOGICZNY INFORMAC3I NAUKOWEO*'^

Pr«covniey inforMcJi naukoaiej, naukowcy 1 atudancl otrzy- 
■all dawno oczekiwana podatawowa Biydewnictwo - ałownlk taralnc- 
loglczny opracowany przez Zaapdł Tarwinologll Inatytutu Inforwa-* 
Gji NaukoiraJ, Techniczna] l Ekonowiczne] pod klarunkiaw prof.Ma
rli Deabowakla].

Słownik obajwuja około 1660 haaeł głównych x około 540 od- 
ayłaczy. w tyw zaaób tarwlnów "właBnych" Inforwac]! naukowa] o- 
bejwuja około 750 haaał. Pozoatała grupy tewatyczna haaeł to 
taralny zaczarpnlpta z zakraau dziadzin związanych z infornac]a 
naukowa /Inforaatyka, logika, prakaaologla, naukoznawatwo, ady- 
toratwo. poligrafia 1 raprografla, norwallzacja i inna/.

W ayntatycznaj l przajrzyata] przedwowia prof. Marla Oaa- 
bowaka przadatawia historię prac nad polakla ałownlkiaa terwl- 
nologicznyw, która rozpoczęły alę w 1972 r. Historia 'Słowni
ka'. to nla tylko zwiany zespołu przygotowujęcago wydawnictwo, 
lacz takZa zalany koncepcji.

’‘̂ SŁOMMIK taralnologlczny Inforaacji naukowej. IINTE, red. Ma
rla Deabowaka. rocław: Zakł. Narodowy la. Osaollóaklch 1979. 
237 a.
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OctatecąM poec«ć вЗхтпИса. oddana do ryk użytkownika 
Jeat oparta na dość aurowych zasadach doboru haaał. Uwzględ
niono tylko tarałny aprawdzona w Innych źródłach lakeyfcogrefl- 
cznyeh 1 taralny powazachnla używana w tya saaya lub zbllżonya 
znaczanlu.

Istotny sprawy dla doboru toralnów Słownika Jast Intar- 
pratacja pojyela Inforaacja naukowa 1 Jogo zakrasu. Zespół 
autorski przez aaay nazwy słownika wypowiedział sly w Istotnej 
aprawlo tsralnologloznaj odrzucajye przyalotnikl “tachnlczna'*, 
‘akonoBlczna*. 'organizacyjna”. Uważaa takla rozwlyzanls za 
Jsdynls słuszna w tsgo typu wydawnlctwls. Obszar taaatyczny 
Inforaacjl naukowej obajauja pojycla podstawowa: potrzeby In- 
foraacyJna« cechy 1 rodzaje Inforaacjl oraz całoóc toralnów 
dotyczycyeh procesu Inforaacyjnego 1 Jago poszczególnych eta
pów. Proporcja lloóelows haaał sy doóć zaotanawlsjyca na '
1660 - 750 toralnów "własnych” 1 około 900 taralnów z dzie
dzin pokrewnych i zwiyzanych /m tya logikaj Językoznawstwo 1 
Inforaatyka około 550/. Oast sprawy oczywisty, że ay to dzia
dziny w sposób szczogólnls óclsły zwlyzano z współezasnya ro- 
zualsnlsa inforwacjl naukowej.

• krótkie stosunkowo jaszcza okrasie aożllwoóel prakty- ' 
cznago korzystania za Słomlka nla zauMżyłaa taralnów zbyd- 
nych. wydaja sly Jednak, ża selekcja 1 wybór taralnów Jest bar
dzo ostry, co Jest na pewno zalety Słownika . Osdnakża dla u- 
żytkownlka byłoby bardziej dogodna, aby w ,Słowniku znalazły 
sly także hasła obiegowe, nie bydyce być aożs poprawna waryto- 
rycznla, ala używane w plóalennlctwle. Poszukiwanie haseł "ba
za danych" /w wielu wypowiedziach aówl sly o korzystaniu lub 
zakupie zagranicznych baz danych/, "radundscja" - okazało sly 
bezowocna, ponieważ taralny ta nla znalazły sly w słowniku. 
Równoczaónle aogy stwierdzić, żs znalazłaś wszystkie Inna pe- 
trzsbna B i  hasła. Styd wniosek, ża albo dwa przypadkowa zresz- 
ty hasła zostały uznana za zbydns, niepoprawna albo zostały o- 
puszczona.

W przadaowla prof. И а г И  Daabowskiej znajdujaay stwier
dzania, ża "Równik powinien być traktowany Jako podstawa do 
dalszych prac taralnologlcznyeh" 1 to na pawno Jest słuszne.
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Być Moie wartoby rótfiUe2 opublikować wykaz toralnAw, których 
pla nalały uływać.taralnów błędnych. z równoczeanya wskaza- 
nlaa odpowiednich taralnów poprawnych.

Przy korzystaniu ze Równika trzeba pamiętać, £a Jest 
to słownik tarnlnologlczny - zawiera zatlęzła, syntetyczna de
finicje. które aoia zdanlaa opracowane 9 9 na najwyłazya po- 
zloale aerytorycznya i radakcyjnya. słownik będzie aiał bar
dzo wełna znaczenie dla ustalenia znaczenia pewnych pojęć, 
która obecnie niekiedy sę atosowana w sposób niejednoznaczny. 
Być aołe zwięzłość definicji często wywoła uczucie nlaflosytu 
u ułytkoantlks, który chciałby uzyskać obszerniejszy wyjaś
nienia poazuklaninego teralnu. WydeJ* elę. łe Słownik jest 
doskonałę podstawę do podjęcia prac nad polskę Encyklopedię 
infomacjl naukowej. Teaatyka ta w polskich publikacjach en
cyklopedycznych nie jest ujęta w sposób zsdowalajęcy współ
czesnego czytelnika.

Słownik taralnologlczny inforaacjl naukowej jest publi
kację. która wejdzie na stałe do księgozbiorów podręcznych 
pracowników informacji naukowej. Ułyteczność wydawnictwa 
wzbogacona jest przez niezwykle starannie opracowane Indek
sy odpowiedników w czterech językach — angielskim, francus
kim. niemieckim 1 rosyjskim. Oułę pomocę jest równleł wykaz 
w układzie syatematycznym pozwalejęcy na zorientowania się 
w proporcjach zawartości tematycznej Słownika.

Słownik zoetał wydany w starannej szacie graficznej, 
niestety nie jest wolny od błędów korektorsklch, /wykaz wał- 
nlejszych błędów został zamieszczony w Słowniku /.

Koóczęc te uwagi mołna z pełnya przekonanlea stwierdzić, 
łe ukazania elę 'Słownika terainologlcznago Informacji nauko- 
waj'jeat dułya wydarzeniem dla rozwoju teorii Informacji nau
kowej. dziedziny 'jeszcze nla w pełni ukształtowanej, nie maję- 
cej jasno wykreślonych granic, ani dostatecznie opracowanych 
podstaw teoretycznych, s jednocześnie rozwijajęcej się nieus
tannie 1 rozszerzajęcej pole swoich zainteresować' /cyt. z 
przedmowy M. Oembowsklej/. Słownik ze swoim bogactwem ustalać 
i rozstrzygnięć terelnologicznych jest oslęgnlęciea Instytutu
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Inforeacji NaukoMMj. Techniczna^ 1 EkonoaieznaJ 1 zaapołu autor- 
aklego, klaro<aanegc przez prof. K a n «  ОааЬвягакф - oal^gnlpciaa. 
którego nie eoina przecenić. Oeat to nie tylko wydawnictwo in- 
forhacyjne. lecz tafcke pełna treód aerytoryeznych wypotriadł te
oretyczna etanowigca w peenya aanaia auae dotychczeaoiMgo atanu 
wiedzy o inforaacji naukowej.

Hanna Uniejowaka

SEMANTYKA I PRAGMATYKA OęZYKA NATURALNEGO
m uoęciu t .a . wen d io ka

Do głównych problewów inforaacji natócowej nalały zagadnie
nie prawidłowego indakaomnia tekatów, co «Адка aig z kolei z 
ргоЫаааа doboru ałów kluczowych. latniejg opracowania.publiko- 
wane takZa w 'Zagadnieniach Inforaacji Naukowej*, a.in. dotyczg- 
ce doboru ałów kluczoirych w oparciu o teorig atrufctury takatu’̂'̂. 
Próby ta powinny być konfrontowane z oaiagnigclaai ówiatowyai w 
zafcreaie teorii atruktury tekatu. Do takich oaiggnigć nalałg 
niewątpliwie prace holendarakiago autora T.A. van Dijka, znane
go Językoznawcy, apacjaliaty od zagadniert graaatyki tekatu i 
aaeentyki języka naturalnego. Oeat on autorem prac takich jak: 
'Soaa Aapecta of Text Graaaar'. 'Text Grammar and Text Logic*. 
'Formal Semantica of Methaphorical Oiacourae* i wielu innych. 
Oatatnia praca tego autora, zatytułowana 'Text and Context. 
ExfAoratIona in the Sanentiea and Pragmatica of Diacouraa*.

Zobacz; Olgierd A. Wojtaaiewicz: Wybrane pojęcia teorii teka
tu. 'Zagadnienia Informacji Naukowej* 1978 nr 2/33/ a. .3-9; 
Witold Marciezewaki: Zarya programu badaó nad atrukturę taka- 
tu. 'Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 nr 1/30/ a. 3-19; 
Kazimierz Trzęaicki: Akajomatyczne ujęcia teorii tekatu w 
zwlęzku z problematykę informacji naukoiwj, 'Zagadnienia In
formacji Naukowej*1977 nr 1/30/ a. 21-40.
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wkazała а1ф m roku 1977 nakkadaa wydaianlctira Lengaana^i atano> 
« 1 ana poNlan rodzaj ayntazy poglpddii 1 konoopeji autora, doty- 
ezpeyoh Intarprocacjt Jpzyka naturalnage, ktdra zawarta a« « 
Jago wezadnlojazyeh pracach,

Kalgtka ^cłada alg z dwdch' czgdal. Ptarwaza czgdć zatytu» 
łomna ‘’Saaantlee* zawiara wproMdzanla do aasantykt foraalnoj, 
oaóadanla warunków intarprataejl aaaantycznaj złoconych zdaó 
Jgzyka naturalnago. a co za tya tdzto intarpratacjg apdjnłków 
togo Języka, analizę problaou koharancjl /apójnoócl/. w azęza- 
gólnoóol zad tzw. koharantnej aaaantykl. 3adan z rozdziałów 
taj częóel poówlęcony Jaat zagadnieniu wakroatridctur. pojęcie 
to Jaat uZywana przez autora na oznaczania tego. co w litara- 
turzo na tawat grawatykl takatu nazywana Jaat atrukturę taaa- 
tyeznę. Druga część "Pragaatloa" obojwuja rozwalania nad teorię 
akcji, kontakataa aktu Językowego, pragwatycznya aapaktaa dya- 
kurau. atrukturę aktu Językowago огтк 'alaZnośclaal między aa- 
aantykę 1 pragaatykę.

Kolejność problaaów miawlanyoh ponlZaJ Jaat zgodna z po- 
rzędklaa załoZonya przaz autora, nadrzędnę, przyjętę przez 
van Dijka Jadnoatkę taoril trtcatu Jaat aaa takat. który według 
autora oznacza pawian abatrafccyjny konatrukt,zwany przez nie
go dyakuraaa. odrzuca on tya aaaya koncepcję. Ze zdania Jaat 
aakayaalnę Jadnoatkę opiau zarówno na pozloala aaaantyeznyB 
Jak 1 aorfoayntaktycznya. Autor atwlardza. Za takie podejście 
Jaat nlaadakwatna. ponlawaZ latnieję róZnica aiędzy zdanlaa. 
zdanlaa złoZonya a eakwancję zdaó,azczagólnla na pragaatycz- 
nya pozloala oplau. Przaz wyróżniania aaaantykl jako taoril. 
która wyjaśnia zarówno znaezanla^Jak 1 danotację zdaA i wy- 
raZaó,van Oljk chcą dać okapllkaeję centralnych pojęć llngwla- 
tycznej analizy dyakurau. H tya calu wproaiadza do awych rozwa- 
Zaó nad aaaantykę dyakurau zagadnienia dotyczęca aaaantykl ay- 
ataaćw foraalnych. Autor przyjauja załoZonla. Za języki fornal- 
na 1 naturalna aaję wapólna abatrafceyjna atruktury, która do-

’‘/t .A. van Dljk: Tazt and Context. Exploratlona In the Seaan- 
tlca and Pragaatlca of Dlacouraa. London: Longman 1977.
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puazez*j9 zaatoeowenie logiki w  graootyce^l la War6wno Jgzyk 
foraalny,Jak 1 naturalny aola być daflnlowany Jako ayatoa my- 
ralart abstrakcyjnych. Dako alaaentamy.van Dljk przyja u j s y a -  
tea klasycznego rachunku logicznego l dowodzi, le systaa for> 
aalny wraz z Interpretacje daJo pewng aparaturę, ktdrs pozwala 
opisać nlo tylko foraalne atri4cture pownyeh wyralort Jgzyka na
turalnego, alo także wskazać unlvarsua dla określonych stałych 
pozaloglcznyeh tego Jeżyka.

Autor wyjaśnia rćmleż w Jaki sposćb rozbudowa systeau 
rachunku zdać 1 rachunku predykatów, przez dodanie do nich wy- 
rażeć o określonych ketegorlach, pozwala na Interpretacje 
rażeó Jeżyka naturalnego, których nie obejaoweły te systeay. 
Jedne z tych kategorii stanowię wyrażenia aodalne,takie Jakt 
konieczna Jest, że .... aożllwe Jest, że..., wyaagane Jest. 
że... etc. oraz wyrażenia określające czasowy zafcrss działać. 
Dodanie różnych kategorii aodalnoścl 1 wyrażać określających 
czas do systewu klasycznego rachunku logicznego pozwala na zna
czna wzaoenlanla Ich "siły wyrażeniowej" w stosunku do struktu
ry zdania Jeżyka naturalnego. Rozważania nad sawantyke syateaów 
nodalnych prowadzone se na przykładzie aysteau logiki czasów 
gramatycznych. Z uwagi na specyfikę zagadnienia 1 fakt, że lo
giki czasów grawatycznych nie zajauje wiele alajaca w podręcz
nikowych opracowaniach syBteaów aodalnych /Jeśli chodzi o lite
rature polske brak nawet hasła w Małej Encyklopedii Logiki/ 
przytoczyay tu kilka uwag autora dotyczących tago systeau 1 Je
go Interpretacji.

Oparatoraal logiki czaaów gramatycznych se dla przykładu:
P dla It was the caae, that; F dla It will the caaa, that; gdzie 
P(p), F(pVq^, PF(pAq) se poprawnie zbudowanyal zdanlaal tego 
Jeżyka. Forauły bez operatora P lub F czytane se w czasie te- 
rażnlajszya. W nlenodslnej logice predykatów nie as czasowego 
rozróżnienia, wożewy powiedzieć, że wszystkie predykaty se u- 
Jednollcone pod względom czasowym /zwykle Interpretujemy Je w 
czasie terażnlejszyą/. Niech przykładem bydzle dla nas zdania: 
"^tar will cali a doctor". W tym przypadku Interesować nas bg- 
dzle rodzaj reguły samentycznsj, która pozwoli iritaśclwle zinter
pretować to zdanie. Intuicyjnie zdanie 'Peter was 111". Jest
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prnvdziiM /XbTKZ/, Jełell “Peter la 111", jest prawdziwe kłady 
kolwiak w przaazłodcl. Та przaazłodć, równia dobrze jak przy- 
azkoóó. w Intaraaujacya naa przykładzie, jeat dataralnowena 
przez taralniejazoóć. to znaczy przez woaent. w którym to zda
nie zostało ulyta. Nazwijmy ten~ akoment N. Przaszłoóć będzie 
teraz konatruowana jako llneerny zbiór punktów czasowych, któ
ra poprzedzają N. a przyezłoóć jako aakwoncja punktów czaso
wych, które po N następuję. Tak więc zdania: “Peter la 111“, 
/kiedykolwiek w przeszłoócl/ jest prawdatlwe w odniesieniu do 
pewnego punktu poprzedzającego N. w modelu spełniajęcym zdanie 
logiki czasów gramatycznych potrzebne aę zetem pewne dodatkowe 
elementy: 1. zbiór punktów czasowych T 1 2. relacje poprzedza
nia która zachodzi między dwoma wertoócleni nalelęcyml
do T. takimi, la t^< t^. Interpretacja zdaó w odniesieniu do
punktu czasowego albo generalnie w odniesieniu do pewnej sy
tuacji wyględa bardzo naturalnie. X tak zdanie “1 have a hea- 
dacha“. jest prawdziwe “teraz" a zdanie “Z went to the 
movies" jest prawdziwe “teraz". jelell zdanie “Z go to the 
movies" jest prawdziwe w pewnym punkcie czasowym poprzedzają
cym “teraz". Zatem Interpretacja formuł takich jak: PcC. 1 Fa  
przedstawia się następujęcot P<C jest prawdziwe wtedy l tyU:a 
wtedy, gdyec jest prawdziwe w pewnym punkcie ti.< N 1 Foc 
jest prawdziwa wtedy 1 tylko srtady, gdy oc jest prawdziwe w 
pewnym punkcie tj« takim. Ze N <  t^.

Semantyka systemów modalnych dotyczy bezpoórednlo nie 
tyle znaczanla. co przedmiotów denotowanych przez zdania 1 o- 

■ graniczę alę ona do przewidywania warunków, w zaleZności od 
których dane zdania sę prawdziwa lub fałszywe. Przedmioty te 
zwane sę obiektami ekstenajonalnyml. zaś języki ekstenejonal- 
ne to te języki, których wyrażania denotuję obiekty ekstencjo- 
nalna. języki aodalne nie sę językami ekstenajonalnyml /praw
dziwościowymi/. Tak więc operatory modalna nie odnoszę alę do 
obiektów typu eketanajonalnego, ale raczej wskazuję gdzie 
istnieję рампе fakty 1 w zwlęzku z tym powinny być raczaj In
terpretowana jako pewne operacje czy funkcja. Podobnie rzecz 
się aa z wyrsZanlaal aajęcyal.pawian generalny charakter, na 
przykład:“A Ilon has four lags". Tekle obiekty, która aę eha-
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rskteryaoeene przez рмте wZaeno&ci lub cechy zeene e« obiekte- 
•1 intenejcnelnyml. Ich cherekteryetyke nie Jest eoZllne w Je
żyku teorii nnogolcl.

Senentyka fcrealna deje tylko logiczne Interpretacje му- 
raZert* nie bierze pod uwagę nątoeiaet Ich nielogicznych, kon
wencjonalnych właanodci. W JeJ terwlnach eoZllwa Jeat Inter
pretacja proatych 1 zielonych zdad Języka naturalnego 1 to nie 
wszyetklch. Nie brana se pod uwagę aekwencje zdad. która w lo
gice pojawlaje alę tylko w derywaejl. Interpretacja zdart zie
lonych datarwinowana Jeat wartoócię funfctorów leczęcych zdania 
proete. Sekwencje foraul relatywizowane ее przez operacja de
rywaejl, których seaantyczna funkcja Jednoznacznie detaralnuje 
prawdzimóć tych foraul. W kontekócla takiej Interpretacji,Jak 
podkreóla autor, nalały zbadać,czy aekwencje foraul Języka na
turalnego aaJe «Aaenoóć zdaó darywowanych,ezy zdaó zielonych 
danego Języka foraalnego, lub aola poeladaję obie te «Aaanoócl. 
Trzeba Jednak zauwalyć, le kategorie wyralaó, wchodzęcych w 
eklad Języków foraalnych nie aaJe dokładnego odnlealenla do wy- 
raleó ekladajęcych alę na aystea Języka naturalnego. Struktura 
zdaniowa Języka naturalnego Jeet tek zielona, le nawet logiki 
nletendardowe nie aogę adekwatnie JeJ rekonatruować. Rozwala
nia nad senantykę ayateaów foraalnych dotyczę zaead foraułowa- 
nla reguł Interpretacji dla poprawnie zbudowanych foraul tych 
ayateaów. Interpretacja polega na acharaktaryzowanlu /na apo— 
aób definicji Indukcyjnej/ pewnego aodelu, w którya dane forau- 
la Jeat prawdziwa ltd> fałazyjn. wartoóć logiczna forauły Jeat 
zalelna od wartoócl odnoazęcyeh alę do JeJ ezęóel, zgodnie z 
kategorlaal eyntektycznyai tych ezęóel.

Pod wleloaa względaal aeaantyka Języka naturalnego wynika 
z tego acheaatu. Maay dana wyralanla, zdania, które eę aorfo- 
-eyntaktycznla poprawnie zbudowane,1 które powinny być zinter- 
pretowene w ten epoeób, le Interpretacja całego zdania powinna 
być funkcję Interpretacji Jego ezęóel. Taka Interpretacja aa 
charakter intenejonalny. wyezczególnlone Jeat znaczenia ’ zda
nia razen ze znaezeniaa aorfenów 1 fraz konatytuujęcyeh to zda
nie. Hola być ona wyjaóniona w aenale aenentyki fornalnej wtedy 
1 tylko wtedy, gdy epełnlona Jeat pewna liczba wyaagaó. Sednya
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z tych MfyaegaA ]eat to, Zo otroktury syntaktyczne, daflnioatana 
przaz reguły ayntaktyczne powinny przebiegać rćtinolegle za 
atrukturael pozloau aaaantyeznago. WyraZenla nalaZgca do jed
nej kategorii auezg być oznaczone tyn eaaya typea wartości, a 
relacje ayntaktyczne algdzy nlal auaze być odzwierciedlona w 
strukturze syntaktycznej. Modele ayntaktyczne dla Języka na
turalnego nie apełnlaję tego warunku w pełny sposób. Aby uczy
nić eeaentykę Języka naturalnego w nlarę jednoznaczna potrzeb
na Jest eyntaktyka, w której kategorie wyraZeó sę Jaane 1 w 
danya czasie pełnię zaalerzonę funkcję seaantycznę. W takiej 
syntaktyce potrzebne aę na przykład kategorie dla wyraZeó,ta- 
kleh Jakł ha, the ean. tha aan. who stole a thousand pounds 
froa ay neighbour last week, a aan, ponlawaZ w kaZdya z tych 
przypadków sę one Interpretowane Jako specyficzne zalanne.

W kontekście tego probleau autor rozwaZa warunki łęczll- 
wości zdaó 1 własności spójników Języka naturalnego. Odnotowu- 
Jęc ten fakt całkowicie poaljawy koncepcje van Dljka dotyczęce 
tego tea«tu z uwagi na bogaty aaterlał Językowy, złoZoność ae- 
tod opisu /a.In. aparatura logiki relewancjl/ 1 wniosków pły- 
nęcych z interpretacji. Zajalewy alę netoaiest zagednleniea 
pewnych własności saaantycznej struktury dyskursu, którę de- 
tsralnujs tak zwana koherencja. Pojęcie koherencji. Jak zsuwa
ła autor, nie Jest w literaturze zdefiniowane w sposób Jasny 1 
wyczerpujęcy /w literaturze polskiej tarain tan funkcjonuje za- 
alennls z terainsa spójność/. Intulcyjnis koherencja Jest seasn- 
tycznę właanośclę dyskursu, opartę ns interpretacji księgo ze 
zdaó w odniesieniu do Innych w nla występujęcyeh. Zdania lub 
wypowledzania w dyskursie aryraZaję aołllwę foraę koherentnego 
dyskurau nawet wtedy, Jałali nla sę one połęczone ze wszystkl- 
Bl innyal zdanlaal lub wypowladzenlaal. Punktea aryjścla do 
rozweZsó nsd problewew koherencji dyskursu Jest relacja Iden
tyczności rafarencjalnej /danotacyjnaj/ alędzy indywlduaal. 
Arguaanty róZnych zdać aogę wlać Jako swoje wartości ta saae 
Induwldua, Ich graficzna postać nie Jest identyczna. Oo tego 
saaego indywlduua aogę odnosić się wyrażenia,takie jak: Peter 
/kategoria lalon własnych/, ha /kategoria zalaków/, ay brother 
/wyrażenia złoZona/. Taka relacja Identyczności aoZa być rów-
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п1в2 iwteloM dla wlasnodel i relacji. N azerezya znaczeniu 
identyczność nrchodzl я gre, gdy peaien fekt zachodzi w cya aa- 
aya Hoillwya święcie, w tya aaaya alejecu 1 w czaeie. We wezy- 
etklch tych przypadkach aodel pewnego zdania Si Jaet deterwl- 
ncmany przez aodela zdad S|̂ , takich, ia ten aaw indywidu
alny obiekt bgdi właeność Jeet w nich oznaczona. Oprócz rela
cji identyczności wprowadza autor równie! relacjg róinicy i 
zwiany. Relacje te wyatgpuj# w koherentnya dyakurele, a po
trzeba ich wyazczagólnianie uzasadniona Jest koniecznościg 
brania pod uwegg ciggłych zwian w wodalu eesantycznyw dyakur- 
eu. Wyraienie takie Jak: the aan w ^  wole nie nieć tej sawej 
denotacji Jak to eaao wyrażenie w Sj.

Aby porzgdnie scharakteryzować koherentne iidasnoścl dys
kursu potrzebna Jest adekwatna saaentyka. Taks sewantyke Jest 
w załoZeniu relatywna co znaczy. Ze zdanie nigdy nie aoZs być 
interpretowane w izolowanyn wodelu. Dyskurs. Jako teoretyczny 
konetrukt tekstu Jaat pewnyw uporzgdkowanya zbicrea sekwencji 
zdań. Mcdelsa dyskursu bgdzie wigc taki wodel aekwsncji zdań, 
z których kaZde Jest spełnione w odpowiedniej strukturze aods- 
lowej. Koherencja dyskursu aoZe być zdefiniowana wówczas, gdy 
zostang odpowiednio wyjaśnione pojgcis rangi, wyalaru, porów
nywalności 1 podobieństwa znaczeń. Czgść Inforaaejl w dyskur
sie Jgzyka naturalnego, w odróżnieniu od dyskursu Jgzyka for- 
aalnego. nie Jest dana explicits. Relacje algdzy zdaniaai ao- 
gg Istnieć nie bgdgc wyraZonyai. Jest to powód, dla którego 
wprowadzanie teoretycznego konetruktu tekstu Jest konieczna, 
aby pokazać w sposób uporzgdkowany Jak dyskursy aogg być ko
herentnie interpretowane nawet JsZell istniejg w nich zdania 
zawarte Jedynie iapllcite.

Seaantyczny opis.dyskursu Jest równleZ deny na pozioaie 
bardziej ogólnej struktury, którg autor nazywa aakroetruktu- 
rg . Pojęcie aakrostruktury wprowadzone Jest przez eksplika- 
ejg intuicyjnego pojęcie teaatu /topie/, które funkcjonuje w 
"teorii aktualnego rozczłonkowania zdania", wypracowanej przez 
tzw. Szkołę Praskę. Mskroetruktura sekwencji zdań Jaat pewnego 
rodzaju ich eeaantyczng reprazentacjg, polegajgcg na ustalaniu 
zsrigzków więdzy eleaentawi naleZgeyal do tego sawego paradyg-

158



■•tu teketoNego. Autor przeprowadza Intarpratacjg różnych ty
pów zwlgzków na przykładzie analiz wybranych fragmentów utwo
rów lltaraoklch.

Oruga ezgić pracy T,A. van Oljka "Pragaatlca*' Jaat wpro- 
wadzenlaa do taorli pragmatyki w aap^ccla JaJ zaatoaowaó w •- 
nalizla powiarzchnlowaj atruktury dyakurau. O lla aeaantyka 
bada warunki połgczaó algdzy zdaniami w odnlealanlu do koheren
tnych właanoócl dyakurau 1 jaj ogólnej organizacji zwanej aa- 
kroatrukturf. o tyła pragaatyka zajauja alę Interpretacją tych 
zjawlak, w taralnach aktu j«zykowago 1  proceau komunikacji.
Jako jadan z głównych koaponantów aealotykl, pragaatyka ma na 
calu badania relacji algdzy znaklaa 1 jego uZyclaa. Znaczy to. 
Za powinna być ona rozualana jako dziedzina azartdco pojętych 
badać lingwlatyeznych, polegajęcych na okraólanlu konwencjo
nalnych reguł języka 1 wakazanlu Ich alejаса w procaala two
rzenia 1 rozualanla wyrażać. JaZell gramatyka doatarcza wyjaó- 
nlać akcaptoMlnoócl wyraZać przedmiotowych /object-utterance/, 
naczalnya zadaniem pragmatyki - zdaniem autora - powinno być 
przawldywania warunków pomyólnoócl dla wyrażać czynnościowych 
/Act-uttaranca/ 1 wyjaśniania w odnlealanlu do jakich wartości 
dana czynność moZa być komponentem azaragu Interakcji, w któ
rych jaat ona odrzucana lub akceptowana przez Ich sprawcę. 
Wartości to datarminowana sę w odniaslanlu do pewnego konteks
tu. będęcago alemantam składowym sytuacji komunikacyjnej.
Stęd taZ - zdaniem autora - powstaje konieczność rozpatrzenia 
aamaj struktury kontekstu. Podajemy tu tylko elementy taj 
struktury:

C : zbiór możliwych kontekstów 
Cjj; aktualny kontakar e C  
T t zbiór punktów czasowych 
L г zbiór miejsc

: 'tutaj, teraz" para definiowana przez stan c^ T I 
P : zbiór możliwych wykonawców, uczaatników

podzbiór P. zawlarajęcy aktualnych uczestników 
zbiór typów wyrażać

Po*
U
u^: aktualne wyraZanla typu U
^a^J г aktualna wyraZanla wypowiedziana
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A 1 zbiór czynności kootunlkowenla 
S : funkcje eówlenla £ A 
H : funkcja słyszenia c A 
S / / : aktualny nadawca | e P
H / / 1  aktualny odbiorca) e. P
K...I zbiory aktualnej wiedzy, przekonań, l^dań. lyczań ltd. 
CON : zbiór konwencji kowunlkacyjnych. będących własnością P.

Struktura kontekstu daje podstawę do rozwaZań nad pragaa- 
tykę dyskursu, stanowlęeego naczelne pojęcie całej pracy. W Je- 
dnye z rozdziałów autor na podstawie szeregu przykładów zdań 
Języka naturalnego prowadzi rozwalania dotyczęce relacji Mię
dzy llneamę. sakwancyjnę strukturę dyskursu a llnsarnę struk
turę kontekstu koaunlkacyjnego, to znaczy alędzy sekwancjeal 
zdań i sekwencJSMl aktów sowy.

W teorii pragwatykl znacznę część dociekań autora stanowi 
tak zwana teoria akcji. Łęczons Jost ona z taklwl pojęclswl 
Jak zdarzania, proces, działania, czynność. Induleyjna daflni- 
cjB akcji wskazuje na to powiężenia. ‘Pewna akcja jast zdarzs- 
niea. działanlea. spowodowanya przez Istotę ludzkę‘̂  Stęd teZ 
konieczne Jest - zdanlea autora - wyprecyzowanle tych teralnów. 
Podstawowya pojęciea wpływajęcya na definicję zdarzenia Jest 
zalana /change/. Zalana aoZa być rozualana jako relacja alę
dzy, albo operacja na aoZllwych światach /possible worlds/ 
lub stanach rzeczy. Wyszczególniajęc. zalana wpływa na stan 
światów lub sytuacji 1 wymaga czasowego uporzędkowanla światów. 
Tak więc zdarzenie Jest pewnę^zalsnę alędzy <W|^.t^> i

. 3aZall W danotuje zbiór aoZllwych światów a e-
to stan aoZliwe-Isaentaal tego zbioru sę kolejno 

go świata w danya aoaencle w pewnej sytuacji będzie dsnotowsny 
przez uporzędkowanę parę <w^.t^> . gdzie t̂  ̂oznacza określo
ny aoaent czasowy. Zatea zdarzenie będzie zalenę alędzy po- 
czętkowya a końcowya atsnea rzeczy, czyli alędzy parę <Wj^.t^> 
a parę . Pojęcie procesu charakteryzowane Jest Jako
zdarzanie o charakterze clęgłya, obejaujęcya okres od t̂  ̂ do 

czynność Jest pewnya dyskratnya dęglaa zderzeń, dzia
łanie aoZe być kwalifikowane Jako akcja Jedynie wtedy, gdy aa
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ona charakter zaalarzony t śfriedoey. Interpretacja tyc h  poj«ć. 
które ec częóclfl ludzkich zachotimó, tu cSalece ogólnlkoira i po
bieżna, narzuca badaczowi przyjęcia odpowiednich órcx)ków alu- 
Z^cych analizie ргоЫааи. Stęd teZ w Jednya z podrozdziałów, 
fioazęcyw tytuł ‘Mentel Structuree of Action" znaleZć woZne 
•kapllkację teorii akcji w tarwlnach behawioralnych.

Prezentując nowe keiekke van mjka poainieto azereg 
ekczegółowych probleaów, ogranlczejec alg do tych, które akła- 
deje alg na podetawowe konatrukcje pracy. Opuezczony zoatał 
eały rozdział dotyczgcy tzw. eacro-apeech acta, w którya roz- 
arazana jeet globalna organizacja koaunlkacyjnej Interakcji o- 
raz, co juZ było wapoaniane wyZeJ, Interpretacja apójnlków 
Jeżyka naturalnego. Polecajgc Czytelnikowi tg pracg eaey na
dzieje. Ze bgdzle ona etanowlć meplracjg do twórczych dzla- 
łaó na tak akoapllkowanya obazarze. Jakie Jest aeeantyka Jg- 
yka naturalnego.

HelIna śwlgezkowaka
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TEZAURUS ZAGADNIEŃ LINGWISTYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ 
/AUTOMATYCZNE PRZETW^MIZANIE TEKSTu/*^

Budowa Jęz^ów inforaacyjnych wywaga norwallzacji taraino> 
logii danych dziadzin oraz opracowania aetod JaJ ayataaatyzacji. 
Ootychc2»eowa wyniki badań i praktyczne rozwiązania w tya za
kresie aa bardzo zróżnicowana i nla wyczerpują arszystkich as
pektów tego zagadnienia. Wydaje пае sia> Ze kaZda praca wno
szące nowe alaaenty do aatodykl budowy Języków inforaacyjnych. 
a zarazaa podejaujęca próbę ich praktycznego wykorzystania,sta
nowi cenne Źródło wladoBoóci dla specjalistów zajaujęciych się 
teorię informacji oraz zespołów opracowujących nowe tezaurusy. 
Takę nowatorska i zasługujęcę na szczegółowa oaóiilenie pracę 
Jest naszym zdaniem przedstawiony poniZaJ tezaurus.

Zespół radzieckich specjalistów pod kierunkiem S.E. Nlkl- 
tiny opracował tezaurus, który Jest wynikiem bsdaó w zakresie 
terminologii lingwistycznej. Przedstawiony słownik przekładu 
spełnia potrójna rolę: systematycznego i znormalizowanego opi- 
eu terminologii lingwistycznej, narzędzia wyszukiwanie infor
macji oraz narzędzia budowy innych Języków informacyjnych.

Celem pracy było okraólenia. w oparciu o konkretny mate
riał, typów wprowadzonych i stosowanych w tezaurusie relacji 
paradygmatycznych /zakresowych/ oraz kojarzeniowych. W dotych
czasowej praktyce wyszukiwania dokumentów z zakresu problema
tyki naukowo-technicznej nie określono wyra±nla, czy tezauru
sy o silnie zróżnicowanych relacjach umołliwiaję zwiększenia 
efektywnoóci wyszukrwania informacji. ZałoZono, Za w prz:yaz- 
łościowych systemach automatycznego indeksowania i streszcza
nia dokumentów, tezaurusy tego typu mogę okazać się bardzo 
przydatne. Problemy te sę szczególnie waZne dla procesów in
deksowania, ponieważ charakterystyki wyszukiwawcze i instruk-

V,NIKITINA S.E. Tezaurus po teoreticeskoj i prikladnoj lingvls- 
tike /Automatićeskaja obrabotka teksta/. Moskwa: Nauka 1978, 
374 s.
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eje «ryszuklwewcze «tanowie swobodna pobeczenie deekryptorów,a 
uwzględnianie wielu relacji pozwala na ich różnicowanie. Po
nadto tezaurue z rozwlnletya aperaten relacji paradygmerycz- 
nych BoZa dawać odpowiedzi na pytania Informacyjne róZnych ty
pów. dotyczece wzajeanych powlezaó obiektów danej dziadziny, 
to znaczy etanowi on pawian zbiór Informacji faktograficznych. 
W trakcie prac nad omawianym tezaurusem dokonano ayatamatyza- 
cjl 1  normalizacji terminologii z uwzględnianiem dwóch punktów 
widzenia:

»/ Językowego - zalecania wprowadzania terminów atendar- 
dowych spaniejecych azerag warunków: krótkości. Jasności for
my. Intarpratacyjnoścl ltd. ;

Ь/ poJeclosrago - usystematyzowanie znaków metajęzykowych 
w oparciu o badania samego metajęzyka Jako obiektu /wymaga to 
utworzenia metamatajęzyka/. którego efektem Jest formalne 
przedstawienia aystematyzacji terminów lingwistycznych.

Założenie. Za funkcja informacyjna tezaurusa Jest pierw
szoplanowe. zostało wyrażone w doborze Jednostek leksykalnych 
słownika 1 w budowle artykułów deskryptorowych. Przyjęto, Ze 
możliwość zamiany jednej Jednostki słownika na drugę w proce
sie wyszukiwania decyduje o możliwości jej umieszczenia w ar
tykule deakryptorowym. Uznano. Ze zbudowany w oparciu o te 
zasady tezaurus będzie "ałownlklem-informatorem**, przedstawia- 
Jecym arazyatkla znaczenia terminów i synonimy, a z drugiej 
atrony będzie ałoamlklem normatywnym uwzględniaJęcya a.In. za- 
eady wyboru daskryptorów 1 i*ystarczaJęco ściśle określaJęcym 
semantyczna relacje między terminami.

Wybór 1 aalmkcja materiału

Materiały, na podstawia których opracowano tezaurus, sta
nowiły oryginalne teksty w Języku rosyjskim prac z zakresu 
lingwistyki formalnej 1 automatycznego przetwarzania tekstu o- 
raz takaty zwlęzana z tę tematykę. Wybór prac podyktowany był 
następujęcyml względami:

a/ aktualnośclę problematyki lingwistycznej dla badaó z 
dziedziny Informacji oraz sztucznej inteligencji /przydatność 
danych dokumentów również dla apacjallatów z Innych dziedzin/;
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Ь/ du±Q ilo6cl9 prac dotyczących automatycznego przetwa
rzania tekatu;

с/ brekian roeyjaklago ałownlka taralnologlcznego dla taj 
dziadziny /tazaurua aial go ezgdeiowo zaat«plć/:

d/ przypuazczanlea, ±a poalao rdinorodnodcl lęzykóW|W któ
rych naplaana ag praca o automatycznym przmtwarzaniu takatu, 
moina wyodrębnić pewnOł wapólna dla nich punkty /np. oparacyj- 
ny charaktar opleu/;

a/ założeniem, że ograniczenia tematyki tazauruaa do do
kumentów otworzonych przez Jadnę tylko azkołę lingwlatyeznę 
ograniczyłoby Ilość potencjalnych zapytart Informacyjnych 1 po
zbawiło możliwości zaatawlania różnych ayatemów terminologicz
nych.

Uwzględniony materiał obejmuje 3000 dokumentów dotyczą
cych automatycznego przekładu tekatu oraz llngwiatykl matana- 
tycznaj, paychollngwlatykl, atatyatykl 1 teorii informacji. 
Tarninologla wazyatkich prac /Łącznie z terminologię dotyczę- 
cę morfologii, ayntaktykl, leksyki i semantyki/ została u- 
względniona w tym samym stopniu, przy czym włęczono zarówno 
terminy rdzennie rosyjskie,Jak 1 zasymilowane.

Przyjęto następujęce kryteria doboru terminów:
1. Przydatność danego terminu Jako nazwy przedmiotu okre

ślonego w pytaniu Informacyjnym, przy czym uwzględniono głów
nie rzeczowniki, wyrażenia rzeczownikowa oraz przymiotniki 
/dla przymiotników tworzono artykuły dsskryptorowe o odrębnym' 
charakterze - zawlerajęce synonimy i "koralaty" odsyłajęca do 
rzeczownika/. Np. termin ‘tekstowy'* posiada odsyłacz ‘zobacz** 
do terminu ‘tekst

2 . względy lingwistyczne /odtwarzalność, semantyczna nie- 
rozłęczność zwięzków wyrazowych lub zmiany znaczert Jednego ze 
słów wyatępujęcych w zwlęzku wyrazowym/, a także niektóre wy
magania dotyczęce budowy artykułów deskryptorowych.

Ograniczenie materiału dotyczęeego określanej tematyki 
wpłynie również na ograniczenie opisu Jednostek części tezau
rusa zatytułowanej: ‘Syntaktyks, semantyka, problemy automaty
zacji". Np. terminy ‘morf‘ i ‘aorfern" nie maję w niej własnych 
artykułów deskryptorowych l w zwlęzku z tym nie uwzględniono
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Ich eynanlMĆw 1 queeleynonlai6ir takich Jak “plerea*' 1 “lekaea*. 
n Jaazcza wlqkazya atopnlu odnopl slq to do terainoiogll in
nych nauk wystgpujocaj m tekstach lingwistycznych. Np. tarnin 
“Język rachunku prsdykatów“ nis został uznany za dsskryptor 
ze względu na Jago watę przydatnodć w procesie wyszukiwania 
dokuasntów dotyczęcych lingwistyki, natoaisst został uaissz- 
czony w artykule deskryptorowyn taminu “predykat". Tak więc 
niektóre Jednostki leksykalne tezaurusa nogę okreólać zakres 
tsnatyczny. nino Ze nie nsję sanodzielnych artykułów deskryp- 
torowych. Częóć tych terninów. nisnowicie dotyczęcych fonety
ki, fonologii i norfologii oraz senantyki /np. zdrobnienia i 
punkty widzenia/ poaieda własne artykuły deskryptorowe w wy
dzielonej częóci tezsuruse zatytułowanej “Morfologia". Ta wy
dzielona unownle częóć słownika została przeznaczona przez 
autorów do wykorzystywania w eksperymentalnych systenach wy
szukiwania inforaacji z zakresu lingwistyki.

3. Elininscja synoninii. 3eko deskryptory wybierano spo- 
óród synoniniAw tarniny krótkie. Jednoznaczne /np. zamiast 
“słowo" - “słowoforna" i "leksea"/ i w miarę aoZllwoóci Jedno- 
wyrazowe. Przy Jednakowyn upowszechnieniu terminów rosyjskich 
i międzynarodowych wybierano ta ostatnie. Z grupy rosyjskich 
terninów Wybierano te o największej Jasności np. “grupa rze
czownikowa" /gruppa auscestvltel'nogo/. a nie “grupa imienna" 
/Iniannaja gruppa/, ponlewsł ta ostatnia mołe obejmować nszwy 
przyniotnikowe.

Metody leksykograficznsgo opracowywania artykułów 
deskryptorowych

Artykuły deskryptorowe opracowywano dwiema metodami:
1/ matodę symulacji pytaó i wyszukiwania tarminów powlę- 

zanych z taralneml okreólajęcyml tematy pytaó, np. dla termi
nu “paragraf" wyatępujęcago w pytaniu o budowę paragrafu, po
krewnym i istotnym z punktu widzenie wyszukiwania informscji, 
okazał się tarnin szerszy “tekst pisany". Dlatego t №  ostatni 
uniaszczono w artykuł^ deskryptorowyn terminu "paragraf*. Tę 
metodę uzyskano ICO pierwszych artykułów deakryptorowych;
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2/ metody rtceperytieńtóiit kojarzeniowych, która polegała 
na ankiotowya uatalaniu zaatawów tarainóit powiązanych rolacja- 
ai aaocjacyjnyai. Wyniki badaó ankietowych porównano 1 wydzia> 
łono tarniny krzyżujące aic.

Porównując wyniki uzyskana cbiaaa aatodani stwierdzono.
Ze zeatawy tarnlnów dla poazczególnych pozycji artykułów daa- 
kryptorowych, opracowane tynl epoaobenl, pokrywały aig w znacz- 
nyn stopniu. Eksperynency ta przaprowadzano w trakcie dal
szych prac nad tezauruaaw traktując Ja Jako testy kontrolne.

Metoda ustalania relacji zachodzących nigdzy Jadnoatkaai 
lekaykalnyni słownika

Stwierdzono celowoóć wydzlalanla oraz specyfikacji po- 
wiezaó nlędzy terninaal lingwistyki. ZałoZono. Za istnieje 
noZliwość wyselekcjonowania zestawu ragularnla wyatgpujecych 
relacji obejmuj«cyeh relacje rodząJowo-gatunkowe, czgóć-ca- 
łoóć i pozostałe /naazya zdanlen aoZna Ja uznać za kojarze
niowe/, które byłyby znoraalizowane,i których liczba byłaby 
wystarczajgea t konieczna, wydzielono takio relacje powtarza- 
Jęce się między licznymi parani teralnów niezależnie od ich 
treóci. Po wydzieleniu 100 relacji logiczno-senantycznych 
opracowano Je i zgrupowano uzyakujęc zestaw 27 typów relacji. 
Opracowujęc ten zestaw poszarzano kaZdg relację charaktsrys- 
tycznę w ten sposób, aby obejmowała aaksynalnie szerokę kla
sę powięzart terminów. W zwięzku z tym kaZdeJ relacji przy
pisano szereg Językowych sposobów JaJ realizacji /wyraZert 
standardowych/, którymi noZs być m a  wyraZana w tekstach lin
gwistycznych. Kontrolę wyboru relacji prowadzono natodael 
symulacji pytsó 1 ankietowego eksperymentu kojarzeniowego.

Typy relacji

Artykuły deskryptorowe budowano w formie ankiet dla .każ
dego terminu, który miał być umieszczony w tezaurusie Jako 
deakryptor. Przy pomocy pytaó ankiety opracowywano zestaw nazw 
relacji semantyczno-logicznych wlęZęcych tarniny z deskrypto- 
rami. Nazwa takiej relacji to dwuargumentowy predykat P /А, 8/
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nri^tocy deekrypcor A 1 wpromedzony do Jogo artykułu ze poooeg 
togo predykatu tereln В.

Wyodrębniono 1 zeetewiono neatępujęce relacje /oznaczajęc 
je w artykule deekryptorowye podanyal nliej nueeranl/:
2; Sytionlala
Oo tezaurusa wlęczono takZe jako elaeentarne jednostki leksykal
ne /E3L/ pewne bliskoznaczne z deskryptoree jednostki, tworzęce 
z nlB klasę odpowlednlodcl. Stoplert aynonlnlcznodci tarainów 
okrsdlsno przez wzajeene porównywanie zestawów Ich artykułów 
deskryptorowych. Эак wiadomo, synonlala w językach Informacyj
no- wyszukiwawczych /OIW/ przedstawiona Jest czysto grametycz- 
nle jako odniesienie warunkowej równoważności, określonej po
trzebami wyszukiwawczymi. Znaczy to. Ze jeśli pytania Informa
cyjne sę szerokie to klasa terminów warunkowo równoważnych 
/deskryptorów/ jest znacznie szersza niż zbiór wyrazów uzna
nych powszechnie za eynonxmy. Przy opracowywaniu tezaurusa 
terminy o Identycznych artykułach deskryptorowych potraktowa
no jako pełne synonimy. Takie pełne synonimy zamiast artykułów 
deskryptorowych maję w tezaurusie odsyłacz do terminu uznanego 
za główny. Odnosi się to przede wszystkim do skrótów. W przy
padku homonlmll skrótów wprowadzono nowe nazwy pojęć, np. dla 
rosyjskiego terminu 'kontekstno-svjazana grammatika" - "KSG" 
/grametyka zależne od kontekstu/ skrót - KSG** jest taki san 
jak dla terminu "kontekstno-svobodnaja gramnatlka^/grematyka 
bezkonteketowa/, dlatego zmieniono nazwę pierwszego pojęcia 
na “kontekstno-zevialmaja grammatlka’ - "KZG" /grsmatyka kon
tekstowa/.

Za synonimy uznano również terminy różnych nauk występu
jące w tekstach lingwistycznych w tym samym znaczeniu oraz pa
ry różnojęzyczne, e także terminologię żargonu naukowego. Omó
wione wyżej pełne synonimy wyróżniano za pomocę relacji "kon
tekst ", chociaż stwierdzono, że można je również wyróżniać za 
pomocę Innych relacji, m.ln. relacji "aspekt".

Terminy, których artykuły deskryptorowe różnię się pod 
względss leksykalnym uznsno za synonimy pod wsrunkiem, ża ter
miny. która sę różne w artykułach deskryptorów sę -również sy- 
nonlasmi /dotyczy to różnych metajęzyków/. Takie synonimy uzns-
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по za quasieynonlHy 1  przypisano is odrębne artykuły daakryp- 
torowe« przy czya potraktowano ja jako aynonlay. a jednocześ
nie deskryptory kojarzeniowe. Np. teralny oznaczone ayabolew 
relacji 2 « 28т 'grupa ayntaktyczna*. 'konatrukcja* eg eynoni- 
aaai deekryptora "ayntegne", a zarazea jego daakryptoraai ko
jarzeniowymi. Stwierdzono. 2e stopnie pofcrewieAstws uwzgl^nio- 
nyct) quasisynoniaAw charakteryzują sig duiyai wahańleni.
3ł Korelacja
Oest to relacje poaigdzy teminaai: przeciwstawnymi, która ag 
antonimami, pojgeiael dopełniajacyal aig nala±gcyei do jednej 
kategorii, stanowiącymi razea całość.
wyrażania standardowe: A przeclwetawna /dopełniające B;
A razea z В daje C. Np.:
a/ antoniayt ‘zwykły azyk wyrazów' - ‘InMereja". 
b/ terminy dopełniajges alg: ‘aspekt dokonany' - 'aspekt nie

dokonany'.
С/ tarniny stanowigcs całość; 'taaat' - 'reaat'.
Relacja korelacji ałuZy do rozróżniania hoaoniaii.
4ł Pojęcie rodzajowe - relacją rodzajowa
WyrsZenla standardowet A typ. odaiana B; A jest B. Stwierdzo
no. Ze chooiaZ wskazanie pojęcia rodzajowego dla deekryptora 
jest obowigzujgca. to nie zawaze da alg ono wyrazić pojedyrt- 
czya terainea /noZe być opieowya wyraZenien/ lub aoZna je je
dynie wyrazić terainea nielingwiatycznya: dlatego relacja ro
dzajowa nie została uwzględniona w niektórych artykułach des- 
kryptorowych. Ponadto do pewnych tarainów odnosi alg kilka 
teralnów rodzajowych, która nia ag zgodne - stanowi to wskaź
nik hoaoniaii deskryptorów.
5. Pojęcie gatunkowe - relacja gatunkowa
Wyrażenia standardowe: takie A jak B; A dziali alg na B; 
do A odnosi alg B, Pojęcia gatunkowe określajg pełny zakres 
nazwy rodzajowej. Zostały ona wyraZone terainaal jadnowyrazo
wymi lub stałymi połgczenisai ««yrazów. Przyjęto, Ze aogg być 
takze swobodnymi połgczsnisai wyrazów pod warunkiau. Ze stano
wię nazwy relacji jakichkolwiek innych tarainów. Np. w ertyku-
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le <łe«kryptorowym terminu "aflke". termin "aflke słonotmórczy*. 
stanowiący pojęcie rodzajowe dla wielu nazw aflkaów. występuje 
Jako pojęcie gatunkowe.
6 ł Caloftć
Wyr Stenia standardowe I В składa się z A; В zawiera w sobie A:
A działa w połęczenlu z B. Relacja “całość* wyrażana Jest róż
nymi terminami w zaleZności od planu:

a/ w planie peradygmatycznym: np. “leksyka* jest nazwę 
całości w stosunku do “leksem*;

b/ w planie ayntagaatycznya: np. ”zdanle~ Jest nazwę ca
łości dla “ałowoforma“.;

С/ w planie semantyki i relacji: np. termin “Jednostka 
ponadfrazowa* Jest w relacji “całość’ do terminu “zaimek" 
z punktu widzenia funkcji anaforycznej zaimka.
7: Cześć
Relacja odwrotna w stosunku do relacji “całość", 
wyrażenia standardowe: В Jest częśclę, składnikiem, elementem A: 
В wchodzi w skład, zawiera się w A. Stwierdzono, Ze w praktyce 
przy sporzędzanlu Instrukcji wyszukiwawczych, relacja “całość* 
zamienia się na relację “część* częściej niZ odwrotnie,czyli 
ta ostatnia Jest mocniejsza. Np. rzeczywisty zwlęzek implike— 
cyjny zachodzi pomiędzy pojęciami “paragraf*— ^  “tekst pisa
ny*, a nls odwrotnie.
Bł Klasa
. wyrażenia standardowe: A nalaZy do 6; A zawiera się w klasie 
B; A Jest wariantem B; A reprezentuje B. Relacja ta Jest cha
rakterystyczna dla terminów oznaczajęcych Jednostki poziomów 
Językowych. Np. termin “leksem" Jest w relacji “klasa" do ter
minu “słowoforma",
9: Człon klasy
Relacja odwrotna w stosunku do relacji “klaea*.
Wyrażenia standardowe: В naleZy do A; В wchodzi w skład A;
6 Jeat wariantem A; В reprezentuje A.
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lOi Perametr
Relacja 'paranetr" «ryrała Istotna eachy pojęola okrailanago 
przez deskryptor.
Wyraienia standardowe: A posiada własno^ B. aa В Jako wlea** 
nońć:*A charakteryzuje alg przez B; В jest istotna oznaka A.
Np. deskryptor "czarci aowy’ jest związany relacja "paranstr** 
z taruinsa "kategoria graaatyczne*. Relacja "paraaatr” powin
na wskazywać istotne /dla tezaurusa/ cechy idealnego deskryp- 
tore.
li; Nośnik paraaetru
Relacja odwrotne do relacji "paraaetr".
Wyrażenia standardowo: A charakteryzuje B; A jest istotna ce
cha B. Np. tarnin "f^asownik" Jest w relacji "noćnik paraae
tru' do terainu "kategoria przechodności - nieprzechodnoćci".
12; Podstawowa funkcja
Relacja ta wiaie deskryptor /А/ z terainea oznaczajęcya tOg 
co on wyraZa /В/, do wyraZania czego aluZy.
wyrażenia standardowe: A wyraZa B, jest wykorzystywane dla wy
rażenia B. oznacza /określa/ B; A konieczna do tego, aby B:
A formalny wykładnik B: A jest B. Np. ternln "/А/ oznacza-po
jęcie /В/: znaki przestankowe /Ą/ słuZg do deliaitacji tekstu 
/В/; afiks /А/ jest formalnym wykładnikiea znaczenia struktu
ralnego wyrazu /В/.
13; Sposób wyraZania funkcll
Relacja odwrotna do relacji "podstawowa funkcja".
Wyrażenia standardowe; A wyraZa się przez B; В wykorzystuje 
się dla wyrażenia A; В - foraalny wykładnik A. Np. podalot /А/ 
wyraZa się za poaocę mlanownlks /8/; wskazywanie /Ą/ wyraZa się 
zaimkiem wskazujęcya /В/.
1Д; Obiekt - sposób przedstawienia w linowiatvce
Wyrażenie standardowe; A przedstawia się w postaci B.
Relacja ta wyraZa zwlęzek między niektórymi lingwistycznymi 
obiektami /własnościami i relacjami/, a sposobem ich przedsta
wienia przez lingwistów. Tak np. struktura syntaktyczna moZe
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być przvdetmlona н poataet drzawe aMle^odei., s lekeyka w poe- 
tacl ałowrtika. Np. taraln ~lekayka~ Jeat w relacji *bbiekt' do 
teralnu *'eło«tnlk‘*.
IS: Spoeób przedetaedLenla et llngilatvce - obiekt 
Relacja oderotna do poprzednlaj.
Wyralenle atandardoMa: 8 wykorzyatuje slv do przedetawlenia A.

, i16ł Podatairoaa operacla / procedura
Relacja "operacja" dla wybranej przez autorów lekeykl wskazuje: 

a/ procesy zachodzQCe w Języku - obiekcie /np. składania 
słów/.

b/ działalność ułytkownlka Języka w odniesieniu do t^cetu 
/np. segaentecja/.

С / operacje człowieka lub aaszyny przeprowadzane aetodaal 
foraalnyal na sforaallzowanya zapisie tekstu /np. odcinanie 
koócówek/.

Teramy wyraZajęce operacja sę taraineal Języka przedalo- 
towego albo znskaal operacji setsJęzykowych, W relacji "opera
cja" dsakryptor aoZe styetępować w następujęcych rolach: 

a/ Jako główny lub konieczny obiekt operacji, 
b/ Jako rezultat lub cel operacji.
С/ Jako Instruaent operacji, 
d/ Jako pośredni przedalot operacji.
e/ Jako pewne odniesienie, do kontroli lub wykrycia które

go konieczna Jest operacja.
Ze względu na to. Ze alędzy nazwaal operacji a deskrypto- 

raa aogę występować róZne relacje eeaantyczne. dla wlęZęcej Je 
relacji "operacja" nie przyjęto wyraZeó standardowych. W przy
padku terainów określajęcych działy nauki pozycja "operacja" w 
ich artykułach deskryptorowych zawiera nazwy procedur charakte
rystycznych dla danej'dziedziny. Np. w artykule deskryptorowyn 
teralnu "graaatyka" w pozycji "operacje" występuję terminy: 
"operacje morfologiczne", "operacje syntaktyczne".

Przy opracowywaniu tezaurusa przyjęto. Ze relacja "opera
cja" Jest tylko dwuargumentowym predykatem, choclaZ w Języku 
naturalnym moZe być ona predykatem wleloargumentowym. Ze wzglę-
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du na to oraz na wieloznaczność relacji 'operacja* pomiędzy ter
minami a deekryptorem, wszyarkle funkcja predykatćw tej rela
cji zredukowano w tezaurusie do jednej. Tę niedogodność ekon- 
peneowano wrprowedzejęc trzy rodzaje relacji do niej odwrotnych, 
przy czyn dwie z nich 'obiekt główny' 1 'obiekt/rezultat' sko- ' 
masowano w jednaj pozycji artykułu deskryptorowego /17a, b/, 
a relację "Instrument/netoda /pośrednik/' umieszczono w od
dzielnej pozycji.
17; a/ Obiekt główny, b/ obiekt-rezultet
Wyralenla standardowe; A realizuje elę na в, zamienia się w B, 
wymienia się na B, przeprowadza В w Bĵ . Np. dla terminu 'auto
matyczne Indeksowanie' obiektami głównymi sę 'dokment' i 'za
pytanie', a oblektaa-rezultatem Jeet 'charakterystyka wyszuki
wawcza dokumentu'.
18; Instrument/metoda
wyrażenie standardowe: A Jest pośrednikiem w przemianie В 
1 przy wykorzystaniu B; A towarzyszy B; A z udziałem 8. Rela
cję tę objęto różnorodne lingwistyczne zjcmiska: instrumenty, 
metody, sposoby analizy, zjawiska towarzyszęce procesom lub 
operacjom. Np. termin 'automatyczne indeksowanie' powięzany 
Jest tę relację z terminami: 'słowo kluczowe",'deekryptor', 
[.'algorytmy indeksowania'J. 'Język indeksowania'. Wykazano w 
ten sposób. Ze relacja ta konkretyzuje odniesienie relacji 
"operacja' do deskryptora. Np. w artykule deskryptorowym ter
minu oznaczaJęcego Jakiś instrument aoZe nie być uwzględniona 
relacja semantyczna oznaczajęca operację, ale w artykule des- 
kryptorowym określonej operacji umieszcza się relację 'ins
trument'. W ten sposób, unikajęc dublowania, uzyskano skró
cenie opisu. Ole nazw nauk pozycja relacji 'instrument* za
wiera nazwy metod wykorzystywanych w danej nauce. Np. dla 
deskryptora 'lingwistyka statystyczna" w pozycji 16; znajduje 
się termin 'statystyczna analiza tekstu', a w pozycji 18: 'me
tody statystyczne'.
19; Poziom /J ęzyka/
Relacja 'poziom' wskazuje poziom Językowy lub poziom przedata-
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wl«nle муг»£вп1в /Model* formalne/. Vfl*2e one nazwy pozlomAw 
z nazwami Ich Jednoatek.
'Kfyraienia atandardowet A - Jednostka В; A rozpatruje się na 
poziomie В. Np. dla terminu ~zero /w znaczeniu lingwistycznym/** 
relacja ‘‘poziom” wigła go z terminami ”pozlom morfologiczny”, 
‘poziom ayntaktyczny”.

Relację ‘poziom" uwzględniono w artykułach deakryptoro- 
arych szerokich pojęć rodzajowych, natomiast w artykułach des- 
kryptorowyeh pojęć gatunkowych pominięto Ję. Np. dla terminu 
‘grupa ayntektyczna” podano w pozycji 19: ‘poziom syntaktycz- 
ny”, a dla terminu ‘grupa rzeczownikowa” relacji tej nie u- 
względniono.
gO; 3ednoatkl poziomu
Relacja odwrotna do relacji ‘poziom”.
Wyraienla atandardowe; A zawiera В Jako Jednostkę; Jednostka
mi A aę B. Np. Jednostkami poziomu ‘poziom morfologiczny” sę 
‘morfem” i ‘ałowoforma”,
21; Rodzaj atoaunku
Wyraienla standardowe: A w stosunku В do C; В wlęia A 1 C. 
Relacja ta zoatała uwzględniona dla nazw obiektów Językowych 
zwięzanych z innymi terminami relacjami semantycznymi, syntak- 
tycznyal i innymi. Np. rodzajem stosunku dla terminu "orzecze
nie” Jest ‘zwięzek predykatywny”. 3eśll drugi człon relacji 
Jeat wyraiony innym terminem nil pleriwszy. to Jest on w rela
cji korelacji z pierwszym członem. Np. w relacji ‘zwięzek pre
dykatywny - podmiot” drugi człon Jest w relacji korelacji do 
"orzeczenie”
22; Człony relacji
3est to relacja odwrotna do poprzedniej; wyróżniono w niej 
podpunkty a/ i b/.
Wyrażenie standardowe: В w a i В w b zwlęzane sę A;
B w a  1 B w b  a ę w  relacji "nazwa relacji” A. Np. dla 
deekryptore "homonlmia ayntektyczna”, terminami zwięzanymi z 
nim relację ”człony relacji” sę terminy: "konstrukcje” i 
"struktury ayntektyczna".
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23; iMpllkacJa
Relacje ta wyrała *clał« korelacją alędzy pojffclaal J«zyko«tyal 
lub llngwlatycznyal. Obejauja ona relacja typu; przyczyna-sku- 
tek, aarunafc—zjaalako uaarunkowana.
WTyraZanla atandardowas Oadll A to 8; A lapllkuja Bi A prowadzi 
do 8.

Relacja “lapllkacja* ao2e być językowa lub aatajęzyfcowa, 
□o językowych relacji tego typu nalalę: 
a/ relacje paradygaatyczne. np. dla teralnu "konwereja* 

drugla członaa relacji "lapllkacja*' jeet tarnin "hoaonlala'i
b/ relacja ayntaktyczne, np. dla teralnu "paradygnat od> 

elany wyrazów** drugla członaa relacji “lapllkacja** mą tarni
ny: "forea eyntaktyczna** lub "foraa analityczna'*.

Przykładna relacji netajęzykowaj Jaat relacja 'Inpllka-
cja", której członanl aę: **podwójna zalaZnoóć**---^ ’nlaadak-
watnoóć drzewa zalaknoćcl**.

W tezauruale nie wprowadzono rozróżniania ayaatrycznych 
i asynatrycznych relacji lapllkacjl.
24. Kontekat/dyecypllna
Relacja ta wlęZe deakryptor z nazwa dyecypliny, lub nazwę da
nego netajęzyka, którego jeat on aienentea, albo z nazwę kon- 
takatu, w któryn tan tarnin alę znajduje.
Wyrażenia atandardowe: A Jest wykorzyatywane w 8; A odnoal 
się do Bi A jeat temlnen B. Np. relację **kontaket/dyecyplina’' 
powlęzane aę tarniny "operacja lingwistyczna” 1 **graaatyka ge- 
naratywna". wydaja alę. Za relację tę noZna traktować jako od- 
wrotnę do relacji "obiekt naukl/dyacypllny".
25; Aspekt .lezyka
Relacja ta odnosi pojęcie wyraZona daskryptorsn do okraólone- 
go lingwistycznego aspektu rozpatrywania języka.
Wyrażania standardowe; A w planie 8. w aapakele 8. Charakte
rystyczna dla opracowanego tezaurusa aę;
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а/ aapakt noalnatyimy - aapakt koaunikatywny; 
b/ plan wyrajania - plan traAci /aaaantyka/i 
с/ paradygaatyka /lgzyk« ayataa/ - ayntagaetyka /takat 

adwlony. takat plaany/.
Np.- relacja ‘’eepekt" wl«±a daaki^ptor “predykat loglc2uiy“ z 
terainea “aapakt koaunlkatywny“.
26; Obiekt naukl/dvscvpllnv
Relacja ta wlgłe naznę dziełu atledzy lub dyacypliny lingwia- 
tycznaj z nazttg obiektu, którya aig zajmuje.
Wyraiania atandardowa; A zajmuje aig rozpatrywaniem B, аю В 
za awój przedmiot. Np. relacja “obiekt nauki" wigZa deakryp- 
tor “lingwietyka matematyczna“ z terminem “gramatyki formal
ne".
27; Odnoel aie do'....
Relacja ta wigZe daakryptor z przymiotnikiem wywodzęcya sig 
od niego znaczeniowo, przy czyn związki semantyczne rzeczow
nika z przymiotniklea mogą być różnorodne. Np. relacje "Odno
si sią do ....“ wiąZe deakryptor “alfabet" z przymiotnikiem 
“alfabetyczny".
28; Nieatandardowe relacle ааосДасуЛпе
Relacjami tymi objęto arazystkle relacje nie uwzględnione w 
poprzednich pozycjach, ale występujące regularnie, tzn. cha
rakterystyczne dla wialu par terminów.

Wszystkie opisane relacje, ze względu na typ informacji 
przez nie aryraZoneJ. podzielono ne dwie grupy.

Oo pierwszej grupy zaliczono następujące relacje: syno- 
ninii. korelacji oraz rodzajowo-gatunkowe. ze względu na to. 
Ze są one logicznymi relacjami inkluzji i toZsamosci.

Oo drugiej grupy zaliczono pozostałe relacje niosące in
formacje O dziedzinie przedadLotoweJ tezaurusa.

KaZdy termin wprowadzony do tezaurusa badano za pomocą 
systemowych związków trzech poziomów; logicznego, lingwisty
cznego /metodologicznego/ i Językowego /obiektu/.
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Budowa artykułu deakryptarowago

Przy opracowywaniu tarainologll tazauruaa posługiwano alg 
ayatawaw ankiatowya. Ankieta artykułu daakr^torowago składała 
alg z 28 pozycji: 1 daakryptora i 27 pozycji oznaczonych ayabo- 
laai ralacjl. która łgczg wystgpujgca w tych pozycjach taralny 
z daskryptorea.

W artykułach daakryptorowych tazauruaa nie wazystkia pozy* 
cje ankiety zostały wypełnione z naatgpujgcych wzglgdów:

1/ tarnin powigzany dang ralacjg Jaat taki san Jak nazwa 
pojęcia rodzajowego w tya seaya artykule daakryptorowya /za
znaczono to pozostawianien pustego mejsca w danej pozycji an
kiety/;

2/ nie aa na razie tarninu powigzanago z deakryptoraa da
ng ralacjg /w danej pozycji ankiety zaznaczono to kraskg po- 
zioag/:

3/ tarnin powigzany dang relscjg z daskryptorea Jest w 
stosunku do niego nieralawantny, ale nie wyklucza sig aołli- 
wodci Jago uwzględnienia dla pojęcia rodzajowego znacznie 
szerszego i odległego od danego'o kilka stopni w hierarchii 
/zaznaczono to w danej pozycji ankiety dwieaa kreskami pozio- 
nymi/.

Tak więc ankieta taka etanowi sforaallzowany opis tezau
rusa z szeregiem dopuszczeń i ograniczert bgdgcyeh wynikiea 
potrzeb infornacyjnych. Natomiast większość deekryptorów w 
gotowym tezaurusie te artykuły deekryptorowe o zredukowanej 
liczbie pozycji« nie uwzględniono w nich bowiem tych informa
cji. które sg waZne Jedynie w pienie lingwistycznym, a nie w 
aspekcie informacyjnym. W ten sposób rozróżniono dwie funkcjo 
tezaurusa: przedstawienia systemu lingwistyki oraz narzędzia 
indeksowania i wyszukiwania informacji.

Budowa tezaurusa

Tazaurue składa elę z części metodologicznej i alfabety
cznej, przy czyn ta ostatnia dzieli sig na części: "Morfolo
gia” i "Syntaktyka, semantyka, problemy automatyzacji". Zawie
ra on 2 OOO terminów, z których lOOO to samodzielne deskrypto-
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гу. Czę^ eysteaetyczna tezaurusa m postaci actieaatu artykułu 
deakryptorowsgo zawlara wykaz relacji, których kolajnoóć nie 
była podyktowana ładnyal względami formalnymi.

Daskryptory podano w liczbie pojadyóczej. ale dla tych 
samych terminów wyatępujęcych w pozycjach artykułów deskrypto- 
rowych uwzględniono, tam gdzie było to konieczne, liczbę mnogę.

W przypadku deskryptorów stanoiwlęcych połęczenle przymlot- 
nlk-rzaczownlk Ich artykuły deskryptorowe umieszczono po arty
kułach dsskryptorowych semych przymiotników.

W artykułach deskryptorowych tezaurusa wprowadzono szereg 
oznaczeń. M.In.:

1 . Przyjęto, ła poza pozycjami artykułu deekryptorowego 
17з 1 22i atoeowanie podpunktów a/, b/, с/ .... oznacza gru
powanie tarmlr^w wydzielonych według jednej zasady. Przy czym 
kolejność wyliczania terminów w grupie została określona przez 
stopień ważności terminów.

2.1. W nawiasami okręgłych podano wyjaśniania lub okreś
lenia nleobowlęzkowa, z którymi deakryptory mogę występować w 
tekstach.

2.2. W nawiasach kwadratowych zawarta aę terminy, które 
nta powinny być ualeazczona w tezaurusie. NaleZę do nich:
- synonimy 1 przymiotniki nie występujęca w badanych tekstach, 

np. pojęcia gatunkowe wyrażona połęczanisml wyrazów nie na
da Jęcyml się do wprowadzenia do taziaurusa;

- terminy, których znaczenia wychodzi poza remy danej dziedzi- 
nys

- całe frazy - wyjaśnienia częściowo lub całkowicie składajęc' 
się z terminów zawartych w tezaurusie.

3. 2^ak równości " stosuje się w dwóch rodzajach kombi 
nacji relacji:
- gdy dany termin pełni kilka funkcji w odniesieniu do des- 

kryptora;
- gdy funkcji terminu nie da się oznaczyć przy pomocy jednej 

relacji, występuje to głównie w przypadku synonimów, np. re
lacja 2 « 28.

4. Oznaczenia kategorii wprowadzono w części tezaurusa 
zatytułowanej “Morfologia**. Oeskryptorom przypisarfo wskaZniki
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kateeorlił tzn. symbole tych z wyepecyflko«*anych rolacjlt któ
re dla określonej grupy terminów mogg słułyć jako nazwy ich 
klasy logiczno-semantycznej. Wekainiki to przypisano tylko tym 
deskryptoroa, które mejg właana artykuły deskryptorowe. Nie 
przypisano również wekaZników kategorii tym pojęciom gatunko
wym, dla których wskaźniki te byłyby takie aama jak wekaZniki 
odpowiadających im pojęć rodzajowych, w niektórych przypadkach 
deekryptorom przypisano więcej niZ jeden wsksZnik kategorii. 
Dotyczy to głównie nazw kategorii gramatycznych i fora katego- 
rialnych. których określenia obejmuję znaczenia gramatyczne i 
sposoby gramatyczne i którym w zwlęzku z tym przypisano wekaZ- 
nlki 12 i 13. W prz^adku niektórych terminów kolejność przy
pisanych im wskaźników aa istotne znaczenie, ponieważ akcentu
je, które z wymienionych kategorii sę dla nich bardziej pod
stawowe. VVakaZnik kategorii "operacja” aoZa występować* w dwóch 
pozycjach. Pierwsza z nich wskazuje. Ze chodzi o procesy języ
kowe a druga. Za termin dotyczy operacji metajęzykowych.

Charakteryetyka tezaurusa 

Artykuł deakryptorowy
Budujęc tezaurus autorzy starali się zachować podstawowe 

cechy terminologii lingwistycznej i struktur określeó lingwis
tycznych. Jednak artykuł deakryptorowy został potraktowany ja
ko artykuł deekryptors a nla terminu, ponlewaZ deskryptor mu
si określać pojęcia wyraZone róZnyml terminami w poszczegól
nych językach tekstów. Stęd wywodzę się cechy charakterystycz
ne artykułów deskryptorowych.

i. Zawartość artykułu deskryptorowego uwzględnia:
- możliwości zastępowania terminów w tekstach,
- wepółwystępowania terminów w tekstach.
W zwlęzku z tym artykuł deskryptorowy moZe odzwierciedlać wie
le definicji deskryptorów, a jednocześnie aoZe zawierać termi
ny, które nie mogę być zawarte w takiej definicji. Tak np. do 
tych ostatnich nalaZy tarnin "jednoznaczność" w artykule des- 
kryptora "termin".
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w artykule deekrypcorowyai doMrolnago teralnu ao2e być za
warte Inforaeeja o właenodclach Jego pojęcia gatunkowego. Jed
li nie Jeat ona przedatawiona w innya aiejecu tazauruaa. Np. w 
artykule daakryptorowya terainu 'przekład autoaatyczny** w po
zycji i8: 'inatruaant' podano teraln 'Język pośrednik', chociaż 
ten ostatni dotyczy tylko niektórych ekeperyeentalnych systenów 
autoaatycznego przekładu.

2. Zestawy terninów artykułów deskryptorowych eporzędzono 
bez zaznaczenia relacji eyntaktycznych, a uwzględniane relacje 
to tylko predykaty dwuarguaentowe - etęd Ich niepełnoóć.

3. Szczegółowość teroilnów została określana przez pozioa 
eetejęzyke użytego do opisu Jednostek słownika, wybór relacji 
i leksykalny zastaw tezaurusa. Np.artykuły deskryptorowe ter
ninów 'przedrostek' i 'przyrostek' róZnię się tylko pozycję 3: 
/relacja korelacji/, ponieważ znaczenia 'przed' i 'po rdzeniu' 
nie zosteły uwzględnione w stoeowanyia Języku.

Strukturę ankiety artykułu de&kryptorowego oraz układ 
artykułu deekryptorowego 'Język Infornacyjno-wyezuklwawczy" 
ilustruję przedrukowane w Jęz. oryginału przykłady z tekstu 
tezaurusa /patrz s«ieO-lSl/.

Artykuł deskryptorowy Jako środek wykrywanie homoninll
Oeśli pary nie pokrywajęcych się zakreeoiwo terninów wystę

puję w tych sanych pozycjach artykułu deskryptorowego. ważnych 
dla definicji deekryptors, oznacza to. Ze przyjęty za deskryp- 
tor ternin Jest hononinen i wynaga budowy kilku sanodzielnych 
artykułów deskryptorowych. Natoniest Jeśli tarniny te wystę
puję w jednej pozycji artykułu deskryptorowego /gdy pozycji 
tych Jest wiele/ - uznany za deskryptor ternin Jest Jednost
kę wieloznacznę. Zgrupowano artykuły deskryptorowe terninu 
hononinlcznego pozwalaję na stwierdzenie hononinii w tekstach 
dokunentów, które noZe być równieZ przeprowadzane autonatycz- 
nie. Np. w tezaurusie występuję trzy artykuły deskryptorowe 
terninu 'grsnatyka'.
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Przykład ankiety artykułu deskryptorowego;

1)
2)

3)
4)
5)

&)
ii
8)
9)
I(»
11)
12)

заглавное слово; аффахо 
синонжш: аффиксальная морф (ем) а, 
сл̂ кебная морфема, формальная морф(ем[)а, 
аддитивная морфема,
2-28 формант I, форматив, 
коррелят: а)корень, б) сзгпрафикс 
род: морфема\/морфа, служебный элемент 
вид: а) словоизменительный аффикс, словообразова
тельный аффикс, формообразующий аффикс, 6} нор
мальный аффикс, унифвкс; в) префикс, суффикс, окон
чание, инфикс, трансфикс, пиркумфикс, постфикс, 
интерфикс 1; г) нулевой аффикс 
целое: словоформа, основа, формальная часть слова 
компонент: 
класс: (аффиксема?) 
член класса: —
пах>аметр: внутрисловная сочетаемость 
носитель параметра: —
основная (фикция: словообразовательное значение, 
словоизменительное значение, форяообразуюшее зна
чение

13) способ выражения функпии
14) объект: --
15) способ представления объекта: -
16) операция: аффиксапия
17) объекты операции: а) начальный —  ; 

б) конечный —
18) инструмент/метод: --
19) уровень: формологический уровень
20) единицы уровня: --
21) языковое отношение: -
22) члены отношения: --
23} импликация: -
2^ контекст: —
25) аспект:
26) объект науки: —
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27 «-ОТНОСЯЩЕЙСЯ к»: аффЕксальныЙ
28 ассоциация: аффиксоцд, морфемный состав слова, 

морфологическая позиция
/Nikitina 5.Е. Tezaurus po teoretlćeakoj i prikladnoj 
llngvlstlke /AvtOMixcaskaJa obrabotka teksta/. Moskwa: 
Nauka 1978. a. 50-51/.

Przykład artykułu deakryptorowago:
1. информационно-поисковый язык 

2: ИШ
4: информационный язык
5: дес1фипторный язык, з̂нк уиитерлов, ИПЯ с грагл- 

матикойЗ, языки индексирования 
6: (информационно-поисковая chctcivî
7; [дескрипторшй словарь̂ , грамматика 3;

информационно-поисковый тезаурус 
ТЬ20: дескриптор, ключевое слово 
16: индеясщювание 
24: [информатика̂

1. информационный массив 
2: банк данных 
24: [шформатика]

1. 2: ИЯ
4: искусственный язык- 
5: ИПЯ, СМЯ]
6: [информационная система]
7: словарь 3, грамматика 3 
24: Огнформатика]

/S.E. Nikitina op.cit. а. 241-242/.
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Mo±llwoścl rozszerzonego stosowania tezaurusa
W wyniku zastosowania oadwionych wyisj reguł budowy*struk

tura opracowanego tezaurusa i Jego artykułów daskryptorowych u- 
aoillwia przacliodzenie od Jednego artykułu deekryptorowego do 
drugiego /podano reguły takiego postępowania/. Stanowi to roz
szerzenie aoiliwoóci zastępowania terainów w trakcie indeksowa
nia i wyszukiwania dokuaentów. Oaje to rómieł apiliwoić two
rzenia 'deekryptordw szerszych* na podstawia "deskryptorów 
węiszych* aetodę generowania ich w trakcie wyszukiwania, J e ^  
li takie postępowanie Jeet podyktowane szerokoócię pytania. 
Deskryptory te określono Jako "dynaBiczne". Teoretyczny as
pekt stosowania takiego rozszerzania deskryptora wyaagsł po
głębienia stopnia szczegółowości inforaacji o teralnis, tzn. 
podania w tezaurusie aaksinua inforaacji o relacjach danego 
pojęcia z inayai uwzględnionyal w tya słowniku.

Część aetodologiczna opracowanego tezaurusa daje aokliwość 
tworzenia nowych artykułów daskryptorowych na podstawie ayrsieó 
standardowych uwzględnionych relacji oraz podanych, instrukcji. 
Jednocześnie struktura tezaurusa i artykułów daskryptorowych 
daje BoZliwość autoaatycznsgo zastawiania wykazu pól seaan- 
tycznych terainów. Tezaurus tan stanowi koaproals poaiędzy ai- 
niaalnę liczbę ralacji niezbędnych do przedstawienia eaaanty- 
cznego systaau tarainologii, a ich liczbę koniecznę dla celów 
inforaacyjnych.

OodatkcMwę zaletę tego tezaurusa Jest pokazanie sposobu 
seaantycznego opisu syeteau terainologii naukowej. Budowa te
zaurusa z tak zróZnicowanyai relecjaal Jest Jednocześnie uni
fikację i noraalizację Języka nauki. Teki sposób przedstawie
nia relacji pojęciowych Języka nauki aoZe wykazać eprzecznośćl 
w systeaia tych pojęć, dlatego Jest on przydatny dla rozwoju 
teoretycznych podstaw nauki. M.in. aoZe on wykazać aoZllwość 
rozwinięcia tarainologii /puste pozycje w ankietach artykułów 
daskryptorowych/. Jednocześnls scheaaty ankiet artykułów des- 
kryptorowych Bogę być wykorzystywane Jako wzory sposobów gro- 
aadzenia inforaacji do słowników typu encyklopedycznego.
W tezaurusie istnieje wyra±na zaleZność alędzy budowę artyku-
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łu deekryptorowego, to znaczy zawartych w п1я teralndw i re-* 
lacjl, a przynalaknodclg danego ternlnu do określonej katego** 
n i  logiczno-eenentycznej.

Autorzy cezeuruee uwaZaJg. łp za poaocg przedstawionego 
aparatu relacji aoZna zbudować zaataw odpowledniości poaiędzy 
Językaal róZnych teorii lingwietycznych. W ten spoeób tezaurus 
ten aoZe być narzędziea przekładu netejgzyкowego.

Naazyn zdanien tak bogaty aparat relacji, którego dodat- 
kowg zeletg Jest uwzglgdnienle w nia par relacji skorelowanych 
pozwalających na precyzyjne definiowanie stosunków zachodzących 
Bigdzy terainani, stanowi nowy i przydatny sposób przedstawie
nia opisu terainologii.

Wigkszość stosunków ponigdzy terninaai lingwistycznyni o- 
raz ternineai dotyczgcyai autonatycznej obróbki tekstu i dzie
dzin z nlai zwigzanych, mryraZonych przez uwzględnione tu rela
cje, zachodzi również ponigdzy terainani charakterystycznyni 
dla innych dziedzin« dla których buduje sig obecnie Języki in- 
foraacyjne. W zwigzku z tya wydaje nan się, że część przedsta
wionych tu relacji aoże charakteryzować terainologig Innych 
dziedzin, a zatea sioże służyć za podstawę paradygnatyki tezau
rusów nie tylko w zakresie nauk hunanistycznych.

Wiesława Ogórklewicz 
Barbara Wereszczyńska-Clsło
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K R O N I K A

KONFERENCOA nt. ZASTOSOWANIA MIKROFORM W BIBLIOTEKARSTWIE 
I INFORMACOI NAUKOWEO 

Werezewa, 5-6 grudnia 1978 r.

W dniach 5-6 grudnia 1978 r. odbyła się konfarencja na 
tauet: 'Zaetoeowenla alkrofora w blbliotakaratwla l inforaaejl 
naukowejzorganizowana przez Zarzęd Główny Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich 1 Sekcjo Nauki Związku Nauczycielstwa Pol- 
aklego.

w Konferencji udział wzięło ponad 120 oaób z terenu całej 
Polski, które reprezentowały różnorodne biblioteki i ośrodki 
Informacji.

Podczas obrad Konferencji wygłoszono nestępujoce referaty;
1. KOnrad Zawadzki: Mlkroforny w bibliotekach polskich. Stan 

obecny, zadania, perspektywy.
2. Henryk Sawoniaki Nlkroforay — nowa postać dokumentu 1 zaga

dnienie groauKlzenla ich w bibliotekach.
3. Janusz Jlrowec: Nowoczesna aparatura mikrofilmowa.
4. Zdzisław Piszczek: Nlkroforay w nauce 1 dydaktyce w szko

łach wyZszych.
5. Bolesław Kumor: Mikrofilmowanie zbiorów kościelnych przez 

ośrodek archiwów, bibliotek 1 muzeów kościelnych.
6. Jan Boniecki: Mikrofilmowanie w Polskich Archiwach Paóst- 

wowych.
7. Andrzej Lechowski: Wybrane problemy mikrofilmowania zbio

rów bibliotecznych /na przykładzie Biblioteki Jaglellorts- 
kiej/.
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8. A*. Bła2o«raki, Cz. OanlłowlcZ: W/korzyatanla zbiorów wikro- 
flazowyeh w zlntagrowanyw eyatmia obaługl inforaac^yjnej.

9. SŁawowlr Hodzelawekit Mlkrofiazowy zbiór czasopisa w OIN PAN.
Poazczególna referaty ukeig eig w czaaopleaach fachowych, 

natoalaat w neatgpnya nuaerza “Zagadnleó Inforaacji Naukowej** 
zoetanie opublikowany referat 3anuaza Olrowce nt. nowoczeenej 
aparatury alkrofllaowaj.

Nad wygloBzonyal referataal' toczyła alę iywa dyafcuaja, 
która wykazała duła zaintaraaowania uczaatnlków problaaan zaa- 
toaowanla aikrofora w blbllotakaratarla t infomacji naukowej.

Uczaatniey Konferencji powołali koaiaję wnioakowę.która 
po wnlkliwya zaznajoaienlu alg z treócie referatów, przebie- 
glea dyakuaji 1 w oparciu o podjgte uchwały atwlerdziła. te 
azerokle wprowadzenie aikrofora niezbędne Jeat dla: 

a/ zabezpieczenia zbiorów przed zniezczenlea, 
b/ uzupełniania zaeobów bibliotecznych, 
с/ upowezeehnlanle zasobów bibliotec29iych i doskonalenia 

ałuib Inforaacyjnych,
d/ ainiaturyzacjl zbiorów.aajęcej na celu oazczędnę goapo- 

darkę poBiaazczenieai aagazynowyai.
W n i o s k i

1. NaJwalnieJeżya zedanles blbliotekaratwa polskiego w 
zakraaie alkrofllaowania zbiorów jest zabezpieczenie dokuaan- 
tów plóaiennictwe polskiego przed skutkaai działaó wojennych
1 klęsk Żywiołowych,a także przed naturalnya procesaa destruk
cji i starzenia się aaterlałów bibliotecznych.

Problea należytej ochrony rękopisów, starych i nowszych 
druków, czeaopisa i innych aateriałów /a.in. zbiorów muzycz
nych i kartograficznych/ Jeet sprawę dla kultury polskiej nie 
aniej waZnę nlZ rekonstrukcja 1 konserwacja zabytków architek
tury i dzieł sztuki.

Najdogodniejszę i najtaószę foraę zabezpieczenia aate
rlałów bibliotecznych Jeat ich alkrofilaowanie. a więc sporzę- 
dzanie aoZllwle idealnych kopii.

2. Realizacja planowego zabezpieczania dokuaentów wyaaga:
a/ opracowania przez biblioteki inicjujęce Narodowy Zasób
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Biblioteczny ogólnopolskiego prograeu ■Ikrofllaowenie. który 
objgć powinien wszystkie biblioteki krejowe łgeznie;

b/ koordynowenia akcji zabezpieczającej. Funkcje te przy
padają Bibliotece Narodowej, zgodnie z art. 18 ustawy o biblio
tekach.

3. Prowadzenia akcji aUcrofilnowania zabazpieczajgcago wy- 
Bsga wysoko kwalifikowanego personelu bibllotókarekiego 1 tech
nicznego oraz odpowie<kilch środków finansowych, technicznych, 
organizacyjnych i lokalowych. Szczególne trudności zwlgzane ag 
z alkrofilwowaniea czasopiew. prace ta wyeagajg bowlea scala
nia niekowpletnych egzenplarzy rozproszonych po bibliotekach i 
archiwach na terenie całego kraju i tworzenia na taśaie woili- 
wie idealnych, pełnych clggów nie istniejących juZ w orygina
le.

Aby unikngć rozpraszania środków i zagwarantowania właś
ciwej Jakości aporzgdzanyc:h aikrofileów postuluje aig powie
rzenie prowadzenie akcji zabezpieczajgcaj w akall ogólnopols
kiej bibliotekoB - Inicjatoroe Narodowego Zaeobu Bibliotecz
nego- Bibliotece Narodowej. Bibliotece OaglelloóskleJ 1 Biblio
tece zakładu Narodowego ia. Osaollrtskich. Hikrofilaowanie cza- 
eopiaw powinno być acantralizowane w Bibliotece Narodowej.

W zwigzku z tym wymienione biblioteki powinny uzyakaćs
a/ wzmocnienie kadry bibliotekarskiej 1 technicznej pla

cówek mikrofilmowych.
b/ przydział odpowiedniej aparatury.
с/ przydział wysokojakościowej /zachodnioeuropejskiej/ 

tsśmy mikrofilmowej.
W miarę uzyaklwanla środków do akcji tej powinny się włę- 

czać takie inne biblioteki, zwłaszcza te. które w swoich zbio
rach poaladaję materiały o znacznej wartości dla kultury pols
kiej .

4. Kopie wykonspych przez wymienione w p. 3 biblioteki 
mikrofilmów powinny być udostępniane w cenie kosztów własnych 
wszystkim zainteresowanym bibliotekom umoZllwiaJęe im tworze
nie właenych zbiorów mlkroform.

5. Ola należytego zabezpieczenia zasobów mikrofilaonych 
niezbędne Jest tworzenie trzeciego egzemplarza, tzw. egzampla-
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rxa archimlnago. przeznaczonego do trwałego przechowywanie. 
Egzeeplerz ten powinien być uwieezczony w optywalnych warun
kach klieatycznych. w poaleszczeniach odpowiednio zabezpieczo
nych. połoionych zdała f>d wielkich wieat i zakładów przawyało- 
wyoh.

6. Nader waing eprawg jest skopiowanie i zabezpieczanie 
poloników zagranicznych oraz wydawnictw polskich, których w 
kraju nie poeladaaiy i zdobyć nie woZewy. Zadaniew nsjpllniej- 
szya jest utrwalenie niszczęjgcych i pozbawionych należytej 
opieki bezcennych zasobów Biblioteki Polskiej w PeryZu oraz 
sprowadzanie do kraju w postaci aikrokopil czesopise z terenu 
dawnej Galicji, któro znajduje alg w Oaterraichieche Nationel- 
blbliothek w Wladniu /eg to kowplety egzeaplarzy obowigzkowych/.

PoZgdane byłoby utworzenie w tych dwóch aiastech stałych 
plsciówek Bikroflinowych Biblioteki NarodoiMej.

7, NalaZy dgZyć do utworzenia Ogólnopolskiego 2ttsobu Mi- 
krofilBowego. Trzon tego zasobu juZ istnieje. Stenowig go 
zbiory nlkrofilnowe Biblioteki Narodowej.

6. nzorew wielu paóstw naleZy objgć akcjg nikrofilwoma- 
nia dysertacje doktorskie.

9. NaleZy rozszerzyć akcjg uzupełnienie zbiorów tradycyj
nych idkroforwanl.

>0. Niezbgdne jest przygotowanie Instrukcji opracowywania 
aateriałów do nlkrofllnowania oraz przepisów regulujgcych za
sady ewidencjonowanie nlkropublikacji i nikroreprodukcji.

11. Zagadnienie szybkiej i pełnej Inforaacji o zasobach 
aikroflinowych noZe być rozwlgzane poprzez:

a/ przyspieszenie prac nad Centralnyn Katalogiea Hlkro- 
forn w Bibliotece Narodowej.

b/ wydawania katalogów nikroforn i Innych inforeatorów.
c/ uwzglgdnianie nikroforn w bibliografiach i katalogach 

centralnych. ^
12. Konieczna jest wlgksza popularyzacja nikroforn w óro- 

dowisku bibliotekarskin. Niezbgdne jest przede wszystkin:
a/ wprowadzenia,wzglgdnie szersza potraktowanie, w pro- 

granach nauczenia instytutów i zakładów bibliotekoznawstwa 
i inforaacji naukowej w wyZszych uczelniach takZe policealnych 
studiów bibliotekarskich,problanatyki aikroflinowej,
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Ь/ szersze ni2 obecnie uwzględnianie zagadnlert dotyczących 
nlkrofore w periodykach bibliotekarskich*

С /  promdzenle akcji odczytowej l Instruktażowej.
13. Konieczne Jest wprowadzenie jednolitej gospodarki 

aparatura alkrofllaowa w zakresie JeJ zakupu, rozdziału 1 wyko
rzystania, bez względu na sieć 1 przynaleZnodć resortowę biblio
tek. NaleZy teZ rozpatrzyć aoZllwoćć zorganizowania laborato- 
riuB testującego sprzęt nlkrofllaowy przewidziany do Importu
z krajów kepitallatyc2viych 1 socjalistycznych.

14. NeleZy rozwinęć krajowę produkcję tanich czytników 
dla bibliotek 1 indywidualnych użytkowników.

15. warunklen koniecznya szerokiego wykorzystania alkro- 
fora Jest wyposażenie bibliotek ogólnokrajowej sieci w czyt
niki. Biblioteki posladajęce większe zasoby alkrofllaows po
winny być takZe zaopatrzone w sprzęt do odczytywania alkrofora. 
tzw. czytnlko-kopiarkl.

16. NeleZy zainteresować Instytucje wydawnicze publlkawa- 
nlea plóalennictwa polskiego w postaci alkrofora. Szczególnie 
waZne Jest to dla celów naukowych 1 dydaktycznych na poziomie 
wyZszya.

Krystyna wyczaóska

38 POSIEDZENIE KOMITETU KOORDYNACYJNEGO 
ds.KLASYFIKACJI NAUK SPOŁECZNYCH FID /FIO С/3/ 

1 KOMISJI KLASYFIKACYJNYCH NAUK SPOŁECZNYCH 
Warszawa - Sulejówek, 14-18 aaja 1979 r.

38 Posiedzenie było Jednya z dwu dorocznych zebrać Koai- 
tetu Koordynacyjnego ds. Klasyfikacji Nauk Społecznych FID /FID 
С/3/ 1 Koalsjl Klasyfikacyjnych Nauk Społecznych. Według ustalo
nej tradycji. Jedno posiedzenie odbywa się w kraju Europy Wscho
dniej. a drugie - Europy Zachodniej, w posiedzeniu udział wzięli 
przedstawićlale następujęcych krajów: Austria /1 osoba/, Belgia
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/1 oeobe/, CzAchoBłowacj* /1 osoba/, Berlin Zachodni /1 оаоЬа/, 
Oanie /1 osoba/, Grecja /2 osoby/, Holandia /6 osdb/, Jugosła
wia /1 osoba/, Niealecks Republika Deaokratyczne /Z osoby/, 
Polska /4 osoby/, Republika Federalna Nleelee /2 osoby/, Szwec
ja /1 osoba/, tMęgry /3 osoby/ orsz Biblioteka ONZ w Genewie 
/1 osoba/.

Organlzatorea spotkania był OArodek Inforeacji Naukowej 
RAN, któreau. Jako członkowi stówarzyszonesu FIO, powierzone 
zostało zadanie krajowego koordynatora udziału Polski w pra
cach Kosltetu Koordynacyjnego 1 Koaisjl Klasyfikacyjnych Nauk 
Społecznych,

Z tytułu pełnienia przez OIN PAN funkcji organizatora 1 
gospodarza zebrania, uczestnicy posiedzenia plenarnego zostali 
najpierw powitani przez pełnosocnlka Ośrodka ds. 38 Posiedze
nia, dr Janusza Sachs.

Oficjalnego otwarcia Posiedzenia dokonał prof.dr Konrad 
Fiałkowski, dyrektor Instytutu InforMCJi Naukowej. Technicz
nej 1 ^onoalcznej, będgcego członkien narodowya FIO ze stro
ny Polski, a następnie przewodnictwo obrad objęł prof. Helaiut 
Arntz /RFN/, prezydent Międzynarodowej Federacji ds. Ookumen- 
tacji. a równocześnie przeiwodnlczęcy Kosltetu Koordynacyjnego 
FIO С/3/. W swya występlenlu prof. Arntz zwrócił a.ln. uwegę 
na fakt. Ze 38 Posiedzenie Kosltetu Koordynacyjnego Jest w pe- 
wnys senele poeledzenles Jublleuszowys. ponlewsZ odbywa się w 
Polsce, w dwadzieścia lat po plerwszys posiedzeniu Kosltetu. 
które odbyło się w 1959 r., równiel w naszys kraju. Z okazji 
tego Jubileuszu na otwarcia 38 Posiedzenia zostali zaproszeni 
ówcześni pracownicy byłego Centralnego Instytutu Inforeacji 
.Naukowej, Technicznej 1 EkonoslczneJ, którzy orgenlzowsll 
pierwszo posiedzsnls w 1959 r., 1 któryś ns obecnys Posiedze
niu wyrażono z tego powodu uznania 1 podziękowanie.

Obrady plenarne, które toczyły się na poczętku 1 ns za- 
koóezenle 38 Posiedzenia, były poświęcone sprawos organlzacyj- 
nys i flnansowys oraz ogólnej problssatyce klasyfikacji nauk 
społecznych, w tys równieZ aprewie reguł i wytycznych postępo
wania przy pracach nad rewizję tablic Uniwersalnej Klasyfika
cji Dziesiętnej. Głównysi referentasl w sprawach organizacyj-

189



nych byli: przewodniczący Konitetu Koordynacyjnego. prof.Heleut 
Arntz, wlceprzewodnlezgc^y Teeae FOldi /Węgry/ 1 aefcrecarz Koei- 
tetu, Pieter Van der Velden /Holandia/.

Obrady robocze, poświęcone rewizji i rozwinięciu tablic 
klasyfikacyjnych pojęć z zakresu nauk apołecznych. były prowa
dzone a.in. w następujęcych Kowisjach:
1Ж0 316. 317 Socjologia. Antropologie Społeczna i Kulturalna

Oprócz zagadnieiS klasyfikacyjnych eaaaj aocjologil. Koai- 
sja ta zajaowala się równie! ogólnę probleaatykę klasyfikacji 
nauk apołacznych /икОгЗО/. I tak, był rozpatrywany projekt G.O.A. 
Riaathuisa z Holandii o teoretycznych szkołach nauk społecznych. 
W wyniku dyskusji nad tya zagadnieniea postanowiono. Ze tyacza- 
sea będę podejmowane próby klasyfikacji szkół socjologicznych. 
Będzie również opracowana tablica klasyfikacyjna rozdziału 
Nauka o zarzędzaniu. Prace będę prowadzone równocześnie w. Ko
ala Jach PIO C-33 i FIO C-31.

Komisja Socjologii rozpatrywała równlaZ projekt G.;3.A. 
Rieethuiaa na temat klasyfikacji socjologii. Zdaniem Komisji 
autor powinien opracować ponownie awój projekt z uwzględnie
niem propozycji pisemnych przedstawionych przez Instytut Socjo
logii Węgierskiej Akademii Nauk, a takZe z uwzględnieniem zgło
szonych wniosków.

Postanowiono, Ze ze względu na nieprzedstawienia opracowa
nia przez eksperta norweskiego, na najbliZezym poaiadzeniu. 
które odbędzie się w Wiedniu, będzie rozpatrywany poprzedni 
projekt węgierski w zakresie klasyfikacji antropologii społe
cznej .
ŁIKO 32 Polityka

Komisja obradowała z udziałem tylko trzech osób ze wzglę
du na nieprzybycie pozostałych członków, w tya równieZ JeJ 
przewodniczęcago. prof. Kruaholza z Berlina Zachodniego.

W ostatnich miesięcsch Komisja zajmowała się ujęciem w 
Jeden system list terminów z zakresu polityki, opracowanych 
przez Oddział Dokumentacji Politycznej zachodnioberlióskiago 
Wolnego Uniwersytetu, przez słuZbę dokumentacyjnę Hinisterstwa

190



Sprtm Wonnętrznycb Holandii 1 przaz prof. Gabora Valyl z W^giar. 
Zaproponowano atworzenla podziału na oaiaa takich grup ayateaa- 
tycznych. Projakt watępnego podziału na grupy został przedsta
wiony uprzednio przez Oddział Ookuaantacjl Politycznej Wolnego 
Unlweraytatu w Berlinie Zachodnia. Projekt tego systeau.uwzglę
dniający wczedniaj podjęta decyzja, alał być rozwięzanien 
przejdeiowya, aiędzy tradycyjnę UKD. a klasyfikację atosowanę 
przy wykorzystywaniu elektronicznych aaazyn cyfrowych, Zdanlea 
przewodniczęcego Koaiejl projakt tan będzie adgł być przyjęty 
w tarainle półnlejazya, dopiero po wprowadzeniu dalszych po
prawek 1 uzupełniać.

UKO 33 Nauki ekonoalezna
Koalaja ta była naJlicznieJaza. w skład JeJ wchodziło li 

uczestników. Oprócz zapoznania się z pracaai. wykonanyai po 
posiedzeniu w Edynburgu we wrześniu 1978 r.. Koalaja zajaowa- 
łs się sprawaal biaięcyai. a aiędzy Innymi opracowaniem wę- 
gierakla GyOrgy Szakolczay'e nt. klasyfikacji aatenatycznych 
aetod w ekonomii. Opracowanie to było JuZ przedmiotem dysku
sji w Moskwie z N. Łopatnikowem, który przygotował poprawki 
do drugiego wariantu opracowania, W wyniku tego autor roz- 
poczęł przygotowywanie trzeciego, uzgodnionego, wariantu opra
cowania, do ukoóczania którego konieczne będzie Jednak spotka
nie z dwoaa innymi specjalietaai, a aianowlcie z E. Mochmanem 
/REK/ i O. Iprenarea /Czechosłowacja/. Program działalności 
tej komisji obejmował ponadto wiele innych zagadnieć takich 
Jaki Systeay akonoaiczne UKO 330.8, Teoria pracy. Nauka o 
pracy UKO 331.101/.103, Gospodarka przestrzenna. Gospodarka 
regionalna UKO 332.1, Gospodarkę aieszkaniowa UKO 332.8, Fi
nanse publiczne. Kredyt i pianiędz UKO 336.7/.9, Gospodarka 
Żywnościowa UKO 338.45/.9.

UKO Prawo
W Komisji taj, której zakres zainteresować i prac Jest 

również bardzo obszerny, były rozpatrywane sprawy klasyfika
cji pojęć wchodzęcych w zakres następujęcych dziedzin prawa:

191



и во wy «г prąnrie goepodarczya UKO 346.4. Prawo pracy UKO 349.2< 
Prawo tranaportowa: aorakla 1 lotnicze UKO 349.S. Prawo ochro
ny Koawoau UKO 349.6. Prawo ochrony dóbr esoblatych UKO 349.84 
i inna.

Pbnadto w ranach poaiadzaA Konlajl Klaayflkacy^nych były 
dyskutowana równiaZ sprawy klasyfikacji poj^ z zakreau nauk 
historycznych, pedagogicznych 1 polityki socjalnej.

OeZell chodzi o udział spacjallstów polskich w pracacdt 
38 Posiedzenia, to. nlno stosunkowo nlallcznaj liczby uczest
ników /4/. był on doóć Istotny. Ooc. dr Krystyna wyczadska 
/OIN PAN/ 1 ngr Lucyna Bielicka /1XNTE/ - zgłosiły Uffsgl do 
oprecowań przedstawionych w Konlajl Socjologii l Antropolo
gii Społecznej 1 Kulturalnej.

Or Bogudar Kordaslawlcz /Instytut Państwa l Prawa PAN - 
zgłosił uwagi plseane do projektu opracowania na taast ochro
ny dóbr osobistych w Koaisjl Klasyfikacji Prawa.

Or Засек Szlachta /Wydział Ekononlkl Produkcji SGPlS/ - 
przekazał plseane uwagi do teaetu "Gospodarka przestrzenna" 
w Konlsjl Klasyfikacji Nauk Ekononlcznych.

Ponadto grupa pracowników OórocBia Infornacjl Naukowej PAN 
była koordynatoren prac spacjallatów polskich oraz wykonała 
całoóć prac organizacyjnych zwigzanych ze sprswnya przebleglen 
obrad 38 Posladzania. Uczestnicy Posiedzenia aleazkall w War
szawie. natoalast obrady odbywały alg w Sulejówku pod Warszawę, 
dokgd gościa byli przewolenl codziennie specjalnya autoksrea.
W Sulejówku został zarezerwowany do dyspozycji uczestników 
38 Posiedzenia obiekt Centrun Ooskonalenla Nauczycieli, pogla- 
gły Instytutowi Kształcenia Nauczycieli /Ministerstwo Oświaty 
i wyehowanxa/.

Przebieg i wyniki 38 Posiedzenia zostały tal uznana w o- 
flcjalnya protokole za znacznie bardziej sprawnie 1 owocne od 
poprzednich posladzaó. w prograwla 38 Posiedzenia znalazło się 
równie! alejsee na zwiedzenie najwalnlejszych zabytków 1 o- 
blaktów pawlęcl narodowej w Warszawie 1 okolicy /Wilanów/.
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Na zakończani* odbył al« polegnalny obiad, który przebiegał w 
nlazdiykla eardecznej 1 kolebaAskia] ateoeferze 1 który przy
czynił slg do }aezcz* łapazego wzajaanago poznania alg uczaat- 
nlkón Poaladzanla, wóród których znalazły alg oaoby po raz 
plerwazy blorgca udział w tya zgroaadzanlu.

Poatanowlono, la naatgpna, 39 Poaladzania Konltetu Koor- 
dynacyjnago 1 Koalajl Klaayflkacyjnych Nauk Społecznych FID 
/FIO С/3/, odbgdzla alg м Wiedniu, w dniach od 5 do 8 listopa
da 1979 r. Posiedzenia и roku 1980 odbgdg alg na Węgrzech 1 
a Grecji.

Andrzej Pietrzak

11 OGÓLNOKRAJOWA NARADA POL9C1CH Sl^IOTEK EKONOMICZNYCH 
warezawa, 27 czerwca 1979 r.

W sail konferencyjnej SGPlS w Warszawle,w dniu 27 czerwca 
1979 r., odbyła alg IX Ogólnokrajowa Narada Polskich Bibliotek 
Ekonoaleznych, zorganizowana przez Bibliotekę Szkoły Głównej 
Planowania 1 Statystyki.

Przedaiotea narady były probleay zwigzana z wdrazaniea 
planu apacjallzacjl zbiorów aatarlałów bibliotecznych w zwlgz- 
ku z zarzgdzanlaa nr 1 Ministrów: Kultury 1 Sztuki. Nauki. 
Szkolnictwa Wylszego 1 Techniki oraz Sekretarza Naukowego pan 
z dnia kwietnia 1979 r.

W obradach uczestniczyło 6S osób z następujgcych Instytu
cji: Hlnleterstwa Nauki, Szkolnictwa WyZazego 1 Techniki, Oś
rodka Inforaacjl Naukowej PAN, Centrua INTE, Centralnej Biblio
teki Statystycznej, Bibliotek Akadenli Ekonoaleznych w: Katowi
cach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, Biblioteki Wydziału Eko- 
noBlczno-Socjologlcznego UL, Biblioteki Ekononicznej Politech
niki Szczecińskiej, Biblioteki Wydziału Nauk Ekonoaleznych UW, 
Biblioteki Koalsjl Planowania przy Radzie Ministrów, Bibliote
ki Państwowego Wydawnictwa Ekonoaicznego, Biblioteki Ekonoalcz-
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nej PAN, Biblioteki Instytutu Planowania, Biblioteki Spółdziel
czego Instytutu Badawczego, Centralnej Biblioteki Narodowego 
Banku Polskiego, Biblioteki Fachowej Centrali Banku Gospodarki 
2ywnoócloweJ. Głównej Biblioteki Pracy 1 Zabezpieczenia Spo- 
łacznego. Biblioteki instytutu Organizacji Zarządzania l Dos
konalenia Kadr. Blbllotskl wydziału Zarzgdzanla uw. Bibliote
ki Towarzystwa Naukowego Organizacji l Kierownictwa, Bibliote
ki Instytutu Organizacji Zarządzania 1 Ekonoslkl Przesyału Bu
dowlanego "ORGBUO", Centralnego Ośrodka inforsacjl Budownictwa, 
Ośrodka Ekonowlkl 1 Organizacji Przesyału Lekkiego 'EKORNO*, 
Biblioteki Instytutu Ekonoslkl Rolnej,*Biblioteki Instytutu 
Handlu WetMigtrznego 1 Usług. Biblioteki Polskiej Izby Handlu 
Zagranicznego, Biblioteki Instytutu Koniunktur 1 Cen Handlu 
Zagranicznego. Biblioteki Instytutu Turystyki, Biblioteki SsJ- 
sowej• Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteki 
1 Ośrodka Inforsacjl Naukowej WSNS oraz Biblioteki Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych,

Na naradę przybyli równleZ przedstawiciele Uczelni - rek
tor SGPlS. prof.dr hab. Stanisław Nowacki oraz prorektor ds. 
nauki, prof.dr hab. Barbara Prandecka.

Naradę otworzyła dr Hanna Unlejewska - dyrektor Bibliote
ki S6P1S. Prof. Stanisław Nowacki, w swols występleniu podkre
ślił doniosłę rolę biblioteki w uczelni ekonoslcznej, wyraził 
zadowolenie z przyznania Bibliotece SGPlS statusu Centralnej 
Biblioteki Ekonoslcznej oraz nadzieję, ta przyszłe współpraca 
Biblioteki Centralnej z Innysl blbllotekasl ekonoslcznysi bę
dzie owocna, harsonljna, oparta na zasadach partnerskich.

Kolejnys punktes narady był referat wygłoszony przez 
dr Hannę Unlejewskę - dyrektora Biblioteki SGPlS. Biblioteka 
SGPlS w zwlęzku z przyznsnles Jaj uprawnień Centralnej Biblio
teki Ekonoslcznej aa zorganizować sieć bibliotek ekonoslcznych 
w kraju. Sieć taka Istnieje Ju± zresztę 1 działa nieprzerwanie 
od 1956 roku, kiedy to Kosltet Nauk Ekonoslcznych PAN podjęł 
uchwałę o potrzebie sporzędzenia katalogu centralnego, powie- 
rzajęe to zadanie Bibliotece SGPlS, i kiedy podczas I Narady 
Bibliotek Społeczno-Ekonoslcznych zorganizowanej równiel 
przez Bibliotekę SGPxS podjęto współpracę nad wydawsnles can-
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cralnych fcatalogdw. Wap6łpraca-przez el.nlone 22 lata rozwija
ła się pomyślnie* a JaJ efektea aę 44 wydane druklee zeszyty 
Centralnego Katalogu Wydawnictw Zagranicznych Treści SpoŁecz- 
no-EkcnoalczneJ znajdujęcych sl w polskich bibliotekach 
społeczno-ekononicznych oraz w niektórych innych bibliotekach 
naukowych oraz ukazujęcy się od 1957 r.-co 2 lata wykaz Za
granicznych CzasoplsB BieZęcych.

W chwili obecnej juZ foraalnie Biblioteka SGPiS przystę
puje do organizowania zespołu bibliotek współpracujęcych przy 
tworzeniu sieci dziedzinowej z zakresu nauk ekonowicznych, 
realizujęc postulat zgłoszony na Naradzie Dyrektorów Biblio
tek Centralnych /Wilgę,19-20 czerwca 1979 r./. Prace nad or
ganizację dziedzinowej - sieci polskich bibliotek ekonoaicznych 
będę prowadzone w ranach dzledzinowo-gałęziowego systenu in- 
fornacji o naukach społecznych - SINS, który w ranach SINTO 
realizuje Ośrodek Infornacji Naukowej PAN. Planowane Jest zor
ganizowania krajowego podsyetenu dziedzinowego informacji o 
naukach ekonoaicznych, spójnego z ŚINS. 3est to Jednak sprawa 
nieć» dalszej przyszłości, na razie będę realizowane wstępne 
prace organizacyjne.

II Narada Bibliotek Ekonoaicznych alała charakter robo
czy, celem JeJ było wzajewie poznanie się. opracowanie wstęp
nego planu współdziałania na najbliższę przyszłość oraz nakre
ślenie perspektywicznego planu współpracy.

Biblioteka SGPiS przygotowuje Informator o Polskich Bi
bliotekach Ekonomicznych /Mteriały złoZono do druku/.

Na II Naradzie wygłoszono róiwnieZ komunikaty dotyczęce 
"Analizy gromadzenia zagranicznych czasopism bieZęcych przez 
polskie biblioteki ekonomiczna" oraz "Centralnego Katalogu 
Wydawnictw Zagranicznych Treści Społeczno-Ekonomicznej znaj- 
dujęcych się w polskich bibliotekach społeczno-ekononicznych 
oraz w niektórych innych bibliotekach naukowych".

Po przedstawieniu problemów do dyskusji oraz komunikatów 
przygotowanych przez Bibliotekę SGPiS rozwinęła się o±ywioną 
dyskusja,w której głos zabierali przedstawiciele: Ministerstwa 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Ośrodka Infornacji Na
ukowej PAN, Centrum INTE, Centralnej Biblioteki Statystycznej.
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Głównej Biblioteki Precy 1 Zabezpieczenie Społecznego oraz bi
bliotek ekonowlcznych.

W dyskusji poruszono problesy zaopatrzenia bibliotek ako- 
nosicznych w literaturę zegranicznę. koncentrując się przede 
wszystkia na niedostetecznya dofinansowaniu bibliotek w zakre
sie eolliwodcl zakupu czssoplse zagranicznych, do czego w du- 
±ej nlerze przyczynia się równleZ nlewłaóciwa polityka laportu 
czasoplaa zagranicznych prowadzona przez BKMZ RSW / “Prasa - 
KalęZka - Ruch“.

W/sunięto propozycję wspólnego opracowania kartoteki ty
tułów czasoplsa o szczególnej wartoóci, których brak w eieci 
polskich bibliotek akonoalcznych, i które w Jak najszybezya 
terminie powinny znaleZć się w naszych bibliotekach. Wlęle 
się to równocześnie z dolnwastowanlea bibliotek w środki te
chniczne, szczególnie do szybkiej reprografll dokumentów 1 
łączności alędzyblbllotecznej /teleksy/.

Poruszano również probleay specjalizacji zbiorów biblio
tecznych. wyrsZaJęc zaniepokojenie z powodu niepełnej i nie
precyzyjnej kleeyflkacjl dziadzlnowo-teaatyeznej w 2:ałęcznlku 
nr 2 do Zsrzędzenls nr i w sprawie zasad apecjalizacji zbiorów 
aateriałów bibliotecznych w blbliotafcach centralnych i współ- 
pracujęcych oraz zagadnienia powięzsA systemu dziedzinowego z 
innymi systemami specjalistycznymi /krajowymi i międzynarodo
wymi/.

Wiele głosów w dyskusji dotyczyło równleZ problemów war
sztatowych. w szczególności spraw zwlęzanych z doskonslenlem 
metod opracowenla dziedzinowego katalogu centralnego.

W podsumowaniu IZ Narady Bibllotak Ekonomicznych dr Han
na Unlejewska uzyskała aprobatę przedstawicieli bibliotek e- 
konomlcznych do zainicjowanych przez Bibliotekę SGPlS prac 
nad tworzeniem sieci dzladzlncwaj. utrzymaniem i rozszerze
niem centralnego katalogu dziedzinowego, przynajmniej do cza
su wydawania na blslęco katalogów centralnych przez Bibliote
kę Nsrodowę, Jak równleZ do podjęcia wspólnych prac naukowych 
i warsztatowych na rzecz slscl. Tematy przyszłych prac powin
ny koncentrować alę wokół problematyki wspólnej klasyfikacji 
zbiorów bibliotecznych - wskazano na konieczność podjęcie
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prac nad opracoMniea ałotwtlka- haaeł przadaiotowych /tezaurusa/, 
badania potrzeb ułytkownlków 1 prac związanych z opracowanlea 
Bodalu biblioteki szkoły wyZazeJ czy wspólnych wydawnictw In- 
forweeyjnych.

Dyrektor Biblioteki SGPlS, dr Hanna Unlejewaka przedsta
wia Jqc powyZsze zasady współpracy podkreśliła, ±e będę one rea
lizowane aetodę 'wałych kroków", gdyZ na obecnya etapie nie ao- 
Zasy spodziewać się Istotnej poprawy warunków naszej pracy 1 
dodatkowych środków na realizację planu specjalizacji 1 budowy 
siad dziedzinowej.

Na zekoóczenle obrad wyłoniony zoetał zespół koordynacyj
ny, w skład którego weszli dyrektorzy lub przedstawiciele bi
bliotek wyZszych uczelni ekonoalcznych w Katowicach, Krakowie, 
Poznaniu 1 Wrocławiu oraz dyrektorzy Centralnej Biblioteki 
Stytystycznej. Głównej Biblioteki Pracy 1 Zabezpieczenia Spo
łecznego oraz Biblioteki Narodowego Banku Polskiego. Zespół 
będzie koordynował i inicjował pracę w sieci bibliotek ekono- 
alca^ych.

Aleksandra Zablelska-Helle 
Krystyna msjclk

IV POSIEDZENIE RADY
MięDZYNAROOOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNBSO NAUK SPOŁECZNYCH 

Budapeszt, 2 - 7  lipca 1979 r.

W dniach od 2 do 7 lipca 1979 r. odbyło się w Budapeszcie 
IV Posiedzenie Rady Międzynarodowego Systewu inforwecyjnego 
Nauk Społecznych /MlSON/, utworzonego w 1976 r. w drodze poro- 
zuBienia alędzy akadewlaal nauk: Bułgarii, Czechosłowacji, 
Mongolii, NRO, Polski. Węgier 1 ZSRR /ostatnio zaalar przystę-
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pienie do tego porozueienie z^oeił Wletnea/^K Opr&cz delegeeji 
reprezentujących ekadeeie członkowskie Systemu na posiedzeniu 
był obecny równlel Przedstawiciel Europejskiego Ośrodka Koordy
nacji Badań i Dokumentacji Nauk Społecznych w Wiedniu /tzw. 
Ośrodka Wlederteklego/.

W otwarciu posiedzenia uczestniczyli przedstawiciele Pre
zydium i Sekretariatu Węgierskiej Akademii Nauk. przewodniczył 
zaś obradom - członek Rady z ramienia strony węgierskiej, dy
rektor Biblioteki Węgierskiej AN. dr G. Rózsa.

Przedmiotem obrad były następujęcs zagsdnlsnla:
1/ problemy walki ideologicznej w zakresie informacji nauk spo

łecznych .
2/ wykonanie planu działalności Systemu w latach 1977-1978,

a takZe planu na lata 1979-1980. w części dotyczęcej I pół
rocza 1979.

3/ doświadczenia w zakresie opracomywania i edycji wspólnych 
wydawnictw informacyjnych.

4/ problem utworzenia w ramach Systemu podsystemów dziedzino
wych i powołania tzw. bazowych organów informacyjnych.

5/ problem udziału Systemu w organizacjach międzynarodowych.
których działalność więZa się z Informację naukowę.

6/ projekt planu działalności Systemu w latach 1981-198S.
7/ projekt porzędku obrad V Posiedzenia Rady Systemu.

W punkcie pierwszym dyrektor Instytutu Infornscjl Nauk Spo
łecznych AN ZSRR /INION/. prof. W.A. Winogradom przedstawił re
ferat pt. "Informacja nauk społecznych a problemy walki ideolo
gicznej* Referent scharakteryzował miejsce. Jakie zajmuje walka 
Ideologiczna w ogólnośwlatosrym procesie rewolucyjnym 1 znacze
nie nauk społecznych w tej walce. Zwrócił uwagę. Ze istotny 
wkład do taj walki wnosi równleZ Informacjs z zakresu nauk spo
łecznych, podkreślaJęc zwłaszcza waZnę z tego punktu widzenia 
rolę wydawnictw informacyjnych. Omówił dotychczasowę praktykę

X/.Ilgodnie z porozumienlam o utworzeniu Systemu, w skład Rady 
Systemu wchodzę kierownicy placówek Informacyjnych, pełnlę- 
cych - ne podstawie decyzji macierzystych akademii nauk - 
funkcję narodowych organów informacji w zakresie nauk społe
cznych..w Polsce placówkę takę Jest Ośrodek Informacji Naukowej 
PAN.
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przygotoiryiiBni.B MBpAXriych wydawnictw tego typu 1 scharekteryzo~ 
wał nejwalnlejsze zadania w tya zakreale. Podkredllł, Ze koncen
tracja uwagi organów Syeteau na probleeatyce znaczenia Inforna- 
cjl nauk apołecznych dla wzroatu efektywnoócl walki ideologicz
nej będzie aleć duZy wpływ na dalszy rozwój tego Systenu. w dys
kusji nad referatea vmleslono szereg uwag rozszerzajęcych 1 kon- 
kretyzujęcych zawarte w nla ayóll.

W punkcie drugla, na podstawie sprawozdania przedstawione
go przez zastępcę dyrektora INION AN ZSRR, dra H.P. Gapoczkę. 
dokonano oceny dotychczasowej realizacji plenów działalności Sy- 
steiiu 1 uznano generalnie tę realizację za ponyólnę 1 prawidło
wa. Równocześnie zwrócono uwagę na konieczność przyśpieszenia 
prac zwięzanych z przygotowaniaal do autoaatyzacjł Systemu, zwię
kszenia sprawności 1 operatywności prowadzonych dzlałaó. w tym 
usprawnienia planowania i oceny realizacji planów. Między inny
mi Rada zwróciła się do Organu Naczelnego Systemu /tj. INION AN 
ZSRR/, aby eporzędzał co roku - przy udziale narodowych organów 
informacji - wykazy bibliograficzne opracowaó dotyczęcych Syste
mu.

W punkcie trzecim dotychczasowe doświadczenia w zakresie 
przygotowywania wspólnych wydawnictw Informacyjnych oraz ich 
zakresu tematycznego zreferował dyrektor Biblioteki Fundamen
talnej 1 Ośrodka Informacji Naukowej Czechosłowackiej AN. dr 0. 
Zahradll. zaś delegacje NRD przedstawiła - tytułem przykładu - 
analizę wykorzystania wydawnictw informacyjnych we własnym kraju. 
Zwrócono uwagę na wyraźny postęp, osiągnięty w omawianej dziedzi
nie, usprawnienie podziału zadań 1 kooperacji w tya zakresie, 
znacznę poprawę Jakości wydawnictw i szereg Istotnych dla dal
szego Ich doskonalenie rozwlęzań metodycznych. Dyskusja koncen- 
trowałe się głównie na ujawnieniu dróg dalszego doskonalenia 
wspólnej działalności wydawniczej, a takZe na zagadnieniach 
zwięzanych z tya, 2e przydatność różnych rodzajów wydawnictw in
formacyjnych Jest oceniana odmiennie przez środov/lsks naukov«e 
poszczególnych krajów członkowskich Systemu. Odnotowując fakt.
Ze większość zadań zwięzanych z edycję wspólnych wydawnictw in
formacyjnych realizuje dotychczas Organ Naczelny Systemu, Rada 
wezwała poszczególne narodowe orgeny informacji do' aktyvmiejsze- 
go udziału w tych pracach.
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w punkcie ezwartyn poprawiony 1 uzupełniony wariant kon
cepcji organów bazowrych Syetawu^^ przedetawlł w lalenlu delega
cji poleklej kierownik zakładu w OXN PAN, dr 3. Sach. Rada pozy
tywnie oceniła wyniki prac wykonanych przez Oórodek w tya zakre- 
ele. uznała Jednak, Ze na powołanie podeyeteaów dziedzinowych i 
reprezentujących Je organów Informacyjnych /tj. organów bazowych/ 
Jest Jeazcze zbyt wcześnie. Na ocenę tę wpłyńmy nlewętpllwle 
zróżnicowane warunki działalności InforwacyJneJ w poszczególnych 
krajach członkowskich Syetewu, zwłaszcza te, które decyduję o 
stopniu centralizacji lub decentralizacji narodowych systeaów 
inforaacyjnych. ■ Najbardziej zainteresowane tworzenlea podsys
temów dziedzinowych i bezpoArednlę wspśłprac:ę międzynarodowę w 
zakresie Informacji dotyczęcej poszczególnych dyscyplin nauk 
społecznych okazały się delsgacja Polskiej Akadaall Nauk 1 Aka
demii Nauk NRD.

W punkcie plętym dyrektor Ośrodka Informacji Naukowej Buł
garskiej AN, dr S. Gabromks przedstawiła oceny l wnioski do- 
tyczęce aktywniejszego nl± dotychczas udziału Systemu w działal
ności .podstawowych organizacji /lub programów/ międzynarodowych, 
przede wszystkim zaś programów Informacyjnych UNESCO 1 Ośrodka 
Wlsdertsklego, a takie FIO, ICSSO oraz IFLA. Obecny - jak Jul 
wspomniano - na posiedzeniu Rady przedstawiciel Ośrodka Wledeó- 
skiego /sekretarz naukowy Ośrodka, M.S. Palników/ poinformował 
o znacznym rozwoju działalności zwięzanej z programem Europejs
kiej współpracy Informacyjnej Nauk Społecznych 1 aoUlwośclach 
udziału Systemu w tej działalności. Uczestnicy posiedzenia wyra
zili podziękowanie dla 'delegacji bułgarskiej za wykonano pracę 
w zakresie koordynacji udziału w innych organizacjach międzyna
rodowych 1 zwrócili się z propozycję rozszerzenia tych prac.

W punkcie szóstym zastępca dyrektora XNXON AN ZSRR przed
stawił projekt planu działalności Systemu w latach 1981-1985, 
eporzędzony przez Organ Naczelny, przy uwzględnieniu wniosków 
zawartych w pisemnych propozycjach przedstawionych przez po
szczególne narodowe organy Informacji, dokumentach opracowanych

X/,Problem ten był Już dyskutowany na poprzednich posiedzeniach Radv.
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przez wcześnlejeze narady apecJaliatÓM do spraw: drodków lingwi
stycznych: koordynacji groaadzenle źródłowych aatariałów nauko
wych 1 autoMtyzacJi Systawu; a takie ocen dotyczących przygo- 
towaó do Butowatyzacjl narodowych systaaów Inforwacyjnych w po
szczególnych krajach członkowakich. Po wszechstronnej dyskusji 
Rada postanowiła;
- zatwierdzić strukturę projektu planu na lata 1981-1985;
- poddać projekt planu dodatkowym ocenom w poszczególnych kra

jach członkowskich 1 oparte na taj podstawie propozycja w 
sprawie ulepszenia projektu przekazać do Organu Naczelnego 
w terminie do 1 listopada 1979 r. w celu oprecowenia wersji 
ostatecznej;

- zadania tego planu konkretyzować w odrębnie przygotowywanych 
planach na poszczególne lata pięciolecia 1981-1985:

- zatwierdzić wniMkl narad s
a/ grupy specjalistów do spraw środków llngwxstycznych, prze- 

prowadzonsj w marcu 1979 r. w №gilanach koło Krakowa, 
b/ grupy spacjallstów do spraw koo‘'dynacJi gromadzenia źród

łowych materiałów naukoviych. przeprowadzonej w czerwcu 
1979 r. w Pradze,

С/ stałej grupy roboczej do spraw automatyzacji Międzynarodo
wego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych, przeprowa
dzonej w czerwcu 1979 r. w Berlinie /wnioski tej grupy zo
stały przedstawione w postaci cłotyczęcego automatyzacji 
rozdziału projektu planu/.
Wreszcie w punkcie siódmym ustalono, ie na V Posiedzeniu 

Rady Syatemu. które powinno odbyć się w Berlinie w czerwcu 
1980 r..przedmiotem obrad będę: realizacja planu na lata 1979- 
-1980; sprawozdanie stałej grupy roboczej da. automatyzacji o 
aktualnym stanie prac w tym zakresie; aktualne problemy walki 
ideologicznej; przygotoiranla do konferencji naukowej na temat 
efektywności działalności informacyjnej; plan działalności Sy- 
stesKi w roku 1981; sprasiozdsnia z narad specjalistów; sprawy 
zwlęzane z udziałem Systemu w Europejskiej Współpracy Informa
cyjnej Nauk Społecznych.

Przebieg obrad wykazał, ie Rada Systemu działa coraz spraw
niej i coraz skuteczniej wykorzystuje gromadzone doświadczenia
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oraz realne warunki. Doryczylo co w azczególnoócl dyakuajl nad 
projektee planu na lata 1981-1985. Nlezalalnie od dulej wagi 
takich, przewidywanych w niw, głównych kierunków dzlałalnoócl, 
jak publikowanie 1 rozpowazechnlanle wydawnictw Inforaacyjnych, 
podejaowanle badail dotyczących Inforncji naukowej, wymiana aa- 
terlałów Iródłow/ch, doakonalenle kadr Informacyjnych Itp.. za 
kierunek podstawowy słusznie uznano przyśpieszenie prac związa
nych z automatyzacja całego Systemu.

Jest to zadanie zarówno pilne. Jak tal skomplikowane. 
Automatyzacja systemu międzynarodowego Jako całości Jest w prak
tyce molllws tylko w drodze automatyzacji wchodzących w Jego 
skład narodowych systemów Informacyjnych. To zaś. Jest z kolei 
zaleZns od mo^iwoścl kadrowych, finansowych 1 technicznych po
szczególnych krajów członkowskich - z jednej strony - oraz od 
opracowania 1 wzajemnego uzgodnienia całego szeregu środków me
todycznych. w szczególności Języków Informscyjnych 1 oprogramo
wania, zapewnlajęcych spójność Systemu - z drugiej strony. Przy
jęta zasada konkretyzacji zadań planu pięcioletniego w kolejnych 
rocznych planach działalności Systemu powinna ułatwiać rozwlęzy- 
wanle tych złoZonych zagadnień.

Jan Lenart
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