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3AN LEMART. BROWISŁAW ŁUGOWSKI 

Ośrodek InforłBBcjl Naukowej PAW

AKTUALNE ZAGADNIENIA BUDOWY SYSTEMU INFORf^CDI 
0 NAUKACH SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Systenu In- 
foriracii o Naukach Społecznych /SINS/. Ogól
ne założenia a obecne warunki budowy Systemu. 
Działalność v̂ zakresie tv/orzenia SINS prowa
dzona w letach 1980-1982. Proponowana kierun
ki rozy^oju SINS w latach 1963-1985.

U' dniu 29 kwietnie 1983 r. odbyło się - po dłuższej przer

wie - posiedzenie Rady Koordynacyjnej Systemu Informacji o Nau
kach Społecznych /SINS/. Odpowiedzialność za ten system, będęcy 

jednym z systemów dzledzinoviT/ch rządowego Systemu Informacji 

Nauko*veJ, Technicznej i Organizacyjnej /SINTO/. nałożona zoste- 
ła r.a Polskę Aksdamię Nauk. której organem wykonawczym •/ tym za

kresie jest Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Rade Koordynacyjna 

3IN3 stanoy/i ciało doradcze Sekretarze Naukowego PAN w spraivncn 

dotyczących Systemu. Л jej skład wchodzę przedstawiciele szeregu 

instytucji i Środowisks poczynając od centralnych wiedz politv-
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cznych kraju i centralnych organów adffliniatracji partatwor.ej po- 
przaz placówki naukowe PAN, szkolnictwa wyższego i innych resor
tów, środki masowego przekazu, aż do zainteresowanych informację 
organizacji i towarzystw społecznych.

ipVspomniana "dłuższa przerwa" między kolajnymi- posiedzeni ami 
Rady bv'ła - oczywiście - spowodowana ogólnę sytuację w kraju, a 
również w srodov/isku naukowym, istniejęcę w latach 1980-1982, 
ztjyt dobrze znanę, eby warto było podajraovjac jej charaktarystykę. 
Oprócz wspomnianej przerwy w działalności Rady Koordynacyjnej, 
sytuacja ta doprov<radziła również do tego, że ustalone wcześniej, 
tzn. do połowy roku 1930, założenia i progremy tworzenia SINS 

częściov.ro stały się bezprzedmiotowa. częściowo zaś niemożliwe 
do raalizacji w najbliższych latech. W  zwięzku z tym Ośrodak In
formacji Naukowej PAN, Jako tzw. centralny ośrodek informacji o 
naukach społecznych, przedstawił do oceny przez Radę KoordynacyJ- 
nę SINS naśtępujęce trzy grupy zagadnień;

1/ kwestię realności w obecnych warunkach niektórych ogól
nych zasad tworzenia Systemu przyjętych w Zarzędzeniu Sekretarza 
Naukowego PAN nr ii z 4 grudnia 1978 r. i w Założeniach rozwoju 
SINS, zatwierdzonych przez Radę Koordynscyjnę w listopadzie 
1979 r. oraz propozycje dotyczęca konkretyczacji tych zesad o- 
gólnych;

2/ wyniki prac zwięzanych z tworzeniem SINS, prowadzonych 
przez Ośrodek w latach 1980-1982;

3/ propozycje dotyczęce budowy SINS w najbliżazych kilku 
latach, tj. do momentu, kiedy powstanę vvarunki niezbędne do u- 
stelenia długookresowego progremu rozwoju Systemu.

Przebieg posiedzenia Rady Koordynacyjnej SINS w dniu 29 
kwietnia 1983 r., wyrażone tam opinie i przyjęte ustalenia po- 
zwelaję uznać tę naredę ze Istotny przejaw reaktywowania dzia
łalności zwlęzanej z tworzeniem SINS. W szczególności przebieg 
tego posiedzenia wykazał, iż mimo różnych zahamowań, jakie wy

stępuję w środowiakech naukowych, które s ą  w Radzie reprezento
wane. sę w nich również llczęce się siły świadome zarówno zna
czenia neuk epołecznych i dotyczęcaj tych nauk działalności in- 

formaoyjnej,jak tez potrzeby! konkretyzacji załozen dotyczących 
tworzenia Systemu i dostosowania ich do warunków, Jakia istnieję



‘.V kraju obecnie 1 prawdopodobnie będę istnieć w  nejbliższych la
tach. W najogólnlejszytn ujęciu, chodzi tu o ograniczone zasoby 
sił 1 środków, które mogę być przeznaczona na rozwój Systemu, 
przy równoczesnym zasadniczym wzroście znaczenia przypisywanego 
naukom społecznym i - szerzej - zrozumieniu prawidłowości rzędzę- 
cych życiem społecznym. Szczególnie wsżnym wyrazem tego wzrostu 
stał się przebieg i uchwały XII Plenum KG PZPR w dniu 31 maje 
1983 r. oraz zapowiedź zwołanie XIII Plenum, którego przedmiotem 
maję być problemy ideologii i żaden partii w tej dziedzinie.

Okoliczności te skłanieję do przedstawienia zainteres'Owswym 
Czytelnikom najważniejszych aktualnych eprew związanych z tworze
niem SINS,

OGÓLNE ZAŁOŻENIA A OBECNE WARUNKI BUDOWY SYSTEMU

System Informacji o Naukach Społecznych został formalnie 
powołany ne podstawie wytycznych zewartych w dokumencie nadrzęd
nym, tj. w Projekcie ogólnym Systemu Informacji Naukowej, Tech
nicznej i Organizacyjnej /SINTO/ zatwierdzonym 6 marca 1978 r. 
uchwałę Komitatu Informatyki przy Prezesie Rady Winietróiv oraz 
w dostosowaniu do zadań przypadajęcych Polskiej Akademii Nauk w 
ramach podpisanego przez nię wcześniej /iv roku 1976/ Porozumie
nia o utworzeniu Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk 
Społecznych ekedemii nauk krajów socjsllatycznych. Z obu tych 
aktów wyższego rzędu wynikały określone vr/magsnl9 w stosunku do 
treści dokumentów programowych SINS, tJ. Z a r z ą d z e n ia  Sekretarza 
Naukowego PAN nr 11/78 i przyjętych przez Radę Koordynacyjne w 
listopadzie 1979 r. Założeń rozwoju SINS. Do wymegań tych nsle- 
żały zwłeszcza naetępujęce:

1. Traktowanie SINTO, a w ramach SINTO również Systemu In
formacji o Neukach Społecznych, Jako docelovfej wizji uniwereal- 
nych systemów ogólnokraJowrych, obejnujęcych wszystkie możliwe 

kategorie użytkovmlków informacji, źródła /zbiory/ informacji 
i Jej rodzaje oraz formy rozpowszechniania^ techniki informacyj
ne oraz kierunki współpracy z zewnętrznymi - krajowymi i zagra
nicznymi - systemaai inforroecyjnymi.



2. Kor»iecznaśc wieloletniego dochcdronia do rczuełanego w 
ren sposób atenu docelowego, przy jednoczesnym załczonii., ze ч* 
moroencie wyjóciowyo! zostaję sformułowane obOivięzujęc6 docelowe 

rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne, natomiast szczeaćicwe 

projekty pcdoysteiaow zostanę opracowane później, z tym ze opraco

wanie tvch projektów szczegółowych będzie z kolei wyprzedzać prą

cî  nad metodami realizacji poszczególnych funkcji procesu infor- 

ncwania, a więc tym bardziej podejmowanie konkretnych działań w 

zakreśla tworzenia zbiorów informacji i jej rozpowszechniania.

3, Konieczność, aby v.‘ raslizacji opartego na tych założe
niach programu docelowego uczestniczyły obowiązkowo wszystkie 

jednostki organizacyjne w kreju, które tworzę, gromadzę lub roz

powszechnia Ję informację będęcę przedmiotem d z i a ł a n i a  podsystemu, 

z tym le odpowiedzialność za funkcjonowanie tych jednostek /bi

bliotek, archiwów, ośrodków ints/ i ze zapewnianie im niszbędnycn 

do tego sił ludzkich orez środków materialnych i finansowych zo

stała przesunięta na ich jednostki macierzyste /placcwki naukowe, 

szkoły wyższe, przedslęblorstwe łtp./ oraz ne nadzorujęce je 

resorty.
Nie kweetlonujęc generalnej słuszności tych wymagań należy 

stwierdzić, że w sytuecji, Jeka wytworzyła się w cięgu ostatnich 

kilku lat w kreju, w tym w dziele "nauka", dostoeowanio się do 

nich nastręczę w praktyce wiele poważnych trudności. Warunkiem 

xch przezwyciężenia wydaje się być przyjęcie niektórych ustaleń 

Konkretyzujęcych ogólne zasady tworzenia SINS, zawarte w obowią

zuj ęcych dokumentach programowych tego Systemu, lub nawet SINTO 

jeko całości.

F^rzede wszystkim, nie rrecęc z pola widzenia długookreso

wych zadań związanych z zaprojektowaniem uniwersalnego systemu 

ogólnokrajowego, w  najbliższych latach należy skoncentrować się 

głównie na opracowywaniu, organizowaniu i wdrażaniu do praktyki 

konkretnych form obaługi informecyjnej, opartych ns wykorzysta

niu materiałów z baz danych Hiędzynerodowego SINS /oraz innych 

systemów zagronicznych, *• tym uczestniczących w Europejskiej 

Współpracy w zakresie Informacji i Dokumentacji Mauk Soołecznych 

■- ECSSID/, uzyskiwsnych w zsmisn za oolskie natariały informacyj
ne.



Rzetelne wykonenle dokusentónr projektovryctt J W T  IbOiowR zede- 
nlee wyeoce prucochłonnye, koeztownyn l «rynagaj^cyn doćć długiaę^o 
czaau. Równocześnie zaś tempo eterzenia się teklcin dokyeentów 
jest znaczne, a w aytuacji. kiedy znianlaję aię warunki praktycz
nego Ich zastosowania nogę one bardzo azybko utracić wszelkę war- ' 
tość.

Na przykład w Zsło^enisch rozwoju 51NS przyjętych w roku 
1979 oraz w opartyn na tych ZałoZanlach, a zetwierdzonyn w poło
wie 1980 r. dokunencle pod nazwę Progren badań pt. Tworzenie 1 
wdrażanie Systemu Informacji o Naukech Społecznych /SINS/ na la
ta 1981-1965 określono w sposób ogólny typowe elenanty Syatemu 
/zobacz zełęcznik na a. 22/.

Obacnla, tj. w połowie 1983 r., aktualne pozostały tylko 
erymlenlone uetslanle formalne.[ Oaśli chodzi netomlaet o inne 
składniki' to w świetle znlenlonych warunków nieaktualne steło 
elę JuZ samo wyliczenia ich rodzajów lub typów. Wlsdono dziś np.. 
Ze kręg użytkowników informacji* trektowany w dokumentach z koń
ca lat siedendzlesiętych bardzo szeroko, w istocie rzsczy przy 
załoZeniu powszechnej doetępnoścl informacji, musi być obecnie 
i przez szereg naJbliZszych let bardzo powaZnle ogreniczony.
W istotny sposób zmalało tempo wzrostu zbiorów literatury nauko
wej, zarówno pochodzęcej z importu; Jak teZ publikowanej w kraju. 
Wiele instytucji, które w roku 1979 lub na poczętku 1980 moZna 
było traktować Jako potencjalne ogniwa sieCi placówek informa-

Ф
cyjnych Systemu, niestety obacnie nie będę mogły podjęć tych za
dań. Wynika to z faktu. Ze będź to zmalała realra wartość dotacji 
budżetowych otrzymywanych przez te inatytucją, będZ teZ zostały 
one przestawione na nows zesidy finansowania, mianowicie na яавю- 
dzielność flnensowę 1 azukaję oezczędności przede wszystkim w za* 
kresie działalności pomocniczej, do której zaliczana Jest m.in. 
działelnosć informacyjna..

Podobnym zmianom uległa w clęgu ostatnich lat cała 'ideolo
gia** budowy SINS przyjmowana w końcu lat eiededdziselętych, o- 
psrta na przybliżonej - co prowda - ocenie ówczesnych warunków.
A skoro tak, to całkowicie retoryczne byłoby pvtanie, co stało
by się z dokumentsro projektowym Systemu opartym n£ szczegółowej, 
jakościowej 1 ilościowej charałiterystyne ówczesnych warunków tivo-



rżenie tego S/stenu. Dletogo угуба^в się, i ±  u z a s a d n io n e byłoby po* 
dejścle polegejece na ż-s nie tylko S7.NT0 w całoćci, ale rów
nież jego składniki dziedzinowe /w tym przypadku SINS/, a nawet 
"składniki skłedników" /w tym przypadku dyscyplinoive i problemo

we podsystemy SINS/ nia powinny być z góry i na wiele lat projek
towane w sposób ezczagółow/, gdyż grozi to -nieefekt/wnym zuży

ciem prscy i środków materialnych. Przedmiotem szczegółowych o- 
pracowań projektowych mogę być dopiero konkretne przedsięrjzięcla 

prektyczne, dla których można z góry w przybliżeniu jednoznacz
nie określić warunki ich przaprowadzenie i które mogę być eto- 
sunkowo szybko zrealizowane.po wykonaniu odpowiednich prac pro

jektowych, e później stopniowo przystosowywane do zmienięjęcych 
się warunków. Równocześnie, w miarę wdrażanie konkretnych form 

dżiałalnoścl Informacyjnej należełoby korygować^ ne zesadzie 

'programowania kroczęcego” wizję stenu docelowego, np. w pię- 

cio- lub dziesięcioletnim horyzoncie czasowym.
Wydaje się ponadto, że ponownego rozwięzania wymegs również 

przyjęte dla całego SINTO, a w każdym razie dla SINS,założenie 

uniwersalnego charakteru tego Syatemu w stanie docelowym, przy 
czym uniwersalność te mięłaby być oparta m.in. na formalnym, 

czyli prawnym zobowięzaniu do uczaatnictwa w  Systemie "wszyst
kich jednostek organizacyjnych w kraju, które tworzę, gromadzę 

lub rozpowszechniaję informację'*' stanowięcę"przedolot działania 

danego aystemu". Genaza tego założenia, sformułowanego ne po- 

czętku lat siedemdzleslętych w remach "^latowide", a następnie 

SINTO. Jest zrozumiała, panowało wtedy, zwłaszcza na szczeblu 

włedz centralnych, przekonanie, że wystarczy podjęć uchwałę lub 
wydać zarzędzenie, aby dana a prawa została zalatv^iona. Nożne ne- 
wat przypuszczać, że gdyby autorzy Projektu ogólnego SINTO zapro

ponowali inne metody działania, dokument ten nie zyskałby aproba

ty władz centralnych. Doświadczenie wskazują jednak, ża - przy

najmniej w Polsce w cięgu oatętnlch dziesięcioleci - uregulowania 

prawne znajduję zastosowanie praktyczne przede ivezystkim wtedy, 

kłady nie wchodzę w kolizję z rastarialnymi, prestiżowymi ,itp. 
interesami mejęcych je wykonywać osób i instytucji. IV zwlęzku 

z tyn należy poszukiwać innych niż zobowięzanla prawne instru

mentów tworzenia sieci placówek uczastniczęcych w Systemie.



w praktycznej reelizacji 3INTC decyzje nieaprzyjajjce rozbo
jowi informacji naukowej zosttały pogłębione przez przyjęcie przaz 
Centrum INTE zasady centrsllzecji.co stało się czynnikiem bloku- 
Jęcym inicjatywy oddolne, wykorzystanie działeń placówek resor
towych, bibliotek oraz szerokiej sieci instytutowych i regional
nych placóv/ek informacyjnych.

Należy podkreślić że potrzeba dokonania pev^nej korekty gene
ralnych założeó tworzenia SINS, wynikających z Projektu ogólnego 
SINTO byłe doatrzegana Już v;cześniej. Na przykład ne posiedzeniu 
Rady Koordynacyjnej SINS w listopadzie 1979 r. zalecane była tak
tykę "małych kroków", tj, uruchomianie poszczególnych odcinków 
działalności informecyjnej bez oczet.iwania ne opracowanie 1 for
malne uprawomocnienie azczegółowej dokumentacji projektowej SINS 
Jako zamkniętej całości.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKRESIE TV«RZENIA SINS PROWADZONA 

W LATACH 1980-1982

Oek wiadomo, warunki, w których dokumenty programowe SINS 

zostały zatwierdzone, utrzymały się w przybliżeniu do połowy 
1980 r. Półrocze to zostało wykorzystane do stopniowego nawięzy- 
wania współpracy z placówkami majęcymi przejęć w przyazłości od
powiedzialność ze oddzielne podsyatemy SINS^Jak też z bibliote
kami, którym powierzona zostały zadania tzw. centralnych biblio
tek naukowych w dziedzinie nauk społecznych, w tymże czasie w 0- 
środku Informacji Naukowej p a n  opracowany został Program badań 
pt,^> Tworzenie i wdrażanie Systemu Informacji o Naukach Społe
cznych /SINS/c< na lata 1981-1985, niezbędny Jako podstav;a do 
planowania - oraz- finansov;anle przez PAN - prec badawczych, pro- 
Jektoivych i wdrożeniowych zivięzonych z tworzeniem Systemu. Doku

ment został zetv/ierdzony przaz I Zastępcę Sekretarza Naukowego 
?AN 14 listopadzie 1960 r. W Programie tym przewidywano na lata 

1981-1985 nestępujęce prace:
1. W zekrasie celów poznawczych:
a/ badania vi zakresie teorii procesów informacyjnych, buJorjy 

eksperymentalnych baz danych, adaptacji zagranicznych bez, syste
mów i technik informacyjnych;



Ь / badanie i kategcryzacTę instytucjonalnych i indywidual
nych użytkowników informacji i ich f;otrzec oraz najskuteczniej- 
szych sposobów zaspokojenia tych potrzeb;

С/ zaprojektowanie Systemu i podsystemów informacji za

kresie nauk społecznych.
2. iV zakresie celów utylitarnych:
a/ przygotov<enie do wdrożenia poosystemów dotyczących: naux 

ekonomicznych, filozofii i socjologii- politologii, metodologii 
nauk, naukoznawstwaj nieracoznaijstv^a, nauk prawnych, historii, 
nauk pedagogicznych;

b/ doskonalenie zesad i procesów gromadzenia i wykorzysty- 
ivania zfaiorow źródeł informacji, w tym wykorzystsola opartego 
ns technice reprograficznej:

с/ koordynację działań tworzonej stopniowo sieci placówek 
informacyjnych 3IN3;

d,' doradetwo w zakresie wyposażenia technicznego tych pla
cowe х ;

e' propago-wanie osi.^gnięć nauki polskiej poprzez współpra
cę г zagranicznymi i międzynarodowymi placówkami i systemami 
inrormacyjnymi nauK społecznych,

3- W zakresie współpracy międzynarodowej:
С/ udzteł w projektowaniu, budovvie i wdrażaniu Kiiędzynaro- 

do'WG'go SIMS;
Ь/ rozv/ijanie innych form i kierunków wielostronnej i dv/u- 

stronnej wymiany i wykorzystywania źródeł informacji na nośniku 
tradycyjnyn;

С/ adaptację i wdrażanie zagranicznych zsutomoryzov.-anych 
ba z da ny ch;

d/ udział w pracach nad zapewnieniem w ramach współprecy 
mlędzynsrodowej spójności arodkow technicznych, normatywnych, 
programovT/ch i lingwis tycznych.

VV II połowie 1980 r., a więc już w czasie zatwierdzania o- 
nawianego Programu .nastąpiły istotne zmianv' zewnętrznych warun

ków jcgo resliracjt,

' Załamanie gospodarcze i szybko pogłębiający się kryzys spo
łeczny, szeroko zakrojona kompromitacja vjczsśniejszych metod 
sterowania procesami społecznymi, w tym dzisłainpścią naukov;ą.

1C
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równo p o te n c ja ln i  u iytfecrm icy in fo r w a c ji .  Ja k  te z  p rz y sz łe  o g n i- 
ue s i e c i  in f  ornacyjret j , p rzestaw ia ły  s i ę  w znaezrrym sto p n iu  na 
d zia le ln o £Ć  o b iicz o n ę  na p rzetrw an ie  okresu  kryzysov/ego i  zaczę
ły  u n ikać ergEzowŁ n ie  s i ę  w p rz e d s ię w z ię c ie  n ie  n e ję c e  ityrażn ej 
gvvrirancji cow odze'ila. tlast^ jp iło  zerw anie Lub znaczna o s ła b ie n ie  
nawięzoftych M fcześniej, wstępnych i  Je s z c z e  p ra k ty cz n ie  n ir  spraw
dzanych powięzan kooperacy jnych  niędzy placówkami pro jektor/enej 
s i e c i  ćn farm acy jn a j SJ.MS. Czynnikiem potęgujęcym  zam ieszan ie  
s t a ła  s i ę  d e z o r ie n ta c je  ideows i  p o lity c z n a  zn aczn e j c z ę ś c i  keor 
i r  fcrm ccy jn y ch , n ie  mówięc Ju ż  o przypEdA.ach świadomaj d z i a ł a l 
n o śc i d e s tr u k c y jn e j n ie k tó ry ch  p r z e d s ta w ic ie l i  tego  środ ow iska.

"farastajęcy kryzys ekonomiczny epotmdcwal ograniczenie wy
datków na działdlnośc naukowę ri ogolę, e w туи i na infornację 
naukovt^j. kastępil zwłaszcza drastyczny spadek isportu literatu
ry naukov^ej i ograniczenie krajowej produkcji sr/dawniczej. J a  
minimum zmalało zaopatrzenie w części zemianne do urządzeń sto
sowanych w procesach informacyjnych, Wobac równoczesnego «zros
tu cen, taryf. stS'wek płac itp. oraz pogorszenie wydajności i 
dyscypliny pfacy, oznaczało to faktyczne dość poważne zmniojEze- 
nie realnych nakładów na informację naukową.

Ujemne zjawiska v> skali ogólnospołecznaj i zv;lęzane z tym 
perturbacje '« działalności informacyjnej wywołały z kolei do
datkowe utrudnienie, mianowicie osłabienie kontaktów i współ
pracy z zagranicznymi i międzynsrodcirymi placóv;kami i systemami 
informacyjnymi. Dotyczy to zwłaszcza uczestnictwa w  Międzynaro- 
dowyr Systemie Informacyjnym Nauk Społecznych, gdzie następiłu 
nlev<ętoliwie zmniejszania roli strony polskiej, cofnięcie v/ 
stosunku do porycji zajmowanej w latach poprzednich. Znalazło 
to wyraz m.ln. w relatywnym, e także abeclutnym zmniejszenlit 
il.oaci ansliz dokumentacyjnych i opisów bibliograficznycn pols
kiej literatury naukowaj, przekazywanych do yjspólnych v/ydawnictw 

inforoacyjnych HSirJS. Reelnie zraelsł taż udział strony pols
kiej я pracach nad eutomstyzacja MSINS. co z kolei poważnie
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utrudniło dostęp do baz danych tego systemu. Również udział w 
Europejskiej Współpracy Informacyjnej Nauk Społacznych /ECSSID/ 
doznał szeragu zahamowań, np, w postaci nieobecności przedstavji- 
cieli SINS na kolejnych spotkaniach grup roboczych działających 

w ramach tej współpracy.
Zarysowane wyżej oraz inna trudności, która wyłoniły się 

łe latach 1980-19S2, okazały się istotnym hamulcem dla prac zwią
zanych z tivorzaniam SINS, chociaż nie spowodowały całkowitago 
ich przerwania. \'J poszczególnych ośrodkach informacji, biblio
tekach centralnych i współpracujących i w innych zainteresowa
nych placówkach prowadzona była - jak nam wiadomo - zaró;vno bie
żąca obsługa użytkowników informacji, w zakresie, na jaki pozwa
lały warunki,Jak też prace przygotowujęce rozwój taj obaługl.
Nie czujemy się powołani do oceny przebiegu i ivynikóvł tych prac 

i z pewnościę nie wszystkie ich przypadki sq nam znane. Dlatego 
rezygnujaitiy z v/yliczania, a tym bardziej z omawiania również 
tych przypadków, które sę nam znana, ograniczając się do krót
kiej charakterystyki działań prowadzonych w Ośrodku Informacji 
Naukowej PAN,

V; okrasie od II połowy 1980 r. do roku 1982 włącznie Ośro
dek starał się wykonyivac przędą wszystkim te zadania w dziedzi
nie tworzenia 3IM3, która mogły być podejmowana przez y^łasnych 
pracowników, przy ograniczonych kontaktach z instytucjami zew
nętrznymi i ograniczonym zastosowaniu srodkoiv technicznych. By
ły to następujące opracowania.

1. Rozpoznania potencjału placówek informacyjnych PAN i 
wybranych placówek zewnętrznych oraz potrzab użytkowników infor
macji, w celu zgromadzania niezbędnego minimum danych do uruche- 
niania konkratnych form obsługi informacyjnaj. Opracowano wykaz 

problemów i tematów badawczych raalizowanych przez placówki PAN 
i częściowo szkolnictwa wyżazego /z pominięciem tzn. prac włas
nych, jako szybko ulegających zmianom/. Wynik pracy stanowi 
jedną z możliwych charakterystyk potrzeb użytkowników informa

cji. Ponadto - we współpracy z akademiami członkowakiml MSINS - 
został opracowany i wydrukowany wykaz czaaoplsm z zakrasu nauk 
społecznych pranumarowanych przez biblioteki tych akadamii z 
krajów nie uczaatniczących w MSINS. Wykaz tan obajmuja przeszło
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5000 tytułów. Zebrano również infornacje o materiałach żrńdłorr/ch 
/zagranicznych/ znaj dujęcych się w prywatnym poaiadanio uczonych 
polskich.

2 . Opracowano charaktarystykę potencjału infornacyjnego 
części placówek naukowych PAN, szkolnictwa wyższego i innych re
sortów /łęcznxe przaszło 20 placówek/. Prace te zavjieszono z u- 
wagi na szybkę dezaktualizację gromadzonych v/ ten sposób danych 
w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego.

3. Zespół raallzujęcy zadanie zwięzane z tworzeniem SINS 
uczestniczył w opracowaniu projaktu zadań doraźnych oraz pro
jektu znowelizowsnego zarzędzenia Sekretarza Naukowego PAN vj 
sprav;ie integracji działalności informacyjnej w Akademii, fro- 
jakty te zostały przedstawione kierownictwu PAN w I połowie 
19B2 r. Ostateczne decyzje w tych sprawach nie zostały dotych
czas podjęte.

4. Prowadzono prace projektowa zmierzajęce do uruchomxenie 
- we współpracy z Bibliotakę Szkoły Głównej Planov<ania i Statys- 
tykx oraz Cantralnę Bibliotekę Statyatycznę - podsystemu infor
macji o naukach ekonomicznych. IV zivięzku z tym rozpoznano bazy 
danych tv;orzona w NRD, których zawartość okazała się jednak 
mnxej przydatna w warunkach polskich od zawartości bazy danych 
Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR. Ta ostatnia pla
cówka deklarowałe przekazywanie Ośrodkowi danych na nośniku ma
gnetycznym już w roku 1982, jednakże wymiana komputera u dostaw
cy oraz trudności we wzajemnych kontaktach, jakie utrzymywały 
się od XI połoKT/ 1981 r, prawie do końca 1982 r. spowodowały, 
że rozpoczęcie regularnej dostawy taśm magnetycznych zostało 
przesunięte na drugę połowę roku 1983.

5. Opracowano materiały niezbędne do wstępnego uruchomie
nia podsystemu informacji o metodologii nauk. mianowicie do 
rozpoczęcia edycji biuletynu informacyjnego z tego zakresu.

W grudniu 1982 r. uzyskano decyzję Zastępcy Sekretarza Naukowe
go PAN o poyjołaniu w Ośrodku wydawnigtwa “Przaglgd literatury 
metodologicznej. Biuletyn Informacyjny", które będzie redagowa
ne 1 publikowane pod redakcję prof. 3. Topolskiego.

6. Opracov/any został projekt podsystemu informacji o niem- 
coznawstwie. Stały i postępujęcy brak środków zmusił do okreso-
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!vega zsivieszenis tycn p r a c . ProcIemstyKS '■leacoznajvcza Jest 
no t'/le ?J3 zns, zp-’iaazcze v. swietie dokonujęcych si^ ct-ec'ie
w ^ejjwbiice = e d e r s l r , e j JlLEP^ec, ze w  Ciągu ostatni ;?"< aiosięcy 
r.iektr-ге placówki, iv туте eiblioteka Giówna U-'̂  ̂w  ?aznanxu i Pjń- 

stwowy Instytut Spra*/ r.ięczynerodo;';?^'^^ ■;«’,'£tqpiiy z inxcjotywg rs~  
al<tyviOiiania przygotov»ań dc arurnonienia ов®Ег1лг-еса podsv5 t=-su„

7. Kontynuowano - rozooczęte woześnis^ - tworzenie tezauru
sa пэзггезпедо naufe społecznych, iS roku 1533 zskor.czony zostanie 
etap apracowania leksykogreficznego rrybranych ^vczesniej tertcjnow, 
co. pc Oakonanij niezbędnych ocen i korekt, pcwinno zapewnić wsż- 
ny raatenał u2rat:‘/iaj-^cy tworzenie szczegółoif/ch /dyscyplinoay'ch/ 
środków lingwistycznych w Języku polskie, Jck też ułetwić - nie
zbędne via współpracy «piędzynarodowej - przechodzenie da pcsługj- 
wania się obcojęzycznyei środkami lingwistycznymi.

S. V/ykonywano - na zasadzie pracy ciągłej - oprecowanis do
ku n®n rac yjne do wydawnictw aba traktowych i bibliograficznych

mian za około 100 abstraktów i kilkusat pozycji opi
sów bibliograficznych OIM otrzymuje z K3INS rc-cznie około 10 tys. 
C9 zenpla'"zy wydawnictw informacyjnych, które rozprow&dza bezpła
tnie wśród polskich placówek zajmujących się naukami społecznymi.

«■ykonywanie tych zadań pozwoliło utrzymać podstawowy zespół 
pracowników specjalizujących się vj budowie 31NS, zechować przy- 
najsmi-el ograniczone kontakty z partnerami zagranicznymi i zgro
madzić per/ien zasób doświadczeń, które powinny okazać się przy
datnymi do rozszerzenia działalności w miarę poprarry warunkoiv.

PROPOMOVSfAWE KIEnUNKI ROZiVDJU SINS W LATACH 1933-1935

Zgodnie z ocenę sytuacji przedstawlor.ą w poprzednich roz
działach, na okres najbliższych trzech /do czterech/ lat nole- 
załcby zaproponować: kontynuację ograniczonych do niezbędnego 
miniHUB; O'-ас гozpoznawczo-projektowych, skoncentrowanie się na 
opraconyy/aniu i wdrażaniu do praktyki wybranych form dzisłalnośc: 
informacyjnej, obliczonych r.a obsługę konkretnych, grup użytkoł*»- 
ników 1 ne współpracę z v.ybranymi placówkami naukowymi, a więc 
na częściowya uruchanianiu określonych podsystemów informacji.



orsz kontynuację aziełalnosci zepewnlejfcej utrzymenie się w 
istniejących układach wapćłpracy międzynarodowej i wykorzystenie 
nioill-.Moaci, które ona etwarze.

Prace rozpoznawcze” projektowe powińny dot'/czyć:
- ustalenia riykazu, określenia potencjału i zekresu zainte

resowań plscoivek naukowych PAM, szkolnictwa v/yzszago i innych 
orgonizecji. które byłyby skłonne uczestniczyć w cięgu najbliż
szych lat na zasadach dobrowolności *v tworzeniu i eksploatacji 
poszczególnych podsystemów SINS.

- zaprojektowanie v# obszarze tematycznym SINS centralnego 
katalogu czasopism naukowych gromadzonych przez biblioteki FAN 
i szkól w>'ższych i sposobów jego bieżęcej aktualizacji oraz wy
korzystywania lub równoważnego korzystania z ka te logu tv.'orzo- 
nego przez Bibliotekę Narodowę ,

- gromedzenia danych o działalności informacyjnej prowa
dzonej dotychczas w placówkach skłonnych współpracować vł ranach 
SINS i stopniowego r^łęczania tej działalności do skoordynowanych 
procasćy; infornacyjnych; chodzi tu zwłaezcze o opracowywanie in
formacyjne polskich materiełów naukowych, gromadzenie 1 wzajemne 
udostępnianie zagranicznej literatury naukowaj. współpracę z 
placówkami i systemami zagranicznymi 1 międzynarodov/ymi, a także 
o wykorzystywanie Istniejących urzędzoń technicznych;

- z&ktualizowanla przyjętego we ’wcześniejszych dokumentach 
harmonogramu uruchamiania podsystemów SING;

- bleżpcsgo śledzenia - mniej więcej w dotychczesowej ska
li - tendencji roz'.voJoi'.Ych infortnecji o naukach społecznych vi 
wybranych krajach;

- opracowania projaktu i stopniowego wdrożenia podsystemu 
informacji c yiynikach zakończonych prec Dadanczych w obszarze 
nauk społecznych; uzyskana w ton sposób materiały informacyjne 
mogłyby być prz'/datne do ueprewnienie sterowania rozv/ojen nauk 
społecznych i do ivyinieny na zagraniczne zbiory informacji:

- wp<"ov\'sdzenio i stopniov<ego doskonalenie obiegu "informa
cji o informacji" między placówkami współpracującymi w ramach 
SIKS;

- aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe m a -  
zbędne do iT/konanla zadań przewidywanych na lata 1984-19C5/86



oraz opracowania doskonalszych zasad finansowania rozwolu 

SINS.
IV zakrasie tworzenia podsystemów SINS należałoby przev/idy- 

wać utrzymanie i rozwój lub organizowania od nowa wybranych 
podsystemów funkcjonalnych /realizujących określone fazy proce
su informacyjnago i rodzaje obsługi informacyjnej/ i tematycz- 
no-problemowych /zajmujących się określonymi dyscypl:.nami nauki 
lub problemami Interdyscyplinernymi/.

W grupie pndaystemów funkcjonalnych powinny być rozivijane 
w latach 1933-1985/86 podsystamy;

- dokumentowania polskich materiałów naukowych z nostawie- 
niem zarówno na obsługę krajowych użytkov/ników informacji, jek 
taż na wymianę na zagraniczne, niedostępne w kraju matariały 
informacyjne: chodzi tu przede wezystkim o trwałe zapewnienia 
aoble prawa dostępu do baz danych, która sę już lub będę w nla- 
długim czasie tworzona w MSINS, a takża o dostęp do matariałów 
źródłowych gromadzonych w tym syatamia; ponadto istnieje - nie 
w palni nykorzyatywane - możliwość wymiany informacji z organi
zacjami uczestniczącymi w pracach ECSSIO;

- automatycznago przatwarzanis i wyszukiwania Informacji 
bibliograficznoj: powazachna jast obacnie na śwlecle tendencja 
do zautomatyzowanego gromadzenia, przetwarzania 1 vir^'azukiwanls 
informacji, jak również do v/ymlany zbiorów informacji na nośni
ku magnetycznym między różnymi systemami informacyjnymi-, dalsze 
zaniedbywanie v/prowadzania automatyzacji i teletransmisji musi 
doprowadzić Polskę w ciągu kilku lat dc praktycznego wyłączenia 
z międi-ynarodowej współpracy informacyjnej; dlatago konieczne 
jest pilne podjęcie starań o szybkie zepewnienla Ośrodkowi jako 
placóv‘łcs odpowiedzialnaj za rozwój SINS /i innych dziedzin in

formacji naukowej w PAN/ możliwośćj.'1^ ~ ivproivadrsnia na nośnik 
magnetyczny materiałów informacyjnych o lita-eturza polskiej,

2° - przejmov/ania zbiorów informacji otrzymywanych ne nośniku 

magnetycznym od kontrahentów zagranicznych, 3° - bezpośredniego 
wyszukiwania danych w trybie konwersacyjnym w zbiorach znajdu
jących 8ię w pamięci maszyn cyfrowych obcych placór/ek informa
cyjnych /w kraju 1 za granicą, zwłaszcza w centralnej bazia da
nych MSIN3 w Moskwie/; wstępne rozpoznanie wskozuja. że najwłaś-
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civjbZVT rczwiszanien tago prcbXemu - ns zaaadzie kompromisu mię
dzy potrzebami a możliwościami - byłoby wvposazenle Ośrodka w 
tzw. inteligentny końcówkę komputerowy, zdolny do zdalnej 'ivspcl- 
pracy zaroivno z wialkimi jednostkami komputerowymi posiadanymi 
przez systemy zewnętrzne, jak też z urzędzeniami peryferyjnymi, 
które mogłyby vyć w niadalekiej przyszłości zalnetalowrena w in
nych placówkach informacyjnych SINS;

- obsługi źródłowej opartej na zastosowaniu tmchnlki kse
rograficznej i mlkroftezowej; podsystem ten powinien być rozwi- 
jeny w zv.iyzku z obecnymi i przewidywanymi na najbliższe lata 
ograniczeniami w zakresie importu zagranicznej literatury nau
kowej, co yr/maga udcstyoniania szerazemu gronu użytkcv/nik6w, 
do celów naukowych, treści publikacji dccierejycych dc Polski 
w pcjedyńczych lub bardzo nielicznych egzemplarzach: technika 
mikrcfiezcwu ułatwię również znacznie wymianę źródłov/ych mate- 
rlałółY infDrmecyjnych z zagranicę.

Wymienione podsystemy funkcjonalne stanowiłyby podstawę 
działalności przewidywanych dc wdrożenia podsystemów tematycz- 
no-problemowych. Przy uwzględnieniu wyników dotychczesovjych 
prac rczpcznewczo-projektowych, wydaje się możliwe 1 celowe 
zorganizowanie w najbliższych letach pcdsyatenów informacji:
- o naukach ekonomicznych,
- c metodologii nauk,
- o naukach politycznych /marksizm-laninizm, problemy ruchu 

robotniczego, partii; politologia/,
- D filozofii i socjologii,
- u naukach prawnych /рапеtwo i prawo/,
- o naukoznawetwie i polityce naukowej,
- o historii,
- o etnologii,

W przybliżaniu wszystkie te podeyetemy meję swe odpowied

niki zarówno vi radzieckim /stanowięcym głćv;ny składnik NSIftS/, 
jak i w zachodnich systemach informecji o naukach społecznych, 
a ponadto można w zesadzia znaleźć dla nich cpercie vi odpowie
dnio prężnych placówkach naukowych w kraju, które mogłyby dość 
szybko przejęć na siebie głównę odpowiedzialność za funkcjono
wanie tych podsystemów.
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Podsystem informacji o naukach ekonomicznych może być rozwi
jany na podstawie wykorzystania radzieckiej bazy danych na noś
niku magnetycznym oraz potencjału kadrowego i zbiorów literatury 
posiadanych przez sieć bibliotek ekonomicznych, której koordyna

torem jest Biblioteka SGPiS w Warszawie. Uzyskanie taśm emito
wanych przez INION będzie, według wszelkich przesłanek, możliwa 
w II połowie 1983 r. Do końca roku można byłoby ustalić kręg 
użytkoy/ników informacji i zestaw tzv/. profili wyazukiwawczych. 
Strona radziecka już otrzymuje i wykorzystuje sporzędzang przaz 
Bibliotekę SGPiS bibliografię najważniejszych polskich prac eko
nomicznych, które zresztę od azeregu lar przekazywane sę także 
do publikacji v/ informatorach Międzynarodowego Komitetu ds. In
formacji o Naukach Społecznych /ICSSIO/ przy UNESCO.

Oak już wspomniano wcześniej^opracowano już projekt wstęp
nego etapu podsystemu informacji o metodologii nauk. Prospekt 
Biuletynu-rozesłany do różnych środowisk naukowych w Polsce spo
tkał się z żywym, przychylnym odzawem. IV roku 1983 przewiduje 
się tvydewanie Biuletynu przygotowywanego przez zespół naukowy 
UAM IV Poznaniu, kierowany przez prof. Э. Topolskiego, przy u- 
dziele Oddziału OIN PAN w Poznaniu.

Podsystemy informacji o naukach politycznych oraz o filo
zofii i socjologii będę rozbudowywane na zaaedech podobnych, 
jak- podsystem informacji o naukach ekonomicznych. Podstawowym 
źródłem Informacji będzie - w ramach MSlNS - Instytut AN ZSRR, 
który rozpocznie emiaję taśm magnetycznych na przełomie lat 
1983 i 1984, w Polsce ześ oparcie naukowe i łęczność ze środo
wiskiem użytkowników zapewni, Jak można alę spodziewać Ośrodek 
Informacji Naukowej vV/żazeJ Szkoły Nauk Społecznych, którzy z 
kolei newięzał w tym zakresie współpracę z Inatytutem Filozofii 
i Socjologii PAN.

Podsystem informacji o naukach prawnych będzie mógł być 
realizowany poczynejęc od roku 1984 przy wykorzystaniu radziec
kiej bazy danych z dziedziny pańetwa 1 prawa. Istotnym czynni

kiem rozwoju tego podsystemu byłby udział Instytutu Państwa 1 
Prawa PAN. Do uzgodnienia pozosteja zakres i charakter współ
działania z Systemem Informacji Lagialacyjnej SINTO, koordyno
wanym przez Bibliotekę Sejmowę.
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Przed końcem obecnego pięciolecie ino£liv;e będzie również 
eksperymentalne uruchomienie podsyetemu informacji o neukach 
historycznych, oparte na wykorzystaniu rsdziecklch baz da

nych z tej dziedziny, których emleja ns nośniku megnotycznym po
winna rozpoczśjć się w końcu roicu 1984 lub ne poczętku 1985. 
Przygotowenia do uruchomienia tego podeyetemu nie zostały do

tychczas podjęta.
Projekt podsystemu informacji o neukoznswstwis 1 polityce 

nsukowsj АУ/ION zostsł opracowany w Ośrodku w drugiej połowie 
let siedemdziesiątych. Z uwagi ne brsk zslnteresowanis tę prob
lematykę ze strony okvczssnych włedz Akedemii nie został on for
malnie zatwierdzony i nie podjęto wdrożenie tego podsystemu. 
Oednak w roku 1982 Sekreterz Nsukowy PAN zlecił Ośrodkowi gro
madzenie najważniejszych dsnych chsrskteryzujęcych tendencje 
rozwoJowH i organizscję bsdsń naukowych oraz ich sterowsnle 1 
finsnsowenie w rozv/lniętych krejach śwlste. Dzisłslność ts, z 
uwagi ns brak środków, prowadzona jeet w ograniczonym zskresle 
poza progrsment budowy SINS. Celowe r,;ydsje się rozszerzenie w 
nsjbllżezych letech tej działalności, przy wykorzystaniu m.in. 
wcześniejszego dorobku Ośrodks w tej dziedzinie.

Zsmier powołania podsystemu informacji o etnologii więżę 
się z faktycznym prowedzenlem teklej działalności informacyjnej 
przez niektóre plscówki i orgenizscje naukowe majęce ewych re
prezentantów w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN, co iverto by
łoby wykorzystać. Konkretne przygotowania w tym kierunku nie 

były dotychczes w ramach SINS podejmonsne.

Wykonanie proponoy^anych wyżej zsdsń ns Ists 1S83-1985. 
/lub 1983-1986/ oraz stopień tego wykonania zależeć będę od 
spełnienia szeregu warunków, wśród których znaczenie podstawo
we msję - naszym zdaniem - dwa nsstępujęce:

- zapewnienie rzeczywistego udzisłu w tworzeniu i eksplo- 
stecjl Systemu zarówno przedetewicieli środowiska twórczego w 
dziedzinie nauk społecznych. Jak też działsjęcych w t^J sferze 
placówek informacyjnych;
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- zepewnisnis sprawniejszego niż dotychczas i bardziej sta
bilnego finanaowenia rozwoju i działslności SINS.

Udziel środowiska twórczego i istniejących placówek infor
macyjnych Jest niezbędny do przaprowadzenie w zasadzie wszyst
kich przedsięwzięć szczegółowych mieszczących się w ogólnym za
daniu budowy Systemu. Oak już vjspomnlano wcześniej, musi to być 
przy tym udział dobrovvoiny, \vynikajęcy z przekonania bgdż to o 
społecznej potrzebie rozwoju Systemu, będź też o możliwości u- 
zyskania określonych korzyści z tego tytułu, a prawdopodobnie 
z obu tych przesłanek jednocześnie, W zwięzku z tym Ośrodek 
Informacji Naukowej PAN zamierza zwrócić się przynajmniej do 
części plecóv/ek naukowych i informacyjnych /w szczególności do 
tych, które dysponuję znaczniejszym potencjałem twórczym i u- 
sługowym, sę znane z wcześniej przajewlanych inicjatyw i z do- 
tychczssoivych osięgnięć/, jak taż do niektórych indywidualnych 
przedstawicieli środowiska naukowego z prośbę o:

- wyrażenie opinii na temat poszczególnych zamierzsó zwię- 

zanych z tworzeniem SINS,
- wypowiedzenie się, w realizacji których spośród tych za

mierzeń, w jakim zakresie i w jakiej skali gotowe one byłyby 
uczestniczyć na zesadzla wykorzystania posiadanych dotychczas 
możliwości.

. —  wypowiedzenie się, jakich zadań mogłyby podjęć się do
datkowo pod warunkiem uzyskania niezbędnych do tego /jakich/ 
środków.

Opinie użyekane w tan epoeób zostanę wykorzystane do osta
tecznego sprecyzowania zadań ne najbllżaze lata 1 niezbędnych 
do ich wykonania nakładóiv. Materiał wynikovjy taj konsultacji 
zostania przedstawiony zslnteresowanym władzom z wnioskiem o 
podjęcia niezbędnych decyzji.

№ sprawia finansowania rozwoju i biezęcej działalności 
SINS niezbędne wydaje się zapewniania, aby koszty działalności 
OIN PAN zwięzana z tworzeniem SINS, w tym z utrzymyv/aniem ko
niecznych kontaktów mlędzynsrodowvth,były pokrywane na trwałych 
zasadach przez Sekretarza Naukowego lub v;ydział Nauk Społecz
nych PAN. Działalność placówek naukowych Akademii zr/ięzana z 
ich udziałem w tworzeniu SINS powinna znaleźć jakieś wyodręb-
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nione źródło finensou-anie. Mogłoby to odbyi^ać się np. poprzez 
rozdział określonej kwoty środków przez Ośrodek Informacji Neu- 
kowej lub inn$ wyznaczony w tym celu jednostkę orgenizecyjny PAN 
albo na zasadzie ustalenia pewnego procentu środków przydziela
nych placówKom na prace badawcze, który mógłby być wykorzysteny 
wyłęcznie na działalność informacyjny.

Odrębny problem stanowi finansowanie prec podejmowanych z 
tytułu tivorzenia SINS przez jednostki organizecyjne podporzęd- 
kowane innym resortom. Wydaje się, źe najprostszym rozwlyzaniem 
byłoby tu podtrzymania - ale i praktyczne stosowenle - zaaady 
przyjętej w Zarzydzeniu Sekretarza Naukowego PAN w sprawie two
rzenia SINS, gdzie ustele się, iź prace badawcze, projektowe 
i rozwojoive oraz koszty ’współpracy zegranicznej zwlyzane z two
rzeniem Systemu mogy być finansowane przez PAN. Do ustalenia 
pozostawałyby jadynie praktyczne sposoby rozdziału tej części 
nakładóv’j i kontroli ich ivykorzystanie. Natomiest koszty bieży- 
ce /eksploetecyjne/ powinny być - zgodnie z obovjiyzujycymi 
przepisami - ponoszone przez rasorty nadzorujyce odpowiednie 
placówki informacyjne. W ramach obov'jiyzujycych przepisów u- 
dzieł każdego z zainteresowanych resortów mógłby być określony 
v; drodze zav;ieranie porozumień między Sekreterzem Naukowym PAN 
a kierovjn? ctwem denego resortu. Trwałym i vi pełni skutecznym 
rozwlyzaniem byłoby chyba Jednek wprowadzenie rozdziału środ
ków przeznaczanych przaz penatwo na informację naukowy dokony
wanego przez resort nedzorujycy tę dziedzinę w skali ogólnokra
jowej /tj. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa VJyższego i Techniki 
lub - z ramienia tego ministerstwe - przez Centrum Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej/.

Warszawa, czerwiec 1983 r.
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Zełucznik

NIEKTÓRE TYPOWE ELS^ENTY S Y S T E W  INFOR^iACYONEGO 
NAUK SPOŁECZNYCH

1, Zakree temetyczno-problenłowy /dyscypliny naukowe i profaletny 
interdyscyplinarne/

1. Nauki polityczna /ntarkslzm- 
leninizRi, neuks o partii
i ruchu robotniczym, poli
tologia/

2. Filozofia
3. Socjologia
4. NeuKi ekonomiczne
5. Nauki prewne
6. Historia
7. Litsraturoznewetwo
8. Dęzykoznewstwo
9. Neukoznevfetvuo

10. Antropologio kulturowa 
i etnologia

11. Peychologis

12. Pedagogika
13. Nauka o kulturze
14. Neuke o sztuce
15. Administracje państwowe
16. Orgenlzacje i zerz^dzanie
17. Zycie społeczne w regio- 

nsch świate
13. Niemccznewstwo
19. Religioznawstwo. Ateizm
20. Metodologia nauk epołecż- 

nych
21. Ochronę środowiska
22. Kryzys energetyczny
23. Bibliotekoznawstwo 1 in

formacja neukowe

II. Źródła informacji

Literatura
neukoviia

Materiały
niepiśmien-
niczs

Materiały In- 
formecyjne ne 
nlkroformech

Meterieły in
formacyjne na 
nośniku meg- 
nstycznym

Wydawn ic twa 
ziwerte
Czasopisma i wy
dawnictwa seryjne
Materiały konfe
rencyjne
Prece niepubli- 
kowene
Zbiory specjalne

Mapy
lluetracjs
Wykresy
itp.

Mikrofilmy 
Mlkrofieze 
Przeźrocze

Taśmy
□yski
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III. Użytkownicy informacji

1. Organy władzy i adminlatracji państwowej
2. Instancje organli^acjl politycznych i społecznych
3. Placówki naukowe PAN, szkolnictwa wyższego 1 Innych resortów
4. Placówki oświatowe
5. Placówki kulturalne
6. Organizscja i atowarzyszeńia naukowa, kulturalne, zawodowa lep,
7. Indywidualni przadatawicials środowisk twórczych, nauczyciala, 

atudancl itp.
8. Instytucje i oaoby uczaatnlczęce w działalności aystsnu
9. Systsny informacyjne zewnętrzne /krajowa, zagraniczne, między

narodowe/.

IV. Uczestnicy systemu ,

1. Centralne biblioteki naukowa o spacjellzacji społecznej
2. Samodzielne biblioteki PAN
3. Biblioteki główne szkół wyższych w części dotyczącej nauk 

społecznych
4. Biblioteki placówak neukowych PAN, azkół wyżezych i innych 

resortów
5. Inne biblioteki naukowe
6. Placówki in formacyjne resortów, instytucji, organizacji poli

tycznych, społecznych i zawodowych

7. Archiwe państwowe, raaortowa i zakładowe n części dotyczcjcaj 
nauk społecznych

B. Zakłady elektronicznego przetwarzania danych, zekłady repro- 
gra f iczne

9. Inns wepółprscujęce jednostki organizacyjne
10. Indyt.'idualni przadstawiclale środowisk twórczych, współpra

cuj ęcy z syetemam.
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Farmv ota iuę i ^nfor ntscyjTąi

kryte'"ia klasyfikacji ŃoclzBje mrormacji
dostarczanej jżytrównikom

J Aktualność informacji 1 - Bio'vca
1.2. Ratrosoekt/wna |

' 2 . Zakres jpowszecnniania 2 ^ Powszechne ■
^ • 2 • Adresov/ana /aelektywna/

t Charakter info*'mecji 3.1. Bibliotaczna |
5.2. Bibliograficzna |

i1 3.3. Źródłowa 1

1 5,4. Analityczno-svntatyczna. | 
przagl:jdowa

3,5. Fpktograficzna |

i 4, ^orma jdostępniania 4,1. Plśmiannlcza /dokumenty ■ 
pierv40tne. pochodne i wtórnej 
wydruki/

1
t

4,2. Bezpośrednia i audiowizuclna 
/wykłady, narady, filmy, wy
stawy itp. /

v'l, Etepy przatwarzania informacji /fazy procesu Inf oraacyjnago/

1 . Pozyskiwanie i groaiadzenis zbiorów infornacjl 
Z, Cipracowywenie dokumentacyjna
3. Sporządzanie laiKroform

4. Przechowywanie zbiorów
5. Przyjnowanie i opracowywanie zapytań informacyjnych
6. .Vysrukiwania informacji
7. Publikowania wydawnictw informacyjnych
S. ■ ozpowszechniania informacji
ę. ’.vykonywania usług raprograficznych
C. Czynności zwięzena z prowadzaniem aystemu /badania potrzab 

użytkowników, śledzania i doskonalanie funkcjonowania syste
mu, śladzanie działalności systemów zmvnętrznycn/.
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VII. EleiRc,ntY struktury funkcjonelrej

1. Biblioteki
Z. Czytelnie, wypoźyciialnle
3. Ko«f>0rki opracowania doku- 

nantecyjnego
4. Zakłady elektronicznego 

przetwarzania danych

5. Zakłady reprograflczna
6. Redakcje vrydevrnictvr infor- 

nacyjnych
7. Komórki przyjnowaria zapy

tań i vr/dawania informacji

VIII. Elamenty strukturjf zarządzanie systanem

2 .2 .

2.3.

1. Szczebel nadrzędny - Centrun INTE/
2. Szczebel centralny

2.1. Nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem eyetamu /Paleka 
Akademia Nauk/
Analiza rozwoju, i funkcjonowania, ocena zadań i wyni
ków /Rada Koordynacyjne Syatemu: Wydział I PAN/ 
Koordynacja bie2ęca /Centralny Oarodak Informacji o Nau
kach Społecznych - OIN PAN - przy udziale centralnych 
bibliotek naukowych w dziedzinie nauk społecznych/

3. Podaystany tarnatyczno-problemowa /placówki odpowiedzialna 
za rozwój 1 funkcjonowania podayetamów zajmujących aię In
formację dotyczęcę poazczagólnych dyacyplin naukowych lub 
problemów Interdyecyplinarnych/

4. Podatawowa ogniwa eiaci Informacyjnej.

IX. Zewnętrzne aystetay In formacyjne, z którymi eyatam ma 

wapółpracować

1. Inne systemy dzledzinowo-gałęziowa, epacjaliatyczne i tery-- 
torleIne SINTO

£, Inne rzędowe systemy informacji
3, Międz/narodowe syatemy Informacyjna, do'których aystam wcho

dzi jako część składowe
4. Inna zagraniczne 1 międzynarodowe systemy Informacyjne.
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CURRENT PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF THE SOCIAL SCIENCES 
INFORf-lATION SYSTEM

S u n a r y

The :^ubject of the article nakea an attempt of apeclfying 
of general assumptions for the construction of the Social Scien
ces Information System against the background of changes which 
occ'jred in Poland within last yeara and which concerned condi
tions and opportunities of tha development of science and scien
tific information. It appears, that quite a lot of such important 
assumptions as: commonness of information service, the order of 
implementation of different forms of this service and the subject 
scope token on in the System's aesumptions by the end of seven
ties years no>v become either unfeasible or feasible much later 
than it was originally assumed.

The review of works carried out in i9BO-82 yesrs makes the 
example of this point. In the final part of the article the 
authors suggest some improvised solutions, application of which 
could - in their view - contribute in activating the process of 
the construction of tha Social Sciences Information System in 
1983-85 years. There is the question of: ensuring a broad, ba
sed on rha voluntary principle, participation of the whola scien

tific environment in realization of this process, the improve
ment of methods of financing, keeping and full using of coopera
tion with foreign information systems established earlier, ensu
ring some minimum of the technical equipment.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕГШ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Р е з ю м е

предметом статьи является опыт конкретизации общих предпо
сылок создания йнтормашюнной Системы по Общественным Hayicaw 
на фоне изменений, которые произошли в Польше в течение послед
них лет и относящихся к условиям и возможностям развития науки . 
и научной лнфор?лации. Оказывается, что многие из таких важных 
предпосылок, как общность информационного 06cny7sviBaHHn, после
довательность внедрения разиьос видов этого обслуживания, тема
тическо-проблемный объём и др, принятые в предпосылках системы 
в конце семидесятых лет, являются нереализируеглы?ш или реатизит- 
руемы'л; значительно позже, чем предполагалось. Пллюстрацкей это
го тезиса является обзор работ выполненых в 1980-32 годах. В 
закл:очительной части авторы предлагают некоторые неотложные ре
шения, ириме!101ше которых могло бы - по их мнению - способство
вать ускорению процесса создания Информационной Системы пс Об
щественным Наукам в 1983-85 годах. Речь идёт, прежде всего, 
об обезпеченип широково, основанного на принципе добровольнос
ти, участия всей научной среды в осуществлении этого процесса, 
о ршшонализации методов его финансирования, о сохранении и 
полном использовании ранее установленного сотрудничества с ино
странными информационными системаг'и, а также об обеспечении не
которого минимум технического оборудования.
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OLGIERD UNGURIAN

KATEGORIE SEMANTYCZNE WYMIARU "PRZEWIIOT DOKUMENTU"

Artykuł stenowi skrót dwóch rozdziałów 
11 części prscy doktorskiej autora: Rozdz.B. 
Proponowane kategorie wymiaru Przedmiot doku
mentu oraz Rozdz, 9. Egzemplifikacje podzia
łu na kategorie nazw przedmiotów dokumentów.
W zełęczonej liście egzemplifikacyjnych nazw 
ogreniczono się do podenych przez autora nazw 
z dziedziny Informecji neukowej.
Omówienie cełoścl precy doktorskiej autora 
zemieszczono vf "Zagadnieniach Informacji Nau
kowej" nr 2/41/ z 1982 r,; opublikowano tam 
również artykuł autora pt. Ogólna strukturę 
Języka informacyjnego. Propozycje "szkieletu 
orgenlzecyjnego" słownictwa.

Proponowany podzlsł na kategorie Jeet przeznaczony wyłącz
nie do potrzeb budowy Języków informecyjnych, nie może być więc 
w żsdnym razie utożsamiany z ketegoryzecję ogółu wyrezów /czy 
też nazw/ Języka naturalnego, gdyż Jest to Jedynie podział zbio
ru potencjalnych słów kluczovyych, etosowanych przy cherekteryzo- 
weniu dokumentów do oznaczenia ich przedmiotów. Na etapie orge- 
nlzacjt ełownictwa Języka informacyjnego będzie on określeć gra-

"Zegednienia Informacji Naukowej" 1983 nr 1/42/
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nlcę wyodrębnianych podzbiorów pojęć, która, wyraZona Jadnostkaai 
leksykalnymi Języks informscyjnago, maję w sumia raprazentowsć 
część pola samantycznago tegn Języka.

Zakres zbioru dokumentów chsrakteryrowanych za pomocę Ele
mentarnych Oednostek Leksykalnych organizowanego Języka informa
cyjnego ograniczono do dokumentów piśmienniczych /lub majgcych 
opis> w Języku naturalnym/ z zekrssu nsuk ścisłych oraz techniki, 
w najszerszym rozumieniu tych słów. Zbiór wyjściowy przy organi
zacji słownictwa Języka informacyjnego tworzę słowa kluczowe opi
sywanych dokumantów. Redukuje to cała kstagoryzowane słownictwa 
do nazw, występujących w postaci rzeczowników /w tym oczywiście 
odsłownych/ lub rzeczowników z określnikami /nazwy wlelowyrazo- 

we/.
wykorzystanie w funkcji słów kluczoivych czasowników i przy

miotników Jest dyskusyjna, ale proponowany scheaat kategorii u- 
moZliwla wprowadzania zarowno Jednych jak l drugich. Przyraiotniki 
które ewantualnie występowałyby Jako słowa kluczowe, będę zaliczo- 
ne do katagorii nazw relacji /Jednoargumentowe/, -natomiast czaso- 
wniki-do kctagorii nszw czynności.

Zgodnie z koncepcjami indeksowania współrzędnego 1 Idaę ko
dów semantycznych dężono do optymalnego zmnisjszania liczby nazw 
wialowyrazoivych. Sprawa ta wymega dodatkowych v/yjaśnlań. Przy 
ooganizacji Języka informacyjnego o słownictwie quaslneturelnyra 
użycia Jako Elemantarnych Dednostak Leksykalnych terminów wialo- 
wyrazowych Jest konieczne, natomiast w Językach informacyjnych o 
słownictwie sztucznym problem tan nie wyatępuje w ogóle.

Przy przeprowadzeniu egzempllfikecyjnej kategoryzacji sta
rano się całkowicie wyeliminować terminy dwu- i wieIowyrazowa, 
rozkładsjęc Ja ne elementy Jednowyrazowe, gdyż proponowana kate
goryzacja, po pierweze, nie zakłada wykorzyetania Jakiegokolwiek 
określonego typu ałownlctwa, pozostswlajęc to całkowicie do uzna
nia organizatora, a po drugie, rozpatruje organizację etruktury 
semantycznej Języka informacyjnego, nie wnikejęc w ogóle w plan 
wyrażenie wprowadzonych do tego Języke pojęć.

Spośród terminów wielowyrazowych pozostawiono tylko te, 
których znaczenie nie Jeat sumę znaczeń elementów ekłedowych. 
Tak, na przykład, termin "ruch postępowy** w mechanice oznaczajęcy
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ruch ciała sztywnego, w którya ke£da proata zwięzena niezaiennie 
z ciałea pozoataje równoległa do swego początkowego kierunku, 
trudno rozłożyć na “ruch" i "postęp”, gdyż ten drugi wyraz aa ^a- 
ko sanodzielna Jednoetka znaczanie berdzo odlagłe od znaczenia, 
w którym wyatępuje w tarainie "ruch poetępowy”. Oczywiście w na
zewnictwie nauk politycznych i apołecznych nia będziemy aieli 
Jadnego terainu "ruch postępowy" lacz dwa: "ruch*i "postęp".

Wszystkie pozostałe terminy wielowyrazowe, pozoetawlone za
zwyczaj Jako niepodzialna ze względu ne brak w strukturze terai
nu wykładnika relacji zachodzęcej aiędzy eleaentaai. e co ze tya 
idzie możliwości późniejszych fełszywych akojarzert w charekterye- 
tyca wyszukiwawczej lub inetrukcji wyszukiwawczej, zostały rozło
żone ns poazczególne eleaenty. Sprawa póiniajezego połęczanie 
poszczególnych pojęć w bardziej złożone Jednostki w planie wyra
żania Języka informacyjnego vrychodzi poza raay niniejszej precy, 
nie wydaja się Jednak zbyt akoaplikowane. Jeżeli wprov;adziay nie 
tylko syatea znaków oznaczajęcych poazczególne Jednostki pojęcio
we, lecz zestosujeay równisż znaki do oznaczania poszczególnych 
typów relacji. Ich koabinecje pozwoli na tworzenie Jednostek ko
dowych o dowolnej złożoności, wykluczających fałazyne ekojerze- 
nis.

Warunek jednokrotnego występowania poszczególnych nazw w 
ogólnya schaaacie Języka informacyjnego o strukturze fasetowej 
powinien być rozumiany oczyniacie nie dosłownie, gdyż nie chodzi 
tu o plan wyrażania Języka, lecz o plan treści, dest to więc 
wymóg Jednokrotnego unieazczenie w polu seaentycznya Języka po
jęcia denotowanego przez nazwę, nie ześ eamej nazwy. Każdy ho- 
monim będzie więc występować w strukturze Języka inforaecyjnego 
tyle razy, lla oznaczę pojęć, i w takich kategoriach, do któ
rych te pojęcie aożna zekleayfikować. Nie wzbudza to na ogół 
żadnych sprzeciwów w wypadku homonimów "Jawnych", tekich na 
przykład, jak słowo "tor” oznaczaJęce: e/ trajektorię, b/ dwa 
równoległa cięgi azyn, с/ kanał telekomunikacyjny, d/ pierwias
tek.

Wętpliwości powstaję w przypadku hoaoniaów "niejawnych", 
których podwójne znaczenie widać wyraźnie dopiero wtedy, gdy ata- 
ję się ona Jednoatkaml Języka informacyjnego. Można to łatwo zob
razować na przykładzie nazw poszczególnych typów dokumentów.
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I tak, пр« nazwa ‘’patent’', jako EZaaentarna dednoetka Lakay- 
kalna języka inforaacyjnagc, aoza inforaować о tya, ± ог  
- łatniaja dokuaant w poataci patantu^
-> ietnlaja dokuaant oaawlajęcy patent /w tym przypadku nazwa 

"patant", zgodnie z przyjętę przaz пае noaanklaturę, jast 
nazwę przedalotu dokuaantu”/f
- w postaci takatu Inforaujęcago o cechach zewnętrznych paten

tu jako specjalnej foray wydawniczej /np. Jaki powinien być 
układ graficzny opisu patentowego, w jaki aposób opis paten
towy powinien być zredagowany/.

- w postaci tekstu Inforaujęcego o zawartości oplau patentowe
go Jako zbioru utrwelonaj inforaacji /np. jakie alaaanty aa- 
rytoryczna powinno zawierać zastrzałanle patentowe, aby pa
tant został uznany itp./.
Meay więc tu do czynienia jek gdyby z trzema "niejmwnyai" 

hoBonitnaai.. Zgodnie jadnak z koncepcjami swobodnego przealasz- 
czania faaet w wyaiarech pola aaaantycznago oraz zasadę aoncpo- 
zycyjnoścl pojęć, liczbę hoBonlmćw redukuje do dwóch.

PATENT 1 - foraa - nazwa uaiajacowlona w wyaiarza foray
/przy słownictwia aztucznya oznaczony np. ayabolam 395/, 

PATENT II - zawartość - nazwa uaiajacowiona w wyaiarza 
przedmiotów /oznace :;ny np. syabolea 1217/,

.ds±ell przyjaieay, ża wskaźniki wymiarów w projaktowanym 
języku inforaacyjnym będę odpowiednio: dla formy -F-. a dla 
przadaiotu -P-, to dokuaar.ty powyźazago przykładu będę oznaczo
ne odpowiednio:

przy ałownlctwie 
aztucznya

przy słownictwia 
quaelnat uralnya

1. 39SF PATENT I F

2. 393P PATENT I P
3. 1217P PATENT II P
Jaszcza trudniej uchwycić nlejewnę hoaonialę w przypadku

wykorzyatanis szeroko znanego terminu w nieco innya znaczeniu, 

szczególnie wtmdy, gdy staje aię on tam częścię teralnu wielo- 

wyrazowego. Tak. ne przykład, dobrze wszyatkia znsna nazwa 
"głębokość* jeet nazwę cechy obiektu /np. "głębokość studni"/, 

jednak w terminie "głębokość indeksowania" nmzwe te nabiera zu-
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pełnie Innego znaczenia, staje się wła&clwle synonieekd takich 
razów jak "szczegółowość", "dokładność” , które należę do nezw 
cech, określajęcych procesy, co przy podziela ne kategorie odgry- 
wć istotnę rolę.

W języku polskie epotykamy dość często Id'intycznie brzmlęce 
v/yrazy oznaczajęce zarówno proces tv:orzenle Jakiegoś obiektu, 
jak i wynik takiego procesu, np.; "kleeyfikacje" Jako synonimy 
"klasyfikowania" i "schematu klaeyfikacyjnego", "fotografie" - 
jako "fotografowanie" oraz "odbitkę", "deklaracja" - jako doku
ment 1 czynność oświadczenia, "administrecje" - Jako organizacja 
1 czynność zarzędzania. W egzemplifikacjl wyraźnie rozróżniono 
te znaczenie, używajęc konsekwentnie wszędzie tern, gdzie pozwa- 
leję na to reguły polskiego słowotwóretwa, aufiksów - ”enie", 
-"enie", -”cie" przy nazwach czynności /mamy więc "klasyfikowa
nia". "fotografOwenie", "bibliografowenie". "deklerowanie", "ed- 
mlnistгOwenie" itp., pozostawlejęc nezwy "klasyfikacja", "foto
grafia". "bibliografie" itp. na oznaczenie wyników tych procesów/.

Nazwy włeene zostały włęczone do egzemplifikacji w pełnym 
brzmieniu, o ile uznano je za niezbędne /z reguły bowiem ne eta
pie wstępnej organizacji słownictwe Języka informacyjnego, ne 
którym przeprowadzana jest kstegoryzecja, nazwy własne nie sę 
b'^ene pod uwegę/.

Skróty /akronimy/ wprowadzono tylko w tym przypadku, gdy 
ich znaczenie jest ogólnie znane, a ich rozwinięcie tworzy wlelo- 
wyrazowę nazwę nie dcjęcę się podzielić /np. nezv7y własne insty
tucji, krajów itp./.

Aby powyżeze ogólne rozważenia umieścić w nieco bardziej 
konkretnym kontekście, należełoby przejść do obszernej i komen
towanej egzemplifikacj1. Powinna ona jednak być poprzedzona o- 
mći7ieniom wybranych katagoril oraz przesłanek, którymi się kie
rowano przy ich v/yborze. Oeko wyjściowe przyjęto zsłożenie, że 
przedmiotem dokumentu mogę być pewne jednostki /indywidua/ lub 
relacje. Zgodnie z tę koncepcję przyjęto dychotomiczny podział 
Uniwersum przedmiotów dokumentów na obiekty i rolecje.

Zrezygnowano tu zupełnie świadomie z nazwy "Indywiduum”, 
dość często spotykanej w układach kategorii innych autorów, ze 
względu ne Jej relstywność. Ogólnie bowiem przyjętym określeniem



tej nazwy jeat: "podstawowy element rozwezanej dziedziny" /5/ co 
powoduje potrzebę umieszczania tycn aaoycn nazw w różnych Katego
riach. Mp.: “twardość" jest zerowno cech^, jak i indywiduum /dla 
dziedziny "wytrzymałość materiałów"/. Zrezygnowano rOwniez z u- 
życia nazw y "cyt", jeko zbyt nieokrasłonej,

Pierwszy podział nazw obiektów przeprowadzono wyodrębniając 
nazwy obiektów będęcych zbicremi oraz nazviy obiektów będęcych e- 
lementami zbiorów fn a z scy obiektów nie traktowanych JaKo zbiory/.

Nazwy zbiorów podzielono następnie na dwa podzbiory końcowe, 
czyli kategorie:

Orgenizacje - klasa nezw zbiorOw zorganizowanych w celu 
realizacji określonych procesów'^, spowodowanie jakichś zJovjiek 
lub tez powetajęcych w sposob zaplanowany w wyniku procesów.

Układy - klasa nazw naturalnych zbiorów określonych elemen
tów, w których to zbiorach zachodzą pewne zjawiska, lub która 
powstaję w wyniku zjawisk ' , Układy wykorzystyv/ane do realizacji 
procesów pozostav/iono w kategorii układów.

Klasę nazw elementów zbiorów /dalej nezywanych po prostu 
elementami/ podzielono na pierwszym stopniu według pozycji na
turalny - sztuczny na dwie podklssy: obiekty neturałne oraz 
obiekty sztuczne.

Przy wyodrębnianiu grup nazw naturelnych i sztucznych przy
jęto następujęcę przesłankę. Obiektem neturalnym Jest to wszyst
ka /zarówno indywidua cale. Jak 1 ich części/, co powstało, poyr- 
stawsło będź może powstać, istnieć, rozmnezać się 1 rozwijać się 
bez udziału człowieke, netomiast wszyatku, do powstania czego 
lub rozwoju Jest potrzebny człowiak Jako istota działajęca lub 
jako sprawca, jest obiektem sztucznym, Powstawanis nowych gatun
ków wskutek krzyżowania, aelekcji, hodowli i tsmu podobnych czyn
ności Ingerencyjnych człowieka w życie lub rozwój Istot żywych 
nie brano pod uwagę, uznajęc. że wyniki takiej ingerencji człowie-

'■^erminy "proces'’ i "zjawisko" rozróżniono w sposób następują
cy: zjawisko - dzianie się czyli zmienienie się stanu m e  
spowooowane celowo; proces - działanie, powodujące zmienianie 
się stanu /spowodowane celowo/.
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k8 pczostajQ oblekteni naturalnymi, gdyż nxa można ««rykluczyć 
i priori takiej selekcji czy krzyżowenia się tez udziału człowie
ka /np. do obiektóv/ naturalnych zaliczono pierwiastki syntetycz
ne/, łMetołnlaet to. co powstaje łv wyniku procesów zmieniających 
stan obiektów naturalnych czy też kopiujących obiekty neturalna, 
jznano za obiekty sztucziie*'^. Będziemy więc odpowiednio mieli 

Obiekty neturalne Obiekty sztuczne
Wełne - sierść v/ełna - przędza
Kawior - naturalny Kawior sztuczny

Wypadk:. wętpllr^e, z którymi możemy eię spotkać, szczególnie 
przy rozpatrywaniu nszw zjewiek mikro- i makrośwlata, w genetyce, 
błonice, w językoznawstwie, Itp-, Oędg przeoe wszystkim rozpstry- 
wane z punktu widzenia możliwości ich zekwelifikowania do katego
rii obiektów naturalnych.

Na drugim stopniu przeprowadzono podział równoległy obydwu 
podklas /każde na dwie kategorie/ według opozycji "materiały" - 
"instrumenty" wyodrębniajęc cztery kiesy końcowe, czyli katego

rie.
Osko kryterium podziału przyjęto cechę zdolności obiektów 

do realizacji procesów, lak więc, za neterłały uznano obiekty 
naturalne lub sztuczne, które nie mogę reelizoweć procesów 
/8 tylko im podlegają lob uczestniczą w zjewiskech/, natomiast 
za instrument/ - uznano obiekty neturalne lub sztuczne, które 
mogę zarówno reelizować procesy. Jak i Iro podlegać. Otrzymano 

odpowiednio cztery kategorie:

Kiaterlei/ sztuczne.
Instrumenty eztuczne.
Materiały naturalne.
Instrumenty naturalne.
Zgodnie 2 przyjętym zełożeniem, przedstawiony podział na 

kategorie nie tworzy drzewa Mesyfikacyjnago niezależnych kate
gorii, Pr zedstewione ilustracje graficzne /rys. 1/ w postaci

^AneczBj tan podziel możne jaszcze przeprowadzić w oparciu o 
dalej przeprowedzony podział zmian na zjawiska i procesy: o- 
biekt neturalny - to co powstało lub może powstać zarówno w 
ivyniku zjewieka jak i procesu, natomiast obiekt sztuczny - to 
co może powstać wyłącznie w wyniku proceeu.
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drzewa klasyfikacyjnego tna na celu Jadynia przędątawianis toku 
rozumowania przy wyodrębnianiu poszczególnych kategorii.

Po wyodrębnieniu w tan sposób czterech ket agorii klasy o -  
blektów możemy obecnie zajęć się wyborem kategorii w klasie re-* 
lacji.

W logice relacja rozumiana eę Jako wszelkiego typu stosun
ki, zwięzki lub zależności między przedmiotami, nazywanymi argu- 
martsmi tych relacji. Zakłsds to. ża relacja sę co najmniej dwu- 
lub więcej argumentowa. Iscniajs Jednak duża grupę nazw ebetrsk- 
cyjnych danotujęcych atrybuty; istotne cechy, zespoły each /eta
ny/, właściwości, przymioty obiektów lub też relacji wialosrgu- 
aantowych. Tego typu pojęcia uznano za ralacja Jadnoargumantows 
i włęczono ja w proponov/enym achamacis do klasy relacji, dzialęc 
Ję z kolei ne podklaeę atrybutów oraz podklaeę relacji właści
wych /wielosrgumentowych/.

Podklasa nazw relacji wieloargumentov/ych składa się z nazw 
zmian etanu obiektów powodowanych celowo lub zachodzęcych samo- 
czynnia. Podzielono więc tę podklaeę według rodzaju zmian na 
dwia kategorie:
- Zjawisko - dziania się, czyli zmienienia się etanu nia epowo-

dowane celowo, np. wybuch wulkenu, przypływ, Itp.,
- Procaa - działania powodujęca zmianlsnia się stanu /spowodowa

na celowo/: wiarcsnie, nauczania, itp.
Raasumujęc, do kategorii procesów nslażę nazwy denotujęca 

wytwsrzsnis, wykorzystywanie i przetwarzania zarówno obiektów Jak 
i zjawisk. Do katagorii procesów należę więc nazwy wszelkiego 
typu operacji technologicznych /toczenie, drukowania/, mental
nych /obliczania, badania/, wydarzaó historycznych /wojny, re
wolucje/, społecznych /edukacja/, itp. Do kategorii zjawisk na
tomiast zaliczamy nazv/y wszelkich zjawisk przyrodniczych oraz 
różnego typu raskeji obiektów /np, choroba - reakcja organizmu 
na uszkodzanis, lub szkodliwe działania zer«nętrznego czynnika/.

Drugę podklasę relacji stanowię, jak wspomniano, relacje 
Jednoargumantowe. V/ ooróżnieniu od nazw relecjl właściwych, ma
my w tya wypadku do czynienia z nazwami atrybutów, Mogę to być 
Jednak zarawno atrybuty zmian, np. pracochłonność /proceau/, jak 
i  O b i e k t ó w ,  zarówno atrybuty istnlajęce Jak 1  potencjalna.
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w ten sposób wyodrębniono nsntępne trzy kategorie, nazywejęc 
Je kolejno;

atrybut zmiany.
atrybut obiektu potencjalny,
atrybut obiektu iatniejęcy,

które wraz z wyżaj wymienionymi kstagoriami zjawiska i procasu 
wyczerpuję klaaę nazw relacji, tworzęc ogółem 11 kategorii dla 
wymiaru Przedmiot dokumentu.

Wśród nazw relacji jeat bardzo dużo takich, które ze wzglę
du П8 ukrytę homonliaię - niezbyt precyzyjnę dafinlcję lub toż 
złożoność dsnotowanego pojęcia - titrudniaję jednoznaczna ich za
kwalifikowania do jednej z wybranych kategorii, a zatem wynagaję 
pewnego omówienia.

Sporo kłopotów sprawiaję przede wazyatklm nazwy, które eę 
używane do oznaczania zarówno procasón jak 1 zjawisk. Dla agzeia- 

plifikaćjl.posłużymy się nazwę "wybuch". Moża one występować ze- 
równo jako nazwa zjawiska - na przykład w temacie "wybuch wulka
nu Etna”, jek i nazwa procesu - na przykład w temacie "wybuch 
bomby atomowaj". Wydaje się, ża warto także rozpatrzyć, czy na
zwa "wybuch" nia oznacza również wyniku jakiagoś proesau "wybu
chania". jak to moża na pierwszy rzut oka się w^'dawac np. w kon- 
takścis: "nadmierna nagrzania eię kotła spowodor/ało wybuch". Ta
ka intarpratacja nazwy "wybuch" spowodowana jest Jadnak błędnym 
odczytaniem zawartej w tym kontakścla informacji, która popraw
nie odczytane powinna znaczyć, яо następuje: "Wskutek __  /?/,,,
proces nagrzewania się kotła przaksztsłclł się v  zjawisko, cha- 
raktsryzujęce się gwałtownę zmianę równowagi układu fizycznego, 
nazywanę wybucham", ekęd widać, że nazwa "wybuch" nie jast nazwę 
wyniku, lecz nazwę zmlsny /zob. rys. 2/.

Przykład nazwy "wybuch" wymaga więc rozpstrzania jadynla w 
aspskcia jaj przydzielenia do kstsgorli proceaow lub zjawisk. 
Wydaja się. że w sytuacji, gdy człowiek podpatrujęc 1 badajęc o- 
taczsjęcę go rzeczywistość coraz częściej zeczyne wykorzystywać 
zjawleka zschodzęce samoczynnie /przyspiesza pr.zebiag takich zja
wisk naturalnych za pomocę no. katalizatorów, lub nawet Inicjują 
Je cslowo, podczas gdy dalszy Ich przebieg jest naturalny/, nia 
ma praktycznej możliwości odróżnienie, która za zjawisk stały się
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pracesami. в które procssy pozostały zjawiskami, W tej sytuacji, 
uwzględniając ogólny postulat minimalizacji liczoboości s-townict- 
wa i nonopozycyjnosci, nazsv^nictwa, nie widać żsdnych racji do 
powtarzania takich nazw w dwóch miejscach i pozostavjiono je jody
nie w kategorii zjawisk /pra'/łdopodobnie przy głębszej rozbudowie 
struktury projektowanego Języks infoi'macyjnego л kstegorii proce
sów trzeba będzie wyodrębnić fssetę procosow reolizowonych za po
mocy zjewisk - przy indeksc-ivaniu dckunentów sprawę można łitwc 
rozwięzać poprzsz zastosowanie wsksźnikóv roli/, Wbraw pozorom, 
zjawisk wykorzystywanych Joko procasy jsat mnóstwo i sę ono bar
dzo różne, tak ie często sami nic zdajsmy sobls sprawy, żs nazwy 
dcnotujęce tek zwcns procesy oznsczeję w rzeczywistości zjewiska. 
Dla przykładu można tu wymienić choclezby następujące nazwy: 
"utlenianie", "krystalizacje", "skraplsnie", "spalenie", "wybuch", 
“zakażenie", itp.

Odrębnie neleży jsdnsk potrektowsć sprawę procesów, które, 
choć w psrmym stopniu podobne do zjawisk, różnię się Jednak od 
nich Jakościowo ' ,  Porównajmy w tym celu dwa następujęce kon
teksty:

/1/ - woda wypolerowała ksmienne brzegi,
/2/ - żywotność łożyska zslsży od Jskości tvypolerowsnia 

Jago elemsntów tocznych.
.1' w Jednym i w drugim przykładzie memy nazwę "polnrorranie" , 

przy czym w przykładzie /1/ na pewno oznacza ono zjawisko. Czy 
możne więc 1 w t/m przypadku, snelogicznis do poprzedniego roz
strzygnięcia, uznać nazwę “polerowonie" w przykładzie /2/ za 
nazwę zjavjlska? Wydajs się, że nie, gdyż mamy tu do czynienie z 
niejswnę homonimię, w pełni uzasadnięJęcę dwukrotno umieszcze
nie nezwy /w kategorii zjawisk i procesów*/. Za przesłankę umoż- 
liwiajęcę rozróżnienie takich przypsdkov* przyjęto następujęce 
założenie: jeżeli do rsslizacji zmiany, a nie tylko do jsj zsi- 
nlcjowanie lub przyspieszania, iivymagane sg specjalne instrumenty, 
a w wyniku tsj zmiany powstaje zamierzony obiekt lub stan - to 
mamy do czynienia z operację. Zilustrujemy to przykładami;

X/Osst to również niejawna homcnimle.
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/3/ Cdoalonie * •'Oiiuzr^^enie
f'ii górnictwie /пр- celizny
s/nonitn adstrzeł/ v^ęgicv^'Jj/ zjev^lsko

lub rczdroDnienie!
lub rozwerstwierie _^

spctvodowane zainicjowanym
wybucham, zjawisko

- а więc mamy tu do czynienia ze zjawlskien:

/4/ Polerowenia = wygładzenie
/z przykłedu 1/ kamieni

spowodoi-jene istniej ęcym naturelnia 
ruchem 
płynu

bez zaplanowanego celu.
- c więc mamy tu do czynienie ze zjewiaklem;

/5/ Polerowanie = obróbka proces
/z przykładu 2/ 
za pomocy zaprojektowanych

narzędzi ściernych /
metod chemicznycn 1 instrument
matod elektrolitycznych

w celu otrzymenia odpowiednich cech powierzchni.

- e więc nemy tu do czynienia z procesea,

WTKAZ KATEGORII WVMIARU PRZEIWIOT DOKUMENTU

Zjawisko
meterieł

zj awlsko 

instrument

1. Zjawisko

2. Proces
3. Atrybut zmiany
4. Atrybut obiektu istniajęcy
5. rstrvbut obiektu potencjalny

6. Układ
7. Organizacja
8. Instrumen» naturalny /naturfekt/
9. Materiał naturalny /neturfokt/

/2/

/Р/
/Az/

/Az/
/Ар/

/и/
/О/
/ Ю /
/МО/
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10, Inatrument sztuczny /artefakt/ /1а/
11. Materiał sztuczny /artefakt/ /Ма/ 
U w a g a !

Wymxoniona tu kolejność kategorii jest istotna, gdyż v/ przy
padkach wi^tpliwych lub przy potencjalnej wielopozycyjności 
nazw preferuje się, zgodnie z ustaleniarai ooiaanytni w tekścia, 
kategorię o mniejszym numerze porz^dkoftym.

Celem pracy jest również przedstawienie egzemplifikacji ke- 
tegoryzacji nazw wyżej wspomnianych dziedzin wiedzy, spotykanych 
jako nazwy przedmiotów dokumentu. Oak to z tytułu -wynika, m e  
jest to wyczerpująca lista -.vazystkich elementów przynależnych do 
poszczególnych kategorii, gdyż sporządzenie takiej listy znacz
nie przekraczałoby możliwości. Stereno się Jednak podać, tam 
gdzie to było możliwe, pewne konstrukcje modelowe - warianty Ję
zykowa - które mogę być pomocne przy praktycznym budov/aniu języ
ka informacyjnego według proponov/anej tu koncepcji. Zneczenie 
wielu nazw wykorzystanych przy egzemplifikacji, w celu uzesadnie- 
nia zakwalifikowania do określonej kategorii, wymageło kretkiego 
omówienie. IV szczególności tekiogo omówienia wymegaję pewne pod
stawowe /chciałoby się rzec - najproatsze/ nazwy, gdyż ich zakwa
lifikowanie do określonej kategorii pocięga za sobę zekwalifiko- 
wanie do tejże kategorii dużej ilości bardziej złożonych nazw 
powi-ęzanych semantycznie.

w dziedzinie informacji naukowo-technicznej warto więc prze
de wszystkim zastanowić się nad tym, jsk będziemy rozumieć termin 

"informacja", różnie interpretowany przez poszczególnych auto
rów, Nie wdajęc się tu w analizę wazystkich znanych definicji te
go terminu, dla potrzeb orecy przyjęto neetępujęce trzy jego in- 
terpretecje.

/1/ Informacje jako czynność udzielania informacji /2/
- jest to przypadek najproatazy, gdyż wszelkis działania zmlarza- 
jęce do określonego celu zaliczono, zgodzie z poprzednimi uatele- 
niarai. do kategorii Proces. Ola oznaczenie "Informacji" w rym 
znaczeniu używa się nazwy "informowanie".

/2/ Informacja - jako zbiór elementernych informacji posia
daj ęcy nadawcę i odbiorcę i zorganizowany w celu poinformov/ania 
odbiorcy o czymś. W tym znaczeniu nazwa "informacja" będzie ze-
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liczone do karegorii Orgar^ŁZ-acje, Dc tej ko-te-gsri i zaliczano więc 
absolutny łfiękazość fornt, кСФ.ге przyfcieriję zPiory informacji 
/np. petent, kaięZke/, gatu^kbi*- /np. hipotezy/, rodseiów .-'np, 
audiowizualne/ i przeznacz®*^ <.'Л.р, firmowa, ekonoiaiczra, central- 
na/, itp.

/ z y  Istnieje jednsk rbwriei i n f k t ó r a  n o  jest spe
cjalnie nedavłEna przez nadovicf w cslu .-iumfar-tsioran5 odbiorcy, 
lecz powstaje w świa-t^a^aoici adPiorc.y w .'-'ę «.c o s t г г ос ап е przez 
niego poszczęgoln-^c-r. c-leir-en^cA i*'Łecąyviritaccx. Z przypad
kiem spotykajmy się .na ргг/к1эйГ -.tv- (?ск1;г}сггс:1.<г jcy® rozpoz
nanie chorófc ПЙ Ci;a{ista-,v;.e ar.aw, ‘̂'̂ аг rodzs^ ir-forjaecji u-
znsno również E-e acŁió-r, a o w s t e r j e d n a k  w «wyniku яэсгodz-icych 
zjawisk i. d-i3t*-39 cskw®iifikowano 'go do kstonorii Ukiad.

'fl prry.kieitoc^ / Z /  i /3/ aówiooc c inforjpocji jSkc z zfcla- 
rz®, wy poda v*ięc -ń-yjaśntć. czy ń e  przewiduj e się z&s losowania 
nazwy * tr.forciocja" do oznoczeoŁs .etsscxeaolnych s'lener-iov tych 
zbiorów, i-ypsjs się. ia -"le te ■k.onctfczr.e. •gpvi„ przede
wszystkie, 'tarczo trudno us tslica* cc- jee-t er;: or^«fcj,§ eieitar rar- 
rę /czy rtg inf.orpsac./z -o ..w i s Ik o s c i  j-ePreiao c-itu, czy
jest r.î i jakiś «l-CBsentarny znaik^ czy tez ,np, б1ь®вт.гэгп£ jadnest- 
ks infor^iocji 9 enetycznej/^ z tyer o'"гуkładów zasługuj® no
odrębne r-QfZpatr z f i r . i t , jako swego'rodź ej-ł ..«śrear-t terminologiczry, 
i do ich analizy :oowrocisay. .Poniowoż uLo'frr .да£е Руо j орпоетаиаг- 
towy, lE ST’Szystka.cc w^t .ollwvcffr przypedkac^; lijznanc , ze ‘аг-огтяэ- 

cja” to zfcidr, 7«k w.Ł,§c .itasry ;t-Ł dwie nazwy, z tym ze leona г 
nich jost nisiawnyis nzM?o»"Łiraff-:

Infcr^awenie - kategsrts-g ‘Proces,
Infcrsecja I - k.«.taocrrie :Drgf,,r.iiZ8cjB , przykłed 2/,
Inforescje К  - k,stagoria vJklEd /'стгук^ой S'»
Ze schR„T.eti- i«ie rys. Э wyr-yfca e , że zarcivnc

*'inforw.ee ja - iricarirecij-s'*', j.a-ic t "in fariR-Ttr̂ -.e - ul к ład' «tog,! lyć 
wykorzystene -d-c resl-izicjs. 2r^c.3sćw, z tegc .tfef- free t-rutjr-c :»»*/- 
vjnioskowau, za «issiPer;vy z-Si-irów, o ile тЬ-йсг^ ьл> •’л-,уой--"ус~
nić, Ьрсф zsllczartĘ -cc k®;'te9 0 r.i-i iustrumeot it-aronEŁT'.» , рг-гу ‘'■/.•n- 

forsnacji"’ - «kżyCzte Ijt ,/orzy "inhiortaefc^ j:.'* - .«.«пзьч-тЕа,
cji/, Zgodni.c z tyff tssr>n;..r 'Чиетеглг-ыпе jeiiiaS'St4e ■u<r.śsr.jraż.t..z [ge
netycznej'' zeiiczti-łc do kategorii :пьс;".ая-о">1 лагс.гй/г'д.,
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Nazwy jednoatek Inforeecjl,. /np. "inforoacja o wielkości Joct- 
nego bitu" itp,/ nie 3 9 terninsmi i dlatego, ^ako nazwy wielowyra" 
zowe, rozpadną się na poszczagólna składowa, np.: "infornacja". 
"jadnoatka". "bit". Dwie ostatnia zaliczono do .kategorii Atrybut 
obiakiu istniejący. Schematycznie tok rozumowania w tym przypad
ku zobrazuje poniiszy wykres:

Obiekt lub Zmiana

Oago /jej/ wielkość okraśla jego /jej/ atan 
e więc jest to Atrybut

Miera jest wzorcem przeznaczonym do określanie 
wielkości, a więc jest to Instruraant sztuczny

Oadnostks miary /np. metr, olt, stopień/ jaat 
wlalkościę miary, a więc atrybutem miary, czyli 
jest to Atrybut oblaktu potencjalny.

Na zupałnie odrębna potraktowania zasługuje nazwa "znak". 
Mamy tu do czynienia z niejawnym homonimem /co jest zresztę zgo

dne z lingwlstycznę koncapcję dy/olstoścl znaku/. Przede wszyst
kim "znak” coś znaczy, zawiera więc w sobie informację, po dru
gie - "znak" ma jakiś kształt, uatalonę formę lub cechy rozpoz
nawcza - jest więc obiaktam, Oaśli "znak" leat symptomao /wg 
terminologii omówionej w /1/. to nawy do czynienia z "Inforna- 
cję - układem". Je2all Jest sygnałem - b ę d z i e  to "informacja - 
organizacja". Zgodnla zaś z podziałem obiektów na instrumenty 
1 matariały,•ze instrumenty uznano obiekty neturelne lub sztu
czna, która mogę zarówno raelizować procesy jak i im podlegać, 
z tago ześ wynika, że znaki, chocleżby dlatego, że mogę /jako 
zawlarajęce Informację/ sterować procesami, nelażę do kategorii 
Instrument. Problem, czy zaliczymy znaki do naturalnych czy też 
sztucznych, jest ściśle zwięzany z zaliczeniem zneku jako infor
macji do katagorii Układ czy Organizacja, "Znak” będęcy informa
cję - układem jest zawsze obiektem naturalnym, natomiast znak 
będęcy informację - orgenizację jest zawsze sztuczny /np, symbol 
klasyfikacyjny/..
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Rekapitulując ьепу*
А. № z w e  keidego poszczególnego znaku jest nisjawny* ho»onxcieo 

i kwalifikuje się odpowiednio dc kategorii 
' Organizacja lub Układ,
- Instrunent naturalny bądź sztuczny.

S. Nazv;a "znak" - jako zbiorcza neleży do kategorii:
- Organizacja, xe względu na to, t e  symptomy stanowią jedy-

Rf} grupę znaków - układów wśród ogółu znaków,
- Instrument sztuczny - z tychże powodów.

Na 3tr. 32 omówiono typy dokumentów, niejawne homonimlę 
ich nazw, oraz określono ich przyneleżność do poszczególnych wy
miarów. Ponieważ w tarminologli informacji nazwy dokumentów od
grywa je niepoślednie rolę, rozpatrzmy obecnie wszystkie możliwe 
podziały dokumentów, określejec przynależność ketegoryjne ich 
nazw /nsz'wy typów dokumentów uzneno za niejewne horoonlmy:

Patent I - FORMA
Patent II - PRZEDMIOT - Organizacja /.

Także w przypadku podziału dokumentów na gatunki memy do 
czyiiienla z niejawne homonimię, możne więc i tu zastosować ene- 
loglczny wariant kategoryzacji, z te tylko różnieg, że nazwy 
gatunków 1 nazwy określajecis przeznaczenie dokumentu będę albo 
drugimi określnikami, występujęcymi pc nazwie typu, albo będę 
występować jeko niezależne nazwy, elbo też będę tworzyć jedno- 
wyrazowy termin, zawierajęcy całę informację o typie, gatunku 
i przezneczeniu dokumentu.

Na przykłed:
i /  Księżka pooularnonaukowa:

przy kategoryzacji musimy rozpatrzyć niezalaznie trzy 
nazwy, z których dwie sę niejawnymi homonlmami;
Księżka I - FORMA.
Książka II - PRZEDMIOT - Organizacja,
Populcrnoneukoivy - PRZEDMIOT - Atrybut obiektu istnie

jący /może taż być ^trybut zmian, ala w innym kon

tekście/.
2/ Podręcznik:

przy kategoryzacji ffiusimy rozpatrzyć trzy nez¥ły: 
Podręcznik /1/ - FORMA,

45



Podręcznik /2/ - пв p r z y k i a ć  w temacie: "Nrergodność 
treści podręcznxKa m^cemetyki dla klasy III z obecnym 
programem neuczania".

Podręcznik /3/ - na przykład w tamacio: "̂ч‘ictzręczna 
formę przedstawienia materisLu w podręczniku mstems- 
tyki dla klasy III",

Mamy tu sytuację idantycznę z sytuację omówiony przy nazwie 
"patent", gdyż "podręcznik" /1/ i /3/ - to паглу dotyczgcc formy, 
a więc zgodnie z zasadę monopozycyiności terminologii należę do 
wymiaru POrJMiA, natomiast "podręcznik” /2/ - zaliczono jako nazwę 
okreśiajęcę pewien zbiór informacji do kategorii Crgenizacja,

Następnę grupę terminór, które werto omówić, tworzę terminy 
typu: "metoda” /i jej poszczególne rodzaje, np. 'metoda statys
tyczna"/, “algorytm", "recepta", “know-how", itp. Uznano je, ja
ko przepisy postępowania, za zbiory informacji zorganizowane w 
spccjajny sposób i zaliczono do kategorii Organizacja.

□użo kłopotów sprawisję nazwy zawodów ,>'np. "drukarz", "ma- 
ierz". "redaktor"/. Uznano je za nezwy nosicieli określonych 
cech, Э ściślej mOwięc, za nazwy donotujgce wyuczone potencjal
ne /wyKorzystywsne lub nie/ zdolności człowieke /Obioktu/ do 
wykonywania określonego procesu, sg to więc według proponowanej 
kategoryzacji Atrybuty obiektów porencjel.no. Vi\'razy oznaczajgce 
ludzi wykonujęcych określone działania iv zaistniałych sytuacjach, 
nie będgce zawodem, takie rip. Jsk "użytkorjnik", "autor", "czytel
nik", itp., zaliczono do kategorii Atrybuty obiektów istniejęcs.

f4azwy instytucji, przedsiębiorątw, firm, urzędów, uczelni 
Itp. oraz ich działów /części/ zakwalifikowano do kategorii Or
ganizes ja, gdyż sę to systemy wieloelementowe powołane do wyko
nywania Sł».reślonysh zadań /procaaow,r.

Omawiajgc niejawne homonimy, rozpatrzono p.^zypadok nazwy 
"głębokość", która należy, jako niejawny homonim, do dwóch od
rębnych kategorii; Atrybut obiektu istniejęcy i Atrybut zmian. 
Wypada się wobec tego zastanowić, czy takie nazwy, jek; 'jakość" 
/szklanki, spawsnia/, ''ralatywność" /zaeatrywań, zmian/, "głębo
kość" /studni, zanurzenia/, "^lysokość" /dcrau, lotu/, które, jek 
wynika z przykładów, mogg być zarówno atrybutcroi obiektow jek 
i zmian, sę również niejawnymi homonimomi. 'Jzneno, że. nie. gdyż
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znaczy w obydwu przypadkach absolutnie to samo. Te niehoaonimi- 
czne nezwy, które ze v^zględu na określany przedmiot należę do 
więcej niż jednej ketegorii, zaliczono zgodnie z zesadę monopozy- 
cyjności do ketegorii o mniejszym numerze porządkowym /według 
przytoczonego wykazu kategorii/, czyli do kategorii atrybut 
zmień.

Proponowane ketegoryzecje dotyczy wyłęcznie nazw używanych 
jeko słowa kluczowe przy cherakteryzowaniu dokumentów z dziedzi
ny szeroko pojętej techniki, rym też należy tłumaczyć brak w 
tych lietach tekich terminów, jak:
- poaiadanie. brak,
- przedmiot, obiekt, podmiot,
- cecha, atrybut, stan,
- zmiana, wynik, skutek,
- nowość, retrospekcja, przeaterzałość,

- ocena, zalety, wady, błędy,
- nezwa, pojęcie, zakres, znaczenia, istotność, adekwetność,
- wykorzystanie, wytwarzanie, produkcje itp.
które mogę występować Jako słowa kluczowe przy chertikteryzov;anlu 
dokumentów będęcych przedmiotem zainteresowań innych dziedzin 
wiedzy /np. Logiki/, lecz nigdy nie sę używane do charakteryzo
wania dokumentów z dziedzin technicznych jako zbyt ogólnikowe, 
o wielkiej łęczliwości lub wartościujęce.

LISTA EGZEMPLIFIKACrONYCh NAZW W UKł^DZIE WEDŁUG KATEGORII

Zjawisko /Z/

Dublowanie
Homonifcie

Obieg
Rozsiew /dokumentóv4/ 
Rozwój

Starzenie się /dokumentów/
Synonimie

Synteza
Szum /=fela dżwiękov<a/ 
Zużycie



'oces /Р

A.n?lizowanie in f  orrasicv’ no- ..o- 

giczne
Ank ie t osvani f2
Autotps tyzowenie
3"oazurow2nle

Cytowanie

Czytanie
Crukowanie
Działalncić = dzialonie 
Eksploatowanie 
Fotoekłed - proces 
Gromadzenie 
Holografia - proces 
Identyfikowsnie 
;ndeksowanie
Indekeowanie współrzędne
Informowanie
Inwertowanie
Katalogowanie
Klasyfikowanie
Kodowanie
Kontr olowan ie
Koordynowanie
Kopiowanie
Korekta
Kserografowanie 
Hechanizowanie 
Mikrofilmowanie 
Modelowanie 

Nagrywanie

Nauczanie
Nauczanie programowane

Noraia lizacja  - огосаь

Ctsługa informacyjna
C oslu g lvan le

0 pr o c owy v‘ła n 1  e

Oprawianie
Organizowanie
Perforowanie
Powielenie
Powiększanie
Prenumerowanie
programowanie
Propaganda - proces
Przekazywenie
Przetwarzanie
Padagowenia
Rej es tr  owanie

Rozpoznawanie
Sys tematvzowanie
Szkolenie
Tłumaczenie - proces
Twórczość = tvłorzenie
Udoslępnianio
Utrwalanie
tiVymians
Wypożyczanie
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie selektywne
Zapisyw anie
Zae toaowanie
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Atrybut znieny /Az/

Dokłe-dność 
E fektywność
Głębokość Indeksowania 
Heurystyka

Pracochłonność
Ralatywność
Styl

Atrybut obiektu Istniejęcy /А1/

Autor 
Czytelnik 
Czytelność 
1 lość
Kompletność 
Krój /czcionki/ 
Łęczliwość 

Nakład /miara/ 
Postkoordynacja 
Potrzeba

Prakoordynacja 
Redundancja 
■Relewentność 
Użytkownik 
Wieloznaczność 
Własność /e właściwość/ 
Wydawca 
Wymiar
Zapot rzebowania

Atrybut obiektu potencjalny /Ар/

Drukarz 
Fotogra f 
Korektor

Naazyniatke
Redaktor
Specjaliata

Układ /и/

Bariera Językowa
Doświcdczenie /człowieka « suma informacji/
Informacja
Pamięć /ludzka/
Symptom
Syndrom
Szum informacyjny /informacja nierelewantna/ 
Wiedza

£ródło informacji
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Organizacja /О/

Adnotacja
Akadamiа Nauk

Alfabet
Algol
Algorytm

Ankieta
Artykuł
Atlas
Bibliogra fla 
Blbllot eka
Charakterystyka wyszukiwawcza
Cytat
Czytelnia
□ane
Definicja
Deakryptor
Dokument

Ookufflentacja
Doświadczenia /eksperyment/
Druka rnia

Dwutygodnik
Dziennik
Encyklopedie
Pasata
Fotografia /odbitka/
Frazeologia
Gramatyka
Hipot eza
I lust recja
Indeks
Informacja
Instrukcja w-/3zukiwawcza 
Ina tytucja 
Język angielski 
Język informacyjny

Język naturalny
Język polski
Język programowania
Język sztuczny
Kanon
Kartoteka
Kat alog
Klasa
Klasyfikacja /systea/
Know-how
Kod
Kodeks drogowy
Konferancja
Konkura
Kontekst
Kopia
Księżka
Kwartalnik
Kwerenda
Leksyka
Мера
Metajęzyk
Metoda
Mleeięcznlk
Mikrofilm
Mnemonika /=!inemotechnika/ 
Morfologia
Nagranie /to co jast nagrane/
Nazwa
Negatyw
Norma
Obraz
Odbitka
Odsyłacz
Organizacje
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Orygr.neł
Ośrodek informacji
Patent
PJ.en
Podręczr.TLk
Poradnik
Posiedzenie
Pozytyw
Pravjo /reguła/
Prawo /zbiór norm/

P r e p r t
Problem
Przedsiębiorstwo 
Przekład /wynik/ 
PrzezГОС2 a 

Przypis 
Recenzja
Redakcja /zespół/
Referet
Reguła
Relator /znak/ 
Rocznik 
Rubryketor 
RWPG
Rysunek techniczny

Schsaat
Semen tyka
Składnia

Skrót
Skrypt
Słownictwo

Słownik
Słowo

Spis
Strategie 
Struk tura
Strumień Łfiform aoli

Sygrał 
Sygna rura 
Sympozjum
SYNTOL
System infonaacyjny 
Tabela
Tablice klasyfikacyjne
T akst
Teoria
Terminologia

Tezaurus
T ranakryptja
Transliteracje
Twierdzenie
Tygodni!:
Tytuł
UMESCC

U r z ą ć
Wiadomość
Wskaźniki

Współczynnik
Wydawnictwo
Wykaz
WynaiazEk
Wypożyczalnia

Wyatawa
Wzór
Zadanie
Zakras /nazw»//
Zapytanie
Zawartość

Zdanie
Znak
iródła informacji



T,nstru«ent naturalny /Uc/

Człowiak
Elektron

Proton
Wirus

Orzewo

Ropa
Ruda
Siarka

Materiał naturalny /Мс/

Węgial

Wada
iAir

Instrument sztuczny /1а/

Adresarko

Audiowizualne urządzenia 
Bęben magnetyczny 
Czcionka 
Czytnik

Druk /do wypełniania/
Drukarka
Dyk tafon
Dysk nagnat/czny
Dziurkarka
Karta dziurkowana
Kineskop
Klisza
Kryterium
Kserograf
Linotyp
Magnetofon
Maszyna do pieanla

Matryce 

Mla ra 
Monitor 
Obiek tyw
Parrięć /komputera/
Powielacz
Processor
Projektor filmotiry
Rzutnik
Segregs ter
Salektor
Skład /drukarski/
Sygnalizacja /układ/
Tabulator
Talafon
Telegraf

Taieks
Wajścia Komputera
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!̂ ets*-ia*: S2tyczr> '-Мь/

Зеплупе
Drewno
O le j
P ap ier

5Сэ1
Tssaa
Two'‘2ywo szt'-jczne

Go druku przysposob iło  Boienne Bcjo**
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SEMANTIC CATEGORIES OF DIMENSION "SUBOECT OF DOCUMENT"

S. u ra a r y

Tha article makes a shortening of two chapters of the se
cond pert of the PhD thesis by O.U^gurian: of chapter 8 "The 
Proposed Categories of the □imenslcn Subject of Docuraent" and 
of chopter 9 "ExemplifIcetion of Division into Categories of 
Nemes of Documents' Subjects".

The annexed list of exemplificatlon names is limited to 
names taken from the fiold of scientific information, given by 

the author.
The survey of the whole author's PhO thesis was published 

in "Zagadnienia Informacji Naukowej" nr 2/41/1932. In the same 

Issue was also published an article by the author "General 
Structure of Information Language. Some Proposal of Framework 

of Lexical Set".

СЙ1АНТЙЧЕСКИЕ КАТЕГОРИЙ аалНРЕНИЯ '’ПРЕДАЕТ ДОКУМЕНТА ■> 

Р е з ю м е

Статья является синтезом двух разделов второй части кан
дидатской работа автора: раздела 8 "Предлагаемые кат-згорки 
измерена Предмет дону?1ента" и раздела 9 "Истолкование деле
ния на категории названий предзлетов документов".

Приложенный сносок гримерных названий ограничен приведе
нием данных автором названий в области научной ин^ормазтии*

Целостный обзор кандидатской работы автора был помещен 
в " zagadnien iach  In fo rm acji Naukowej " ft 2(41)1932. В ЭТОМ 

номере была опубликована статья автора "Общая структура ки - 
формационного языка. Предложения "органкзап^юнной кенструкчЕ:’ 
лексики" .
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3ADWIGA SADOWSKA 
Biblioteka Narodowa

GRAMATYKA POZYCYDNA W OęZYKU HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

Oęzyk haseł przedmiotowych w wsraji systemo
wej i adnotacyjnaj jako język informecyjno- 
-wyszukiwawczy. Gramatyka pozycyjne w poje
dynczych cheraktsrystykach treściowych i w 
systemie wyszukiwawczym. Wieloznaczność in
terpretacyjna hasał przedmiotowych a grama
tyka pozycyjna. Skupienia tematyczne.

Dęzyk heseł przedmiotowych /jhp/ jast jednym z języków in- 
formacyjno-wyszukiwawczych, zwanym czasami "Językiem katalogu 
przadmiotowego”, "językiem episów przedmiotowych" /4/, "klasy
fikację przedmiotowę” lub "klasyfikację alfabetyczno-przedmio- 
towę" /3/. a często po prostu utożsamiany z katalogiem przed
miotowym, bo w tej postaci jest najbardziej znany. Wydaje się. 
że spotykany w ostatnich latach w literaturze fachowej i słow
nikach /6. 7/ termin "język haseł przedmiotowych" jest określe
niem trafnym, oddajęcym istotę tego języka /hasłe przedmiotowe/ 
bez przesędzanla o jego wykorzysteniu - w katelogach, kartote- 
kech, indeksach przedmiotowych, czy taż pojedynczych charakte
rystykach treściowych dokumentów. Gest on reelizoweny w formie

"Zagadnienia Informacji Nsukowej" 1983 nr 1/42/



uproszczonej /zwykle w kartotekach o charakterze pomocniczym 
lub indeksach przedmiotowych, np, do katalogów systematycznych/ 
lub w formie pełnej w katalogach przedmiotowych. Odrębnym za
gadnieniem jest wykorzystanie Jhp do tworzenie charakterystyk 
treściowych dokumentów /np. w bieżgcej bibliografii narodowej 
- Przewodniku Bibliograficznym/.

Przeznaczenie Jhp jest podstawę wydzielenia dwóch głównych 
Jego wereji: ayeteaowej /katologowej/ i adnotecyjnej /biblio
graficznej/. Motliwe Jsst też traktowanie Jako odrębnej, wereji 
indeksowej /indekey do katalogów syateaatycznych, w bibliogra
fiach/, Dla neezych potrzeb wyeterczy rozróżnienie Jhp w wersji 
adnotecyjnej 1 systeuowej. Zainteresowanych wersję indeksowę 
odsyłamy do pozycji /1/.

Przedmiotem szczegółovjych, dalszych rozważań będzie grama
tyka pozycyjna realizowena w jhp z uwzględnieniem różnic w jej 
wykorzystaniu w obu wersjach tego języka.

Gramatyka pozycyjna jest Jednym z możliwych sposobów ukła
du Jednostek leksykalnych Języka InformacyJno-vr/szukiwawczego. 
Podobnie Jak w Języku naturelnym, charakteryzuje się przypisa
niem stałych miajsc poezczególnya Jednostkom i określeniu ich 
roli w zależności od miejsca w cięgu linearnym. Ghp jest typo
wym przykładem języka sztucznego, w którym teka gramatyka jest 
realizowana. Zanim przejdziemy do tego zagadnienia, należało
by krótko powiedzieć o Jednostkach leksykalnych Jhp, Tworzę Je 
tematy i określnlki, e ta z kolei łęczone sę w złożone Jednoet- 
ki składniowe, tj, hasła przedmiotowe. Hasło przedmiotowe /hae- 
ło tamatowa/ może nieć postać ssmego tematu lub tematu z dopo
wiedzeniem; die potrzeb analizy gramatyki pozycyjnej rozpatru
jemy hasła przedmiotowe złożone z tematu 1 określnika lub 
OKreślntków. Temat Jest przyjętę nazwę die wyrażenia przedmiotu 
głównego dokumentu /czasem samego dokumentu od strony formy/, 
określnik jest elementem, którego funkcję Jest wskazywanie pew
nych sposobów przejawienia elę tematu, wskazywanie Jego aspek
tów, ujęć itp,, oraz wskazywania formy dokumentu /4, s,58; 5,
s. 100-101/. W zależności od funkcji 1 formy tsmaty i określ- 
nikl byweję dzielone ne różne grupy, co dla naszych rozwsżań 
nie Jeat najważniejsza, chocież pomocne przy Gmawlaniu pewnych 
ogólnych prawidłowości /4, s.52-53: 5, s.75-81/,
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ZasBdy siił-odniowe vj jhp można sproivadzic do następojgcego 
schematu; ‘
TSMAT - okrasinik/i/ treścioiie ■* okreslnik formalny - okrsślniki 

lokalizuj ges /geograficzny - chronologiczny/ 
l•■̂ гzykiaĉ ê n realizacji takiego schemstu może być następujgee 

hesio: MŁODZIEŻ - socjologia - podręcznik - Polska - od 1944 r. 
Hasłu temu odpowiada następująca informacja: dokument w postaci 
podręcznika, kt<!'rego przedmiotem Jest młodzisż poleka powojenna, 
rozpatrywana z punktu ividzonia socjologii,

Przsdstaiviony ivyżej schemat nie zswsze Jest wypełniony w ca
łości, chociaż mogłoby się vjydavvac, że wszystkie elemsnty powinny 
byó uwzględnione, bo każdy dokument me Jekgś formę /określnik 
formalny/, przedmiot Jest umieazczony w Jakimś czssie i przes
trzeni /określniki lokallzujęcs/ i avykle Jsst omewiany z uivzglę- 
dn?.cniem jakiegoś szczególnego punktu widzenie /określnlki treś
ciowa/. Tek Jednak nis jest. Wynika to zarówno ze względów obłek- 
tyv/nych jak 1 subickryivnych. ijzaleznione Jest to od słov;nikc, ti;-

i określnj kórj.c t?kże cd przewidywanej ilości piśmiermict •' . 
Chodzi o to. ze im bardziej szczegolovr/ Jest słownik tematv^w, tyn 
krótsze sg hasła przedmiotowe, tzn. tym rzadziej rjypołniany Jest 
przedstawiony wyżej schemat - dotyczy to głóv/nie okreśłników treś- 
cio'Aych i geograficznych.

Proponujemy rozpatrzenie funkcjonowania gramstyki pozycyj
nej w pojedynczych cheraktorystykach treściowych ne przykładzie 
opisoiv prz3dmiDtov,rych Przewodnika Gibllogrsfłcznsgo i gramatyki 
pozycyjnej w Systemie ne przykładzie katalogu przedmiotowego, wy
korzystującego te opisy. Możs to być np, katalog przedmiototry Si- 
blioteki Narodowej, który Jsst jednym z katalogów iTykorzystuJ ę- 
cych opisy Przewodnika Bibliograficznego. Inne katalogi wykorzy- 
st’jjęc3 Je to m.in. katalog przedmiotowy Biblioteki Oagiellońs- 
kiei. katalog przedmiotowy Siblioteki Uf.CS w Lublinie, katalog 
Biblioteki PAH tv Gdańsku.
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GRAMATYKA POZYCYONA W PoaEDYNCZYCH CHARAKTERYSTYKACH
t r e 5cioivych i w  s y s t e m i e  w y s z u k i w a w c z y m

Charakteryetyka treściowa dokumentu sformułowana w jhp może 
składać się z jadnego lub więcej haseł przedmiotowych, zwykle 
m e  przekracza sześciu chocież teoretycznie dopuszcza się dzie
sięć haseł /2/. 3est to opis marytoryczny /tzw, opis przedmio
towy/. który etanowi rodzaj adnotacji treściowej, wyreżonaj w 
jhp, zamieszczonaj w opisie bibliograficznym dokumentu. Zacznijmy 
od przykładowego opieu /РВ 7507/В2/; składa się on z następuję- 
cych heseł przedmiotowych:
1/ FILM - publicystyka - ZSRR 
2/ LITERATURA RADZIECKA - publicystyka 
3/ PUBLICYSTYKA R0SY3SKA - XX w.

4/ TEATR - publicystyka - ZSRR.
Abstrahujęc w tej chwili od dokumentu, tj. od ,~’̂go opisu 

formalnego, epróbujmy na podstawie przedstawionej cnsrakterya- 
tyki wyszukiwawczej zrekonstruować traść tago dokumentu. Hasło 
pierwsze może być odczytane w następujący sposób: publicystyka 
radziecka na tamat filmu rsdzieckiego. publicyatyka redziecke 
na tamat filmu /radzieckiego i obcego/, publicystykę /radziecka 
i obca/ na temat filmu radzieckiego, publicyatyka /radziecka i 

obca/ na tamat filmu w ZSRR /radzieckiego i obcego/. Podobnie da 
się zinterpretować haało czwarte. Odtworzenie informacji zawar
tej w hasłach drugim i trzecim nie aprawie trudności. Korzysta
jąc z opisu formalnego dokumentu /autor, tytuł/ oraz z pozosta
łych heseł opiau przedmiotowego możemy z dużym prawdopodobieńst
wem uetalić, że treścię heełm piarwezego jest; publicyatyka auto
ra radzieckiego /rosyjekiego/ ne tamet filmu radzieckiego /teat
ru radzieckiego w haśle 4/. Oak mogę funkcjonować takie haała w 
syatamie. tj. kstelogu przedmiotowym. Hesło takia jak 1/ FILM - 
publicystykę - ZSRR może znaleźć się w eęsiadztwie, np. 2/ FILM 
- publicyatyka - Polskę /co do którego mo^tna miąć takie ssme 

wątpliwości Jak wyżej/ i* dalej oba hasła 'w aęsiedztwia 3/ FILM - 
Polska. 4/ FILM - ZSRR. Aby przakezeć pełnę informację powinniś
my wiedzieć, czy traścię hasał 1 1 4  Jest film redziacki, a 2 i 
3 film polski, czy taż Jaet inaczej, a zatem czy w kwarendzis na
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tenet np, fllnu radzieckiego помету zaniaścić opisy dokunentów 
znajdujących się pod hesłen 1 1 4 ,  czy tylko 4.

Przykład ten zawiars kilka problemów zwlęzsnych z wyraianian 
treści przez zapis z gramatyką pozycyjną /omówimy je dslej/. Tu 
chcemy tylko zwrócić uwsgę na funkcjonowanie hasła przedmiotowego 
w charakterystyce treściowaj dokumentu, gdzie Jest ono Jednym z 
elementów zawierających informscję 1 ns funkcjonowanie tego same
go hasłe \4 systemie, gdzie Jest głównym nośnikiem informscji w 
sensia pi er ivszo planowości. Od tego, w Jaki sposób dana hasło zo
stanie zapisane, zależy Jego miejsce w systemie, a to z kolei 
warunkuje odesłanie do tych lub Innych dokumentów. Neutrallzecja 
ogrenlczeó wynikających z gramatyki pozycyjnej zepisu przedmioto
wego w pojedynczych charakterystykach treściowych nie Jest konie
czna. odnosząc Ją bowiem do konkretnego dokumentu 1 korzystając 
z danych pozssystemowych, zawsze możemy takie hesło prawidłowo 
zinterpretować. Inaczej Jest w systemie, gdzie pojedynycza has
ła przedmiotowe tworzą pewne skupienia, a poszczególne elementy 
hasła zależą nie tylko od siebie wzajemnie /"w poziomie**/ lecz 
tskże od elemantów hesła charakterystyk sąsiednich /"w pionie**/•
'.V charakterystyce treściowej hasło dostępne Jest całościowo, w 
systemla jego poszczególne elementy wylenieją się kolejno i nle- 
możliws Jast pominięcie któregoś etspu. Gramatykę pozycyjna usta
la tę kolejność odgórnie, przesądzając czasami o podziale materia
łu Jednorodnego tematycznie lub powodując wieloznaczność interpre

tacyjną haseł przedmiotowych. Odrębnym zagadnieniem Jeat niemożli
wość ekonomicznego wykorzystania wszystkich elementów charakterys
tyki treściowej dokumentu w systemie. Zagadnienlm te będą przed
miotem dalszych rozważać.

WIELOZNACZNOŚĆ INTERPRETACYJNA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH 
A GRAMATYKA POZYCYJNA

Jedną z przyczyn wieloznaczności interpretacyjnej haseł 
przedmiotowych Jest gremetyka pozycyjne. Zjawisko to, co aygnm- 
llzowmliśmy wcześniej, Jeet możliwe do zneutralizowania w kon
tekście pełnego opieu przedmiotowego 1 elementów pozaJęzykowych,
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wynikających z opisu forirtainego, Nos jodnok interesuje to zjs;vis- 
ko v< systemie. Przyjrzyjmy się kilku przykładom i ich możlivrym In- 
terpretacjoffl:
IZOTOPY PSGi-siENIOTWÓRCZE - stosovisnie - kontrola techniczna 

= stosowanie izotopów promieniotwórczych łv kontroli technicz
nej lut kontrola techniczna stosowania izotopcvj prcEioniotwór- 
czych.

GRAFIKA - zbiory - Polska - XX w,
= zbiory grafiki polskiej w XX w. /lub XX-wiecznej/ 
lub zbiory grafiki /polskiej i obcej/ w Polsce 

KONUKIZM - orgariizecje - polityka - Albenie
= politykę komunistycznej partii Albenii /proivadzonc przez tę 
partię/ lub politykę pert ii komunistycznych wobec Albanii 

w przedstawionych przykładach realizoivant jest gramatyka 
pozycyjna elementów, prowadzęca w efekcie do wieloznaczności in
terpretacyjnej. r7 zasadzie sę trzy sposoby zneutralizowania tej 
i.ieloznsczndści w oparciu o cechy systemowe /tj. neleigce do ję 

zyka/, oianowicie:
1/ ivproivadzenie gramatyki częściowo pozycyjnej, tzn. uzale

żnienie jej od sensu przekezywenej informacji, a vjlęc v/ naszym 
wypadku połęczenis określnikón bezpośrednio z teir»atem, jeśli do 
niego się odnoszę, np,
GHAFIbO^ - zbiory - Polska / = zbiory grefiki w Polsce/
GRAFIiĆA - Polska - zbiory /= zbiory, grefiki polskiej/
IZOTOPY ?RO’'IENIOTk/6RCZc - stosowanie - kontrolo techniczna

/= kontrole techniczna stosowanie izotopów promieniotwórczych/ 
IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE - kontrola techniczna - stosowanie

/- stosowanie izotopów promieniotwórczych w kontroli technicz- 
nejy'

2/ przeniasienie okraślnike geograficznego v/ystępujęccgo »  
roli przydawki do tematu, np. GRAFilCA FOLSUA

3/ zaznaczenie greficzne określnika treściovłegn pełniącego 
rolę okolicznike miejsca, np.
IZOTOPY PROniENIOTWÓRCZE - stosowanie - KONTROLA TtCHNICZIiŚ 

Najbardziej akutecznyra sposobem jest viproivadzenic tematów 
v/ie Iowy razowych z cechę j ęzykowo-etnicznę, np. FIL.M POLSKI,
ТЕЛТР RADZIECKI, KRYTYl^A LlTEiiACKA FOLSi-ż̂ i itp. Oect to szczegćl-
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nie ivDine wtedy, gdy trzeba wyrazić Informację, v. której zbiegają 
się dviTte cechy językowo-etnlczne czy geograficzne, z których jed
na występuje w funkcji przyo’ewki, a druga w funkcji okoilcznika 
ciiejsc-i, np, ; zbiory grafiki polskiej w fiieciczecb. Łysakowski 
przewiduje w takiia va/padku następuj fr.oiliwo&ć: na pierwszyta 
miejscu cecha etniczne, na drugim miejscu - lokalizacja prze
strzenna /5, S.116/, a vłięc: GkAi^IKA - Polska - Wlemcy. SSydaje 
się, ie znacznie prostszym sposobom jest przeniesienie cechy Ję- 
zykcwo-otnicznej z akreślnika do tematu.

Przy vrprowadzoniu gramatyki częściowo pozycyjnej istotne 
jest ustalenie bezpośredniej zależności między tematem 1 określ- 
nikien. a więc np.
POLSKA - emigracjo - polityka - Stany Zjednoczone

/= polityka emigrscjx polskiej wobec Stanów Zjednoczonych/ 
'̂ 'OLSKA - emigracje - Steny Zjednoczone - polityka

/= polityka emlgrocji polskiej w Stanach Zjedn-icTicr.ych/
Z przedstavrionych przykładów widać, że gramatyka pozycyjna 

nie noże być stosowana w oderwaniu od przekazyivanej informacji. 
Ogólnie można powiedzieć, że przyczynę veieloznacznosci interpre
tacyjnej jest fakt ustalenia stałych miejsc dla rodzajów określ- 
ników ze względu na ich fermę, a nie funkcję, tai: Jak to jest vj 
językach neturelnych.

Przyjmuje się, ie zmiana kciajności elenentó-w hasła przed- 
iBiocoivego w jhp, tj. zamiana miejsc katogoril tenistu i okrećlni- 
ka powoduje zmianę znaczenia, np.
PSYCHOLOGIA - nauczanie 

= nauczanie psychologii 
MAUCZAKIE - psychologie

= psychologiczne aspekty nauczanie
Zdarzają się jednak wypadki, ża tak nie jest, a dzieje się 

to wtedy, gdy formo określnika i tematu Jest taka sama, a okraśl- 
nik występuje tylko w jednej funkcji, np.
PODATEK - rzemiosło lub rJZEMICSŁC - podatek 
CENY - rzemiosło lub r^ZS IOSŁD - ceny
Ai;COA ЗОСО-’.кКЛ - budoivnictv'o lub 3JDC'..WICT.'<0 - akcja socjuina 

ramy tu do czynieric ze zmianę kolejności elementói,- hasła 
przy zachoivsniu tego aazego znaczanie. tzn. tej samej inrerpre-



facji treści całego Jiaeła przedniotowego, Oest to więc jekby po 
zorna grenetyke pozytfy-jne /ten typ zapisów nsdawełby się do wy- 
azukiwanie współrzędnego/. У/yszukujęc jednek za pośrednictVłera ka
talogu przedmiotowego musimy się zdecydować na któryś typ zapisu, 
boiviem v^yszukiwanie odbywa się za pośrednictwem elementu pierw
szego, tj. temetu. Przyjęcia obu sposobów zapisu, chociaż znacze
nie ich jest takia same, wpłynie na podział materiału jadnorodne- 
go. Oczywiście w hasłach przedraiotewych, traktowanych jako adno
tacja, możemy używać obu aposobów bez żadnych konsekwencji w 
ssnsie informacyjnym. Analogiczny sytuację mamy pi^zy niektórych 
hasłach z tematami i określnikami geograficznymi, np.
POLSKA - wyznania lub VT/ZWANIA - Polska 
POLSKA - granice lub GRANICE - Polska 
POLSKA - konstytucja lub K0N3TYTUC0A - Poleka

Przejście na jeden z podanych wyżaj sposobów zapisu Jest mo
żliwe zawsze, jażeli elementy występuję tylko w jadnym znaczeniu. 
Nie Jest możliwa zamiana kategorii określnike 1 tematu, jeżeli • 
jednemu z elementów przypisują się więcej niż jedno znaczenia, 
np -: POLSKA - eocjologia SOCOOLOGIA - Polska, gdzie 
**aocjologia” oznacza zarówno socjologię - naukę /przykład drugi/ 
jak i epołeczańatwo /przykład pierwazy/, Oast to oczywiście wy
nikiem przyjętej konwencji, zgodnla z którę znaczenia "socjologii' 
Jako ,tamatu jest Inne niż jako okraślnika.

SKUPIENIA TEMATYCZNE

Funkcję podstawowę gramatyki pozycyjnej jast wprowadzenie 
wewnętrznego porzędku w  zapisie lineernym. w neezym wypadku wske- 
zenle przedmiotu głównego dokumentu i oddzielenie go od elementów 
określaJęcych jego ujęcie, aspekt itp. Koneekwencję w aenale In
formacyjnym jeet przesędzenie o eposobie wyezukiwenla,mianowicie 
za pośrednictwem elementu znajdujęcego elę ne pierwszym mlejacu. 
Następnie możemy v/yszukiweć ze pośrednictwem elementu drugiego, 
trzeciego 1 następnych baz możliwości opuazczanla kolejnych eta
pów, które gromadzę /a przynajmniej powinny gromedzlć/ informe- 
cję tego samego typu. Sę to tzw. skupienia tematyczne. Maję one
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charakter wieloetopnlowy, dletego istotne jest forma, jak§ przy
bierają Jednostki lekeykelne, pod którymi gromedzone sę opisy.
W odniesieniu do Jhp vieżne sę formy określnikóvi, bo one tworzę 
skupienie dalszych stopni. Gest to tym bardziej weżne. że ukłed 
wev.-nętrzny okreslników nie Jest układem logicznym, lecz elfebe- 
tycznym. Dlatego. Jeśli formy określników będę np. bliekoznecz- 
ne, to utworzę więcej niż Jedno skupienie temetyczne ne drugim 
poziomie, np.

WARSZAWA - eprowizecje i WARSZAWA - zeopetrżenie 
MEDYCYNA - mienownictwo i MEDYCYNA - terminologie 

znejdujęce się w znecznej odległości od siebie, powodujęc w e- 
fekcie podzieł meteriełu Jednorodnego. Zegednienie to Jednek 
nie Jeet bezpośrednio zwięzene z grenetykę pozycyjnę i nie bę
dziemy eię nim tutej zejmoweć. Zajmiemy eię natoaieet ekupie- 
niemi tematycznymi, wynikajęcymi z zesed gremetyki pozycyjnej 
1 problemem dostępu do nich. Ne poczętek dwe przykłady:

KOBIETA - praca - higiene - Polskę 
KOBIETA - prece - higiene - podręcznik - PolsKe 

Aby uzyskeć Informecję o higienie precy kobiet w Polsce trzebe 
przejść przyz kolejne etepy, ne których występuję kolejne sku
pienie tematyczne. W haśle drugim informacje zewerte w określ- 
nlku geogreficzpym zostełe przeeunięta o Jeden etopień delej 
ze względu na istnienie określnike formelnego, który nie odnosi 
się do treści dokumentu, lecz do Jego formy. Nestępiło tu prze
dzielenie informecji treściowej informację o formie dokumentu.
Nie wydaje się, aby take konstrukcja heełe była włeściwe z punk
tu widzenie przekezywanej informacji. Dkreślnik dotyczęcy formy 
dokumentu może, bez szkody dla informecji, znaleźć się ne ostet- 
niro miejscu, tworzęc tern skupienie o cherekterze formelnym /tek 
jest w niektórych ketelogech przedmiotowych, np. w katelogu Bi
blioteki UW/.

Ze sprewę tworzenie Jednorodnych ekupień tematycznych wię
żę eię problem wyetępowenie obok eiebie dwóch określników treś
ciowych tego semego rodzaju, np. dwa klesowe lub dwe przedmioto
we, których kolejność ustela się według ich "ważności rzeczoviej" 

/ 5 . S .1 0 3 / . Gednek uetelenie tej weżności częeto Jest subiekty
wne /e nav/et musi być subiektywne/, ponieweż brek Jest w tej
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sprawie j ес'лсгпасглусгг. u sts ie n , srąd te;' sг̂ ■ ‘t•̂ ać (noiir.a skLipienis 

podwójne /rzeczyw iście lub potencja!.-!xe/. jek np.

KOSZTY -  k a lk u lac je  -  budownictivc 

KCSZT̂ " - budownictwo - ka lk u lacja  

ZAKGoĆ PKOOUKCOJ -  kontro la  - przemysł 

OAKOŚĆ P.TOOLIk Cj I -  przemysł -  Kontrola  

Tu gramatyka pozycyjna zosta ła  zachwiana i  należałoby podjęć dt- 

c/zjt o pierwszeństwie któregoś z elementów - wydaje s ię . Ze  na 

pierwszym m iejscu poivinien znolezc s ię  element rspolny d is v'ielu 

h ase ł, ne  drugim - różn icu jący , 9 więc np.

OAKOŚĆ PROOJKCOI - kontro la  -  budownictwo 

DiĄKOŚĆ PRODJkCOl - kontro la  -  przemysł 

JAKOŚĆ рггеш кел - kontro la  -  ro ln ictw o

lt d .

Z'T/k'.r je st tak, ŻE kolejno następujące 00 sobie slenenty mody

fik u ję  lu t  ooraniczaję zak-'es elementów poprzedzającycb, np. 

j:^ZVK POLSKI - nauczanie - metody 

KIE'X'-.VNICTi;o -  organizacja  -  badanie 

читм стео  -  przędzenia -  konserwacja

"j ltd.'
Zdarz® s ię  jednak, że hasło przedmiotowe je s t  tak skonstruowane, 

żc chci&łoby s ię  je  r o z d z ie lić  na o'wa haeła z kolejnym w-yekspo- - 

r.ov.-anien alomc-nrów składowych, np.

JJZYK =̂ OLSl-;i - d ia le k ty  -  fonetyka 

'Ltclo to jest zbudoviane zgodnie z zasadami gramatyki pozycyjnej 

 ̂ V jk ła d z ie  katalogu przedmiotowego znajdzie s ię  v/ skupieniu  

rei.iotyoznyra "d ia lek ty"  /na orugim poziomie/, .Vydcje s ię .  że w 

tak.icn rypadkach wskazana byłaby permutacja, tzn, drugie- imslo 

ei;eponuJęce fonetykę, з w ięc; POLSKI -  for.etyka -  die?.ok-

Przykiady tego typu rmuszaję do podejmcHvtinia rozstrzygn ięć  

cc do kierunku i/yszukiwania. Wprowadzenie częściowej perroutacji 

wjęzykach z gramatykę pozycyjnę zw iększyłoby wprawdzie i lo ś ć  ha

se ł / i  objętość ^catelogu/, a le  też zwiększyłoby ilo ś ć  "ivejść” 

dc systemu na drugim poziom ie, co v: pe'.vnych wypadkach byłoby 

u2as3dnione. P rzy ję ło  s ię  bowiem, że ideałem je s t zawarcie wsz-y- 

stk icn  ełsaentów ir.form acji n  jodr.yta z a p is ie  linearnym, co je st



bardzo pożyteczne w hesłech traktowanych Jako adnotacja, czeyo 
nie nożna Jednak wykorzystać w syetemle ze względu ne o g r a n x c z o ” 
ną możliwość wyekaponowania wszystkich elementów składowych'Has* 
ła. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na dostęp do informacji 
zawartej w określniku geograficznym., który z zesady znajduje 
się na końcowych miejscach hesłs przedmiotowego. Możany wyobra
zić sobie kwererdę na dowolny temat, w ktorsj trzeba wyekspono
wać inforiDocJę przestrzennę, np. Handel zagraniczny we Frencjł 
w aspekcie prswnym, ekonomicznym, organizacyjnym Itp. Zgodnie 
z przyjętymi dla katalogu przedmiotowego zasadami, poszukiwenla 
muszę odbyweć się z uwzględnieniem wszyetkich kolejnych określ- 
nlków poprzedzaJęcych określnik geograficzny Frencje. 3est to 
sposób bardzo pracochłonny, ele konieczny. Gdyby zaetoaoweć tu 
ograniczonę perJiutację /na poziomie określnika geograficznego/ 
łetwo byłoby wyeksponować "drugę stronę" Informecji, kryjęcę 
się w określniku geograficznym. .Jest to szczególnie ważne dla 
tematów z dziedziny nauk numanistycznych ispołecznych, mniej 
dis tematów z dziedziny nauk technicznych i matematyczno-przy
rodniczych, w których lokellzacja przestrzenna nie jest tak is
totna, jak dla zjawisk o charakterze epołecznym. Dlatego wyda
je się, że jekiei elementy permutecji oowinry Ipyć uwzględnione 
w systemach z gramatykę pozycyjnę, które Jaet teardzo efektywna, 
jeśli kierunek poszukiwań pokryvja się ze strukturę zapisu, alt 
bardzo zwiększa nakład pracy, jeśli jeat inaczej.

W tym miejscu warto wspomnieć o zmianach haseł przedmioto- 
v/ych Prz'iwodnlka BibliogrefIcznego wprcwadzenych przez niektóre 
ketelogl przedmiotowe. Зек się wydeje zmleny te wynlkeję z dwóch 
głównych powodów:

1/ zewnętrznych, takich Jak typ biblioteki, typ użytkovmi- 
ków, wielkość i profil zbiorów, określone trsdycje opracowania 
przedmiotowego; ■

2 /  strukturalnych, tj, trudności w ekonomicznym przeniesie- 

nxu haseł przedmiotowych z wercji adnotecyjnej Jhp do wersji sy
stemowej, co Jeat m.ln. skutkiem konsakwentnego zastosowania 
gramatyki pozycyjmej i zbyt dużego akcndsnsowania treści w Jed

nym cięgu linearnym.
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□la większości bibliotek, prowadzących katalogi przadnjioto- 
we i vr/korzyst'Jjęcych opiay .Przewodnika Bibliograficznego, ważny 
jast zwykle tylko pierwsz> okreśinik neatępujgcy po temacie, 
czasem drogi, natomiast określniki dalszego rzędu nie sę wyko- 
rzystyi-.ane bezpośrednio, tzn. nie raogg być wyeksponowane w spo
sób widoczny, newet w tak dużym katalogu, jak katalog przedmio
towy BibliotaKi Warodowej.

17 przedstawionym wyżej omówieniu gramatyki pozycyjnej v/ska- 
zaliśmy głównie pewne jej ograniczenia i moż?.ivvości częściowego 
zneutralizoivania ich w p’-ocasie kodowania i wynzukiwenie infor
macji. Gramatyka pozycyjna w języku informacyjno-wyazukiwawczym, 
podobnie jak w języku naturalnym, wymaga znajomości zasad. Beza- 
11 sę one znane, posługiwanie się takim językiam nie sprawie 
trudności. I to ogólne stwiardzanie można odnieść także do języ
ka haseł przedmiotowych, którago elementy powigzana sę ne zasa
dzie grametyki pozycyjnaj. Różnica polega jednak na tym, że o 
miajscu danego elementu w ciggu linearnym języka infomacyjno- 
-v/yszukiwav^czego decyduje jego forma, natomiast w języku natu
ralnym funkcja znaczeniowe. Problemy zwigzana z pewnę ograniczoe 
nościę gramatyki pozycyjnej języka informacyjno-iwyszukiwawczego 
wynikaję z rozbieżności między formę jednostki leksykalnej a 
przypisywany Jej funkcję znaczeniowy. Nie zmienia to jednak 
faktu, że gramatyka pozycyjna wprowadza wewnętrzny porzydek, 
sprawiajycy, że wiamy który element ma znaczenie główne, tj. za
wiera informację pierwszoplanowy, a które sy tylko jaj uzupełnie- 
niam. Problem sprowadza się raczej do ekonomicznego wykorzysta
nia wszystkich aiementów zapisu linearnego. Być może należałoby 
się zastanowić ned modyfikację gramatyki pozycyjnej przez wpro
wadzanie częściowej parmutacji, może wykładników miejsca pusta- 
go /co w systemach tradycyjnych można uznać za zbędne/, przenie
sieniem pewnych elementów dalszego rzędu należycych do kategorii 
określnika do kategorii tematu /tematy wielowyrazowe z cechy 

gatunkov^y czy językowo-etniczny/, dopuszczenie pewnej ruchomoś
ci określników. Wszystko to oczywiście nie zmienia istoty jhp, 
który w dalszym d y g u  będzie opierał się na zasadach gramatyki 
pozycyjnej, ale należy raczej do zagadnieó metodyki tego języ

ka .
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POSITIONAL GRAMtiAR IN THE SUB3ECT HEADIfJGS LANGUAGE 

S u m m a r y

The positional grammar Is one of the possible wc,ys of arran
ging elementary lexical units in informetion languages. The sub
ject headings language makes a typical example of realization of 

Such a grammer.
The units of this language ore subject headings and subject 

subheadings. The sequencs of extended /composed/ subject heeding
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Is the following:
SUBJECT HEADING - topic subheading - fores subheading * local 
subhaadinga /gaographical and tiina subhaadings/

The positional grammar has an affect on the internal compa
tibility of a subject heading, making subject cluaters in a re
trieval system. Thara are soma cases, howavar,^when this kind 
of grammar limits information possibilities of a system /usual
ly of a subject catalogue/, and those are tha main object of 

interest,
Tha attention is called to tha diffarer.ca in functioning of 

positional grsmnsar within separated index of a document and in 
an information ratriaval aystsm.

ПОЗИЦИОННАЯ ГРАММАТИКА В ЯЗЫКЕ ПРЕРЕТНЫХ РУБРИК 

Р 6 3 ю н в

Позкщюнная грамматика является одним из возможных спосо
бов упорядочения элементарных лексических единиц в информацко- 
нно-лоискэзых языках. Типовым примером её реализации является 
язык предметных рубрик.

.-Единицами этого языка являются заголовки к подзаголовки, 
составляющие предметные рубрики. Последовательность элементов 
расширенной пред-летной рубрики (сложной) следующая:
ЗАГОЛОВОК - смысловые подзаголовки - подзаголовки формы - гео- 
графичеегше подзаголовки - хронологачесгате подзаголовки.

Позиционная грамматика влияет на внутренюю совместимость 
предметной рубрики, систавтяя смысловые сплочения в информа
ционной системе. Существуют случаи, когда грамматика того рода 
ограничивает информационные зозмсспностп системы (обычно предмет
ного каталога) к те являются глазным объектом иктерсса, Обрагча- 
ется также внимание на различие з фуикщю-шрозании позиционной 
грамматик!-: в отдельных смысловых характеристиках доку^ленга и в 
инфорлацк онно-поисковой системе.
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twa w latach 1981-1985' zwrócono uwag? na konieczność zwiększe
nia potencjału naukowego 1 technicznego oraz podjęcia niezbędnych 
przedsięwzięć w tym zakresie. Z uwagi na wymagania badań podsta
wowych prowadzonych przez Akademię Nauk NRD, realizacja wymienio
nych zadań polega m.in. na budowie dziedzinowych systemów Infor
macyjnych, W cięgu kilku ostatnich lat szereg dziedzino//ych sys- 
temóv/ informacyjnych zostało opracowanych przez Ośrodok Informa
cji Naukowej AN NRO wspólnie z placówkami informacyjnymi poszcze
gólnych instytutów. Jeden z tych eystemów - z dziedziny fizyki - 
znajduje się w stosunkowo zaawansowanym stadium realizacji l Już 
obecnie dostarcza obszarne, relewantne i aktualne informacje dla 
badań z zakresu fizyki w NRD.

Dednę z ważnych podstew budowy systemu informacyjnego “Fi
zyka" była analiza istniejęcego stanu poszczególnych funkcji sy
stemu, sformułowanie celów jego działania oraz wypracowanie 

środków jego realizacji. Rozwój systemu informacyjnego "Fizyka" 
następował stopniowo, uwzględniano przy tym doświadczenia uzys
kane przy budowla innych systemów informacyjnych oraz technicz
ne i materialne warunki poszczególnych placówek partnerskich. 
Punktem «/yjścłowyra były wyniki prac zespołu roboczego "Informa
cja" z pionu badawczego "Fizyka i Badania Jędrowe" Akademii Nauk 
NRO. Zespół ten. utworzony spośród pracowników instytutów na- 
leżęcych do powyższego pionu, otrzymał zadanie opracowania pod- 
stevv analitycznych i koncepcyjnych informacji nsukov^sj i biblio
tekoznawstwa. Z biegiem czasu zespół ten etał się organem robo
czym powyższego pionu badawczego 1 inicjatorem wielu przedsię
wzięć zmlerzajęcych do doskonalenia pracy informecyjnej. Na po
czątku roku 1979 zespół roboczy "Informacja" opracował koncep
cję rozwoju informacji naukowej 1 bibliotek naukowych, zawiera- 
jęcę szczegółowe przedstawienie stanu zbiorów bibliotecznych 
i ich dystrybucji, techniki rejeetracji informacji, zapotrzebo
wania według grup użytkowników, sytuacji kadrowaj i materialnej 
poszczególnych instytutów oraz struktur organizecyjnych. W  ro

ku 1980, Jako uzupełnienia do powyższej enalizy. opracov/ano 
koncepcję rozwoju reprografii w instytutach pionu badawczego 
"Fizyka", w której omówiono stan techniki reprograficznaj oraz 
działania podjęte w kierunku Jej rozwoju w poszczególnych insty-
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tutach badawczych, w obu tych opracowaniach stwiardzono. i a i  
wobac atałago zwiękazanla zapotrzebowania na Infornację 1 wobac 
stałago rozwoju technologii przatv^arzanle informacji, koniaczne 
Jest bardziej szarokla zaetosowanle komputerów w raalizacji 
wszystkich procesów przav.ldzlanych w "Rozwoju Informecji nauko
wej 1 bibliotekoznawstwa w latach 1981-1985". Powstanie systemu 
"Fizyka" w celu ulepszenie zaopatrzenie w InfornecJę badań pod- 
stev;owych. prowadzonych w Akadami! Nauk NRO i w ezkołach wyż
szych, stanowiło koneekwentny rezultat prac prowadzonych w plo
nie badawczym "Fizyka" oraz w ramach "Rozwoju informacji nauko
wej i bibliotekoznawstwa w letach 1981-1985". Budowa aystemu 
byłe oparta i nadal opiera się na teoretycznych, technologicz
nych i technicznych wynikach togo pierwszego etapu prac.

SIEĆ BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH "FIZYKA"

Skuteczna realizacja prcjaktu selektywnej dystrybucji in
formacji /SOI/ przy wykorzystaniu dużego zbioru danych na taó- 
oach magnetycznych INSf-EC,z azaroklm zastawem profilów użytkow
ników, jekiml dysponuje Ośrodek Informecji Naukowej i Centrum 
Informatyczne Akademii Nauk NRD, umożliwiła uzyskiwania sto
sunkowo obszernej, aktualnej 1 relev/antnej informecji o litera
turze, Jednocześnie system tan spov/odowa> wielokrotny wzrost 
zapotrzebowania na dostarczanie literatury źródłowej. Stale 

zwiększające się wymagania w stosunku do aystemu rejestracji i 
przygotowania literatury źródłowej spowodowały dwie nieuchron
na konsekwencje:

1/ konieczność budowy efektywnego, skomputeryzowanego sy
stemu rejestracji, który objęłby całę literaturę z zakresu fi
zyki, będęcę w posiadaniu Akademii Nauk, azkół wyższych i in
nych resortów gospodarki narodowej NRD;

2/ zorganizowania wypożyczanie międzybibliotecznego w spo
sób bardziej prosty 1 efektywny oraz rozpoczęcie sterań o budo- 
y/ę yrydajnych ośrodków reprogreficznych.

W rezultacie powstałe idea utworzenie eieci bibliotek spec
jalistycznych "Fizykę". Podstavłę jej dzisłalności stanov<lę uslu-
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gi infornacyjno na taórach aagnatycznych z zakreeu fizyki /INiS, 
rNSPEC»ASSISTENT/. Po blisko dwuletnich przygotowaniach, w paź
dzierniku 198i roku, 37 bicliotek Akedenii Nauk 1 szkół eyźszych 
podpisało uaowę o wspólnej budowla powyźszaj sieci. Okraólone w 
umowie zadanie poszczególnych partnerów przedstewlaj^ się nastę

pu jęco;
1/ skoordynowsne wykorzyetywsnie nowoczesnych eystemów In

formacyjnych ;
2/ ustalenie kierunków 1 dziedzin gromadzenia zbiorów 

zgodnie ze strukturę bedeó prowadzonych przaz zaIntarasowane 
placówki;

3/ ekoordynowane oprecowywonie zbiorów 1 środków informa
cyjnych,

4/ skoordynowane oprecowanle bibliogreficzne,
5/ rozwój wypożyczeń międzybibliotecznych 1 wykorzystanie 

li ceretury w remach sieci w oparciu o nowoczesny technikę re- 
prograficznę,

6/ wspólne szkolenie uźytkoivników 1 ełuźby informacyjnej.
7/ skoordynowane doskonalenie 1 podnoszenie kwaliflkscji 

pracowników infomecji naukowej i bibliotek specjalistycznych, 
Natoffllest zasady pracy eieci bibliotek spacjelistycznych 

sę następujęce;
- wszystkie placówki neleźęce do sieci udostępniaję swoję li

teraturę źródłoiyę /czsaoplema, opracowania monograficzna, 
sprewozdenla etc./,

- wszystkie placówki eieci posługuję się SOI na bazie własnych 
taśm magnetycznych, jakimi dysponuję,

- wszystkie placówki uczestniczę w budowle centralnego skompu
teryzowanego systemu rejestrecji materiałów źródłowych,

- wszystkie placówki w krótkim terminie udostępniaję sobie 
wzajemnie materiały źródłowe, przy czym stosowane będę u- 
proszczone i specjalnie oznakowane forinuler;^e wypożyczeń 
/z rsguły wydruki komputerowe/.

Zadanie pierweze - skoordynowane wykorzystywanie nowocze
snych systemów informacyjnych - możne było realizować Juź w 
1981 1 1982 roku i to w stopniu odpowiadajęcym prawie w całoś
ci zapotrzebowaniu. Obecnie można etwlerdzlć, że spośród
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10 000 - 12 000 infornacjl о lltereturze, jakich dostarczono 
naukowcom z Akademii Nauk w cl^gu jednego nieslęca, relewantnych 
było około 60%. Oeśli navjet z powodu awarii komputera, zekłócei^ 
w transporcie czy trudności technicznych i technologicznych w y 
stępowały pev/ne opóźnienie w dostarczeniu inforiaecji к reesch 
SOX, to możne z satysfakcję stwierdzić, ł a  dzięki wykorzystaniu 
usług na taśmach magnetycznych następiła znaczna poprawa zaopa
trzenie w informację z dziedziny fizyki, elektrotechniki i tech
niki komputarov^ej. Istnieję Jeszcze pewne tnożlir^oścl uzyskania 
bardziej relewantnych wyników poprzez wlękazę operatywność 1 
dostosor/enie profilów użytkowników do rzaczywistych potrzeb, a 
przede wazyatkie dzięki szybkiemu dostarczaniu informacji na 
taśmach magnetycznych.

Doświadczenia ostatnich lat wykazały jadnak, żc wydajność 
maszyny OS RIAO Jest ograniczona 1 dalsze zwiększenie liczby 
profilów użytkowników wydaje alę mało celowe.

Drugie zadanie sieci bibliotek specjalistycznych - kierun
ki grofnadzenis zbioróv# - jak dotychczas mogło być realizowano 
główfiie przez ustalenie podstawowych zasad gromadzenia zbiorów. 
Racjonalny rozwój zasobów placówek partnerskich sieci możliwy 
Jest Jedynie w oparciu o całościowę analizę stanu zbiorów o- 
raz rozeznanie w aktualnych i potencjalnych zadsnisch badaw
czych, Musiały być przy tym uwzględnione włeśclvjośc± teryto
rialne i instytucjonalna placór/ek, warunki współpracy ukształ
towane w toku historii oraz warunki techniczne 1 lokelowe. Pow

stały już pevma koncepcje dotyczęce optymalizacji wykorzystanl-a 
zbiorów s i a d  bibliotek specjeliatycznych "Fizyka" 1 zastosowa
nia komputeryzacji w tym zakresie. Podstawowym warunkiem rea
lizacji tego zadania Jest zastosowanie komputerowych systemów 
rejestracji literatury. Zespół zadać ujętych w punktach 3, A 
1 5 obejmuje akoordynowans opracowanie bibliograficzna, ujedno
licone oprscowywanie zbiorów oraz organizację wypożyczeó między
bibliotecznych w remach sieci. Na rozwięzywanlu powyższych za
dań skoncentrowana byłe głównie praca sieci bibliotek specjali- 
atycznych "Fizyka" w clęgu ostatnich dwóch 1st.
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SYSTEMY RE3ESTRAC3I LITERATURY ЭАКО PODSTAWA OFT'ilMLlZACDI 
ZAOPATRZENIA W LITERATURĘ

Daświadcjzenia uzyekane p o d czsQ  budovr/ centralnego kompute- 
rovvego systemu rejestracji czasopism w Centralnym Instytucie 
Badawczym Izotopów i Radioaktywności i w innych instytutach Aka
demii Nauk /Centralny Wykaz Czasopism I/, jak również rozszerze
nie togo systemu ne pion badawczy “Fizyka i badania jgdrowe” 
/Centralny Wykaz Czasopism II/ - stanoivily podstawę do budovjy 
analogicznego systemu dla sieci bibliotek specjalistycznych 
"Fizyka", rozpoczętej vj 1980 r. i stanowięcej ważny krok w ra
cjonalizacji naszej pracy. Przejęcie istniejącego systemu i je
go zastosowanie w odniesieniu do zbiorów wszystkich plocówak 
współprecujęcych etanowlło wyłęcznie problem ilośclOYity, gdyż 
dysponowano już rozwiniętymi tochnikemi opracowywania danych 
/formularze oprecov/ania, przepisy opracowania/, programem kom
puterowym /wyszukiwanie, redagowanie i wydruk/ oraz doświadcze
niem z zskresu organizacji tych procesói-;. Stanęliśmy wobec za
dania przeprowadzenia kontroli ok. 2500 tytułów czasopism bi
bliotekach należących do sieci, upórzędkowanla ich według jedno
litych zasad i, po korekcie, przygotowania ich do przetwarza
nia komputerowego. Okazało aię przy tym. że konieczne jest 
przaszkolanie personalu, zajmujęcego się oprecov/yweniem zbio- ' 
rów aby zredukowoc różnorodność możliwych wariantów opracovwsn 
poszczególnych materiałów źródłowych oraz uzyskeć jednolito da
ne niezbędne przy wprowadzaniu do komputera. Ponadto, na tym 
pierwszym etapia prac stwierdzono, że roalizacja przcd3ięv/zię- 
cia jest niemożliwa baz centralnej kontroli i koroktv opracowa
nie dokumentów 1 wyników testovvych ns komputerze oroz bez jed
nostki wiodęcej, odpowioozislnoj za realizację projektu. De
cent relistyczno korzystanie z systenu rejeatrecjl materiałów 
źródłowych jest oczywiście równzoż możliwe, ale tyłku wówczas, 
gdy dysponuje się odpowiednią technikę. Ten roJzaj korzystania, 
za pośrednictwem sieci komputerowych, praktykowany jest już na 
zasadach komercyjnych w rozv4iniętych krajach kapitalistycznych. 
Budowa takiego systemu, ektuelizacja i nadzór nad zbiorami o- 
raz wprowadzanie dcnych do komputera możliwe jest głównie w
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dużych bibliotekach i placówkach inforraacyjnych. Dlatego też, bu
dując koinputerowy system rejestracji literatury źródłowej, zakła
da się, ie Jeden z partnerów gotów będzie vizięć na siebie odpo- 
vłiedzialnoóć za realizację danego projektu,

Do opracov;-/wanio v/yUazu stanu czasopism sieci bibliotek epo- 
cjalistycznych "Fizyka" i do wykorzystywania odpowiednich zbiorov/ 
zastosowano pakiet programowania USS. '// wyniku pracy powstała 
pierwszo vłersje vr/kazu stanu czasopism, przygotowana w formie 
wydruku, stanołYięce, mimo pewnych braków technicznych, podstawę 
dla racjonalnej i wydajnej precy sieci , Zestosovłanle pakietu 
programowania USS w opracowaniu wrykezu stanu czasopism sieci "Fi
zyka" btwerza możliwość sporządzania, poza zestawami całościowy
mi, wszystkich koniecznych wykezów 1 zestowień praktycznie dowol
nych, jak np.;
- zbioru czasopism danego partnera, porzędkowonych v/edług dowol

nych parametrów,
- zbioru czasopism będęcych posiadaniu placówek vi układzie 

terytorialnym /Berlin, Drezno, Lipsk/,
- struktury zbioru czasopism wodług źródeł nabycia, formy v/ydaiv- 

niczej, ceny, treści i in.
Istotnym kierunkiem dalszego rozvyoju syatomu rejestracji 

czasopism jest bezpośrednie automatyczne połęczenie systemu re
jestracji literatury /SDI/ z informację źródłoivę. Chodzi o to, 
aby przy każdym podaniu Informacji o źródle literatury vi posta
ci artykułu w czasopiśmie przekazać jadnoczaśnle w sposób zau
tomatyzowany inforraccję. którę bibliotekę, według określonego 
optimum /koszty transportu, nakład czasu, objętość źródeł/ moż
na by polecić jako partnera do wypożyczeń, Dadnak konieczność 
przeprowodzonla niezbędnych prac z zakresu progremov<ania 1 roz- 
więzsnia modeli optymalnych poivoduje, że realizacja tego projek
tu możliwa będzie dopiero w latach następnych,

Bic’'^c pod uwagę vvymegania ze strony użytkowników przystę- 
piono, róv<nolcgle z pracami nad wykazem zbiorów czasopism sieci 
bibliotek specjalistyczrych "Fizyka", do pracy nad centralnym 
skomputeryzowanym katalogiem ważnych opracowań monograficznych 

1 sprawozdań. Również i to ważne przedsięwzięcie wymaga wielu 
prac przygotowawczych, gdyż przepisy rajestrowenia i procesy

75



Dibliograficzne nuszQ być dostosowane do centralnych norm kata
logowania, Konieczne byłoby wprowadzenie "op»‘acow3 nia котргошз- 
sowogo" i nowych podstaw klasyfikacji zamiast stosowanej klasy- 
fikecji dziesiętnej. Celowym rozwiązaniom vrydsje się indeksowa
nie ze ponocę sviobodnych słów kluczowych. V/ykaz deskryptorów 
wraz ze statystykę częstotliwości występowania Jest co roku 
aktualizoivany i przekazywany bibliotekom. Zbiory skomputeryzo
wane mogę być użyte do rozwięzywenla następujących zadań;
- do komputerowego rejestru źródoł przy centralnym lub zdecen

tralizowanym wykorzystaniu komputorów,
- do sporządzania indeksów i bibliografii >v układzie przedmio- 

toivyra, autorów, wydawców, tvykazow organizatorów /przy sprawo
zdaniach/, indeksów rocznych i in.

- przy układaniu wykazów nowych źródeł, indeksów miejscowości 
i do sporządzania inwentarze,

- przy przekazywaniu zamówień podwójnych i wielokrotnych jako 
warunek efektywnego wykorzystywania zbiorów i optymalnego 
ich gromadzenia przez wszystkich partnerov#,

Do scentralizowanego rejestru zbiorow opracowań monografi- 
ficznych /druków zwartych/ i sprawozdań z posiedzeń będzio noż- 
na w przyszłości kierować zapytania poprzez sioć komputerowy, 
będęcę obecnie w budowie. Dotyczy to również zbioru czasopism 
z zakresu fizyki. Ten etap ksztaltoivania funkcji s i a d  specja
listycznej "Fizyka" sf/yoaga absolutnej zgodności koncepcji roz
woju informacji naukowej i bibliotek naukowych z koncopcjg 
rozwoju komputeryzacji w placówkach uczestniczących.

Do realizacji poszczególnych etapów koraputoryzacji sieci 
specjalistycznej “Fizyka", uzyskanie potrzebnego czasu progra
mowania i pracy programistów niezbędne jest długofalorjo plano- 
v.'anie, dokładne skoordynowanie proc oraz rozkład ntkŁadów mię
dzy poszczególne plocowki współprecujgcB, Lokalizacja systemu 
rejestracji źródeł /banki danych/ przy apreivnych i wydojny^ih 
sieciach komputerowych i przy odpowiednich systemach zarzgdza- 
nio bazami będzie niałe w przyszłości zmuczonic drugorzędna. 
Istotne będzie posiadanie przez partnera sieci spccjcliatycz- 
nej odpowiedniego potencjału komputerowego.
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IVYBRANE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI ZADAfj Z ZAKRESU OPTYMALIZACJI 
ZAOPATRZENIA V/ LITERATURĄ BADA?) PODSTAVTOVVYCH Z DZIEDZINY FIZYKI

PodstBwowyn kryterium przy realizacji zadań z zakresu opty- 
nslizocjl zeupotrzonie iv literaturę badań podstawovr/ch z zakresu 
fizyki jest otoplań zespokojenie potrzeb użytkowników. I tak, w 
sieci bibliotek specjalistycznych "Fizyka" powstało pytenie.jak 
ustolić zepotrzcboiYanie na literaturę obiektyv^nie i ilościowo. 
Ponievioż podstawg zeopatryw/ania w informację jaet słu±be SOI, 
e usługami objętych jest ok. naukowców, jest rzeczę zrozumie-
łQ, że do ustalenie strony ilościowej zapotrzebowania r/ykorzysta- 
no wyniki SOI. W tym celu zarejestrowano oddzielnie wszyetkie viy- 
kazy literatury ivykorzyatane w roku 19B1 przez wszystkich użytko
wników za pośrednictwem SOI, Użyto je do analizy struktury za
potrzebowania. Komputerowa ocena tych zbiorów umożliwiła ustele- 

nio następujęcych parametrów zapotrzebowania na literaturę:
- struktura zapotrzebowania na materiały źródłowe według ich ro

dzaju /czasopisma, opracowania monograficzne, reporty, patenty 
i in./;

- t‘<rykazy czasopism według stopnia ważności w odniesieniu do 
wszystkich użytkowników i do całaj sieci /37 placówek, ponad 
100 naukowcÓY//;

- wykazy według stopnia ważności opracovjań monograficznych, 
3 prav.'ozdań, raportów całego systemu;

- wykazy v:adług stopnia vfeżnoścl literatury dla poazczagólnych 
instytucji, rodzajów literatury, terytoriów i in. ;

- struktura i odstępy czasu dla poszczególnych rodzajów źródeł 
między sporzędzeniain v/ykazu materiałów źródłowych na taśmach 
magnetycznych, jego realnym ukazaniem aię w formie wydruku a 
menantam przygotovianlo dla użytkownika;

- struktura treściowa zapotrzebovjonia, adekrjatne przypływy ma
teriałów żrćdłov;ych oraz ich dystrybucje w czaaie i prze
strzeni.

Każdo jednostka, odpowiedzialna za zaopatrzenie w litera

turę, zdaje sobla spretirę, jak cenny instrument dostaje do ręk 
1 jak skomplikowane zadania można rozwięzywsć za jego pomocę. 
Bezpośrednie ‘wnioski dla eptymalizacji zbiorów czasopism sieci
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bibliotek apecjełistycznych można Byciggnać już ze zvryklago po- 
róvmania listy czasopism według stopnia ich ważności z "Wykazem 
zbiorów czasopism z dziedziny fizyki". Zależność tę ijyjaśnimy na 
następującym przykładzie: przeprowadzono enaliz*- całej rejestra
cji tytułów czasopism na taśmach megnotyczm, ch IN3PEC u pierw
szych sześciu miesiącach 1981 r. Objętość zbiorórJ dokumentów 
na taśmach magnetycznych wyniosła v*,'o;tczes 84 741 jednostek. Przy 
wielu setkach profilów użytkoi/ników /profile optymalne t testo
we/ wskazano użytkownikom 117 135 źródeł litoratury. Ogólna licz
ba informacji o materiałach źródłowych wyniosła 1835, Pod uv;ogę 
wzięto czesopisma, które zawierały 40;;'$ czyli 50 000 inforraocji 
i zaliczono je do "jędra" czasopism, Okaz<ało się, że spośród 
192 poif/yższych czasopism w sieci znejduje się 168, czyli braku
je tylko 24. Miestaty, brak było również czasopisma techn.
Disclosure Bull." /OSA/, które znajduje się na pierwszym miejs
cu listy. W pienvszym półroczu 1991  r . o informacje z tego cza
sopisma zapytywano 928 razy. Dlatego też ustalenie biblioteki 
dyaponujęcej tym źródłem i włęczenio jej do aieci stało się 
pierwszym zadaniem kiarownictwa sieci specjalistycznej "Fizyka". 
0 artykuły z czasopism, których nie ma w sieci "Fizyko" w okre
sie Gtyczeń-czerwiec 1981 zepytywano 6424 razy, co stanowiło 
5 .5 Z  ogólnej liczby zepytań.

Na podstawie udzielonych informacji sporzędzono wykaz ty- 
tyłów czasopism, które zawierały jedynie Jeden lub dwa artykuły 
interesuj-^ce użytkowników - porównano tan i/ykaz z faktycznym 
zbiorami sieci i w konsekwencji wycofana szerog zanó-wień, przy- 
czyniejęc się do lepezego vr/korzystania środków, jakimi dysponu
je system. Dzięki temu, a także dzięki vr/korzystaniu kryteriów 
optymalizacji, można było przeprowadzić redukcję czasopism wie
lokrotnie powtarzajęcych się w systemie.

Zajmiemy się teraz poszczególnymi zadaniami z zakresu opty
malizacji zeopatrzenla w literaturę oraz zwigzanyr,ii z tym funk
cjami doceloivymi i kryteriami.
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Struktura героrrzebowanla ne materiały źródłowo 
według rodzaju źródeł

Zadenio polega tu no ustaleniu struktury i zmian w czasie 
poszczególnych rodzą;Jó h  tródeł /czasopisflis, oprocoivanta mono
graficzne, raporty/ v\ celu:
- optymalnego planowanie i vjprovjodzsnle zbioróv/ do sieci,
- rozpoznaivania ws właściwym czasie zmisn w strukturze i do

stosowanie się do nich,
- koncentracji śrcd«ó;v orgcnizscyjnych i technicznych prscy bi

bliotekarskiej na najważniejszych rodzojech źródeł.
Uijzględnianis wartości cenO(?iych różnych rodzejów materie- 

łćw źródłowych, gromadzonych przez dłuższy czas, dostarczyło 
kierownictwu sieci "Fizyka" obszerny meterloł do planowanie 
zbiorów.

V7ykaz czasopism y/edlug stopnia v;ażności 
' w systemie całościowym

Wyżej wymieniony przykład odz-wiorciedla znaczenie tego ro
dzaju informacji. Pozwala ona na solidne, optymalne gospodaro
wanie tzw. "środkami więzenywl" 1 oddaje usługi przy podejmowa
niu decyzji '.vymogajęcych szybkiego zastosovjania w praktyce /co
fnięcie zamówień, przemieszczenia, tworzenie rezerv;/. Co więcaj, 
informacja te etwarza podstawy do planowej rozbudo-.vy zbiorów 
czasopism według kryteriów ważności i kompletności.

Wykaz czasopism v/edług stopnia ważności 
dc dystrybucji terytorialnej

Ustalenie dystrybucji ź^^ódeł /zapotrzebowania i zbiorэv^/ 
placó‘wek jednego terytorium /Perlin, Drezno/ jest niezbędne 
dlo optynalizecji ivykorzystonie czasu przy wypożyczaniu mię- 
dzybibliot ecznym.

Informacje Te, v^pro.vodzone do komputera, pozwclaję na u- 
względmenio również i innych bibliotek, najbliżej usytuowanych, 
co ekroca iv istotny sposób nakład cz.isu przy zemawianiu mataria- 
łów.



Struktura traśclowa zbiorów literatury

Wykaz struktury treściowej zapotrzebowania placśwki każdej 
z osobna i к takim samym atopnlu całegr systemu badań z danej 
dyscypliny, stanoKi-i podstawę dla podejmowania decyzji naukowo- 
-teoretycznych i bibliotekarskich o szerokim zasięgu. Od dówna 
analiza przapływu informacji należy do skutecznych inetrumentów 
planowania atrategil badań. Długofalowe ukierunkowanie zbiorów 
bibliotecznych ne nowe projekty badawcze, ustalenie ich optymal
nej struktury 1 szereg innych przedsięwzięć w zakresie optyma
lizacji może być rozwięzanych jedynie na podstawie tego typu in
formacji.

Optymalna kształtowanie zbiorów tnateriełów źródłowych w 
sieci bibliotek specjalistycznych "Fizyka”, doatosov/anie tych 
zbiorów do jednej dziedziny badań, oszczędne stosowania środ
ków informacyjnych oraz obniżenie nakładu czasu i kosztów w 
procesie zaopacryvianis neukowców w literaturę jest możliwe tyl
ko przy szerokim wykorzystaniu techniki komputerovfoj. Zaprezen
towane przedsięv(Zięcle już okazało się pomocne w rozwięzyv4sniu 
szeregu zedań a w przyszłości będzie miało awćj udział w opty
malnym zaopatrywaniu badań w literaturę naukowę.

Tłumaczyła Hanna Ordęge-Haseenmilller
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APPLICATION Or COMPUTERIZATION WHEN Pr^OVlDING LlTERATU-’-E 
POR SPECIAL INFORNATTCN SYSTEMS

S u m m a  r у

There are presented in the artxcle problems related to the 
implenentation of information system in the field of physics 
by the Scientific Informetion Centre of the Academy of Sciences 
of the GD.T jointly with information units of interested insti
tutes of the Acedamy, There wes stated the necessity of buil
ding e computerized system for registration of the literature 
in the field of physics being in the possessions of the Acaden > 
of Sciences, higher schools and of other economic departments 
of the GDR,

There ere given some chesen assumptions for the realiza
tion of tasKS concerning oprimalization of providing literatu
re for fundamental research in the field of physics:

' 1/ structure of requests for the source matarial by types 
of sources,

2/ list of Jcurnsls after their importance in the system 

3S 3 whole and for the territorial distribution,

3/ structure of the contonr of files of litersturE.

ei
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Р е з ю м е

Ь статье обсуслены проблемы, связаьмые с вкедреияем ин.тюр- 
raciici-HOi: системь. в облаотг. Л!31:к1г, Центром Научной Нцформаинн 
Аладс-мш: дтаук ГЦ? совместно с лнпоомахшонкшш центраглн зш^тере- 
созанных мнстхтутов Академии. Констатирована необходимость соз
дания автоматизированной системы регистрации литературы в облас
ти фиэнют, имеющейся в Ав;адежц паук, высших учебных заведениях 
и в других хозяйственных ведомствах ГдР.

Приведены отдельные предпосылки осуществления задач в обла
сти олтимизаш-ц: снаокения литературой фундах/.ентальных ксследова- 
ний по тизг.ке:

а) структура требований на первоисточники по видз»л источни
ков,

б) СЛИСОК периодикоБ по степени значимости в системе как в 
целом, так г. для территорпалъкого распределения,

в) структура седернаштя фондов скстетял.
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TERESA ŁAPACZ
Olblioceks Uniwersytecka w Warszawie

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE 
W OCENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU 'WARSZAWSKIEGO. 

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DWÓCH HETOO PROWADZENIA ZAO^Ć

Geneza wprowadzenie za^ęć z przysposobienia 
bibliotecznago vł szkołach w-jfzszych. Podsta
wy prawno. Ocena przez studentów ezkolonych 
inetod^ tradycyjne i audiowizualny celu za
jęć, Ich programu, czasu trwania, efektyv4- 
ności i metod nauczania. Porównanie efektyw
ności metody tradycyjnej w stosunku do audio
wizualnej .

W miarę rozwoju bibliotek szkół wyższych i ich zbiorcw, co 
stało się możliwe dzięki postępom dokonywanym w poligrafii i wzro
stowi tytułów i nakładów wydawanych publikacji oraz więzało się 
z rozwojem azkoLnictwa wyższego, szczagólnle po II wojnie świato- 
waj, następowała zmiana funkcji bibliotek oraz ulageł zmianie 
ich stosunek do czytelnika. Coraz większe znaczenie zaczęto przy
wiązywać do stworzenia użytkownikom dobrych warunków do pracy v< 
bibliotece, do rozwoju czytelnictwa i usług informacyjnych.

"Zagednienie Informacji Naukowej 19B3 nr 1/42/
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Indywidualne poradnictwo wobec zwlększaj9 cej się liczby studen
tów 1 pracowników naukowo-dydaktycznych przesteło być wystercza- 
jęcę formę pomocy. Przyeposobienle biblioteczna, organizowane 
dla większych grup, dawało sposobność przekazania studentom pod
stawowych wiadomości dotyczących lokalizacji bibliotakx, specyfi
ki jej zbiorów, sposobu ich rozmlaszczenia w czytelniech. zasad 
oprecowania katalogów itp., ułetwiejęc korzystanie z biblioteki.

W Polsce na potrzebę wprowadzania zajęć wdrażajęcych stu
dentów do racjonalnego i efektywnego korzyatania z bibliotek 
zwrócił uwagę w 192S r. O.Grycz /4/ we wstępie do swego pierwsze
go dzieła bibliotekerskiago, które mięło ułatwiać studentom i 
pracownikoa neuki opanowanie prawidłowego i skutecznego korzysta
nie z biblioteki, katalogów 1 wydawnictw informacyjnych.

O dydaktycznych obowięzkech bibliotek naukowych w stosunku 
do atudantów dyskutowano na II yPoznaó, 1 9 2 ^ / 8 /  i III /Wilno. 
1932/ / i j  zjaździe blbliotalcarzy polskich. Wypowiadali się na 
ten temat tacy wybitni bibliotekarze. Jak H. Radlińska /8, 2/,
M. Dea Loges /8/, 3 Grycz /2/ czy K, Oobrowolaki /2/.

3u2 w okreaia mlędzywojannym w niektórych bibliotekach unl- 
weraytacklch /Warazaws, Wilno/ organizowano dla studentów poga
danki inforaacyjne o korzystaniu z czytelni 1 wypożyczalni, po
sługiwaniu się. kataloganrl, bibliograf istni Itp. /1/.

Prowadzania przysposobienia bibliotecznego jako stałej for- 
my zajęć przeznaczonych dla studentów pierwszego roku studiów u- 
powszechniło się jednak dopiero w  okresie powojennym. Hejnowo- 
czaśniaj wprowadzono ja w unlsmraytetech; DegŁallońakie /1946г./, 
M. Kopernika w Toruniu i Warazsweklm /1947 r,/. W  pozostałych 
pięciu istniejących wówczma uniweraytetech zaczęto ja organizo
wać w latech 1950-1954 /5, a.166/. Inicjetoraml prowadzenia za
jęć byli bibliotekarza szkół wyższych. Dężyli oni do rozszerza
nie form czynnaj współpracy bibliotek w procesie kształcenia, po
mimo że to funkcja bibliotek - jak wynika z piśmiannlctwa /3/ - 
była niedoceniana przez kadrę neukowo-dydaktycznę uczelni. Wy
siłki bibliotekarzy poparło Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, 
która w 1954 r. akieroweło do ‘rektorów szkół wyższych plamo 
stwierdzajęca, że studenci pierwszego roku zobowięzanl sę do wy-
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•łuchnnlB wykładu o zadantech 1 organizacji blbllotakl uczelnia
nej oraz do odbycia zajęć praktycznych w katalogu biblioteki /6/.

Dydaktyczna funkcja bibliotek uczelnianych zoeteły oficjal
nie uznane w uetewach o ezkolnlctwie wy±szya z 5 listopada 1958 r. 
/9/ I z  4 niaja 1982 r. /10/ oraz w zarzędzenlu Minletaretwa 
Szkolnict««a Wylszago w sprawie struktury organizacyjnej i zasad 
dzlełanis bibliotek /11/.

W 1971 Г. oprecowano гавоиу program przysposobienie biblio
tecznego dla studentów /7/, oo stanowiło znaczne ułetwlenle die 
bibliotekarzy organizujących zajęcia.

W Polsce ukazało elę niewiele prac na taroet przysposobienia 
bibliotecznego /5 e.374-402/. Część z nich dotyczy doświadczed 
poszczególnych bibliotek zwięzanych z prowadzeniem tych zajęć, 

inne omewiaję stan kaztałcenie w tym zskresie w bibliotekach o- 
kreślonego typu, np. ekonomicznych, kilka - zswlera wyniki bs- 
dań dotyczęcych organizowsnla 1 prowadzenia różnego typu zejęć 
dydaktycznych dla studentów przaz biblioteki szkół wyższych. Do-* 
tychczes nie poświęcono Jadnekże należytej uwegl bedsniu efekty 
wności tych zajęć, ani też metodom ich prowadzenia.

W  żwlęzku z projektem zmieny formy prowadzenia zejęć z 
przysposobienia bibliotecznego z trsdycyjnej ns eudiowizualnę. 
podjęto badania porównawcze efektywności dwóch różnych metod ne- 
uczsnia, które przeprowadzono w  roku akademickim 1976/77 1
1977/73.

CEL, METODA I ORGANIZACJA BADANIA

Za cel postawiono sobie zbedenie przydatności zejęć z przy
sposobienie bibliotecznego w procesie dydaktycznym uczelni oraz 
porównanie efektywności tradycyjnej metody nauczenie w stosunku 

do metody audiowizualneJ.
W  toku badenie starano elę wysondować opinie uczestników 

szkolenia ne temet;
- celowości zejęć z przysposobienia bibliotecznego,
- motywów, które ekłenieję studentów do twierdzenie, że zajęcia 

eę potrzebne lub nie /pozytywna motywscja wpływa na lepsze 
przyswojenia materiału/. 85



- treści programu zajęć,
- stopnie 3 8 cyefakcji studentów z odbytych zajęć i z wyniesionych 

przez nich wiadomości ne temet korzystania z biblioteki i na
rzędzi informacji,

- optymalnego czasu trwania zajęć,
- metod neuczenia, która wydaję aię im najskutccznlsjaze oraz 
zbadać czy fakt korzystania lub niekorzyatsnia przez studen
tów z usług dużych bibliotek neukowych lub publicznych przed 
podjęciem studiów wpłynęł na ocenę przydatności zajęć z zakresu 
przysposobienie bibliotecznego, a tekże ustellć zależności mię
dzy odpowladziaml studentów, a metodę prowadzenia zajęć  ̂ ich 
programem.

Badenla przeprowadzono w trzech etepech:
1/ etep pierwszy obejmował" ankietyzację poned połowy /164*/ 

etudentów pierwszego roku wszystkich /39/ kierunków studiów, ma- 
jęcych obowięzek uczeetniczenia w przysposobieniu bibliotecznym 
w Г. akad. 1975/77 orez rozmowy ze studentami 11 kierunków; 
zajęcie były przeprowadzone wówczae metodę tradycyjnę,

2/ step drugi obajmował enkietyzecję ponad połowy /1575/ 
studentów pierwszego roku majęcych obowięzek udziełu w przyspo
sobieniu bibliotecznym w r.akad. 1977/78; zajęcia przaprowsdzo- 
na zostały wówczas metodę pokazu audiowizualnego,

3/ etep trzeci obejmoweł enkietyzecję 37 studentów drugie
go roku, którzy dobrowolnie uczestniczyli w zajęciach z przyspo- 
sobisnis bibliotecznego przeprowadzonych matodę eudiowizuelnę w 

r.aked. 1977/78; studenci cl rok wcześniej mieli obowięzek 
wzięć udział w przysposobieniu bibliotecznym, przeprowadzonym 
wówczas matodę tradycyjnę. Ze względu na małę liczbę etudentów 
drugiego roku, którzy mieli ochotę uczestniczyć po raz drugi w 
zejęclech, trzeci etep bedenla nie przynlóeł epodziewenych re
zultatów.

Oeko narzędzia badawczego użyto ankiety, identycznej we 
wszystkich trzech etapech bsdenle. Funkcję ankieterów pełniły 
osoby prowsdzęcs zajęcia oraz częściowo autorka. Wywiady prza- 
prowadzełem earns. Studenci pierwszego roku chętnie odpowiedali 
ne ankietę. Ogółem w r.aked. 1976/77 uzyskano odpowiedzi na an
kietę od ok. 55%, a w r.ekad. od ponad 50% etudentów pierwszego
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roku. Sicereno się p rz y tyts, by l i r .z b a  ankiet v/ypełniona pr^ez 
studentów każdego kierunku wynosiła co najmniej £̂ 0̂  ̂ogólnej licz- 
bv przyjętych na dany kiei'unek studiów.

W pierwszych dwóch etapach badaniu poddano studentów pierw
szego roku wszystkich wydziałów i kierunków reprezentowanych w 
Uniwersytecie Warezawskiiti, przy czym większość tej zbiorowości 
/97:4/ stanowili słuchacze studiów stacjonernych, a pozostałg 
część /Ъ % / studenci studiów zaocznych bibliotekoznawatws. W trze
cim etapie r/zięli udział studenci stecjonarnl drugiego roku 
trzech wybranych «^działów: Historii, Biologii i klatematykl.

PRZEBIEG ZADęĆ PROWADZONYCH METODi^ TRADYCYONjJ

V/ r.aked, 1976/77 zejęcis z zskreeu przysposobienie bi
bliotecznego dla studentów pierwszego roku odbywały się w Bi
bliotece Głównej UW i obejmowały ziviedzenle agend udostępnia
nia w połęczeniu z wykładem i pokazem druków bibliotecznych /re
wersów itp,/, nerzędzi informscjl /katalogów/ i ważniejszych wy- 
dav/nictw informacyjnych /słowników, encyklopedii, bibliografii/. 
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali ponedto powielany informstor 
o blblloteksch UW, przeznaczony specjslnie die studentów olerw- 
szego roku.

Zajęcis trwały dwie godziny dla każdej z grup liczęcych od 
10 do 25 osób; odbywały się one w październiku i listopedzie. 
Prowadziły je 24 osoby /bibliotekarze dyplomoweni i służba bi
blioteczna/. Ogółem uczestniczyło w nich 2627 studentów stacjo
narnych /co stanowiło 97% studentów pierwszego roku łęcznis z 
rspetentaroi/ oraz 91 studentów zaocznych bibliotekoznawstwa 1 Б 
studentów zaocznych polonietyki. Łęczny czas prelekcji wynosił 
312 godzin.

Program zsjęć przewidywał omówienie celu zajęć, krótkie 
zapoznsnls z historię biblioteki, charskterystykę organizacji 
biblioteki 1 jej zbiorów, omówienie zasad korzystania z biblio
teki, praw 1 obowięzków czytelników oraz zepoznanle z poszcze
gólnymi egendami udostępniania zbiorów 1 katalogami.



Zasadnicza część zajęć poświęcona byia zapoznaniu studentów 
z czytalniaoi /głównę, blbllologicznę i czaaopiam biażęcych/ O'- 
гаг katalogami; alfabetycznymi druków zwartych i czasopism oraz 
przedmiotowym. Zwracano uwagę na rozmieszczenie księgozbioru 
podręcznego w poszczególnycn czytelniach, jego układ i katalogi.

Dokładniej omawiano kaięgpzbiór podręczny o óharakterze o- 
gólnolnformacyjnym zawierajęcy encyklopedie polskie i obce, 
informatory z zakresu naukoznav/stwa, słowniki Językowe, termi
nologiczna; i biograficzne oraz informatory o swiecle wepółczes- 
nym. Dokonujęc przeględu poszczególnych działów księgozbioru z 
zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i eko
nomiczno- prawnych poświęcano więcej uwegi taj części księgozbio
ru, która bezpośrednio więzała się z kierunkiem studiów danej 
grupy studentów 1 ich zaintarasowaniemi. W czytelni bibllologi- 
cznej, gdzie zgromadzono ważniejsze bibliografie z zakreeu dzie
dzin reprezentowanych na uczelni, studenci byli zaznajamiani z 
definicję bibliografii. Jej rodzajami, polskę bibliografię nero- 
dowę retrospektywnę i bieżęcę oraz ważniejszymi bibliografiami 
specjalnymi polskimi i obcymi z zakresu tej dziedziny wiedzy, 
która była zwięzane z kierunkiem etudiów danej grupy. Anelogicz- 
nia, w czytelni czaaopism bisżęcych studentom zwracano uwagę na 
ten dział czasopism, który mógł zainteresować danę grupę.

. ZaznajamiaJęc studentów z katalogiam alfabetycznym księżsk 
omawiano poszczególne elementy opisu występująca na k a r d a  k a ta ~  
logov/ej. a także pisownię, transliterację 1 odsyłacze oraz układ 
kart n obrębie Jednego hasła sutorskisgo. Omawiajęc katelog cza
sopism zwracano uwagę na Jego części, elemsnty opisu, haało, 
sygnaturę, szeregowania kart oraz odsyłecza. Charakterystyka ka
talogu przedmiotowsgo zewisrała omówienie Jego funkcji, zasięgu 
i struktury. Zwracano uwegę ne rodzsja tematów, funkcja określ- 
ników, kart przewodnich i odsyłaczy oraz układ kart w obrębie 
Jednego temstu. Przykłady lluetrujęce tok wykładu były dobiera
ne pod kętem klarunku studiów danej grupy uczestników.

Studentom zwracano uwagę na możliwość zasięgania Informecji 
bibliotecznych, bibliograficznych 1 rzaczowych w Oddziale Infor
macji Naukowej.
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Podstawowa załata tsj natody prowadzenia zejęć polageła na 
tym, Ze studanci naocznla mogli etwlardzlć. gdzie mlaszczę się 
poszczególne agendy udostępniania biblioteki oraz poznać rozmie
szczenie księgozbiorów podręcznych w czytelniach. Zdobyte wiado- 
rooScl mogli rozszerzyć i usystematyzować zepoznajęc się indywi
dualnie z informatorem o bibliotekach UW. Za wadę moZna uznać to. 
Ze studenci nie wykonywali Zednych ćwiczaó praktycznych wymage- 
jęcych poszukiwać w katalogach 1 wypełniania rewereów.

Prowadzenie zajęć epowodowało, żs 24 bibliotekarzy w clę- 
gu dwóch miesięcy musieło łęczyć obowięzki dydaktyczna z codzien- 
nę pracę zwlęzanę z gromedzeniem, opracowaniem i udostępnieniem 
zbiorów. Były to oeoby legltymujęce się wysokimi kwelifIkacJaml 
zawodowymi oraz wialoletnim etsZam i wynlkajęcym etęd duZym do- 
świadczenlam praktycznym.

PRZEBIEG ZAOąĆ PROWADZONYCH METOO>J AUDIOWIZUALNEJ.

W  r.alod. 1977/78 zsjęcia z zakresu przysposobienie biblio- 
tacznego die studentów pierwszego roku były przeprowadzone po 
rez pierwszy metodę pokezu audiowizualnego. Pokez trwał 45 min. 
i miał miejsce w selach wykładowych poza Bibliotekę Głównę w  go
dzinach przed- 1 popołudniowych. ZeJęcia były organlzowene tylko 
przez miesięc /11 peZdzlernik— 12 listopad/ w grupach liczęcych 
od 40 do 80 osób. Uczaetnlczyło w nich 2528 studentów /na pierw
szy rok przyjęto 2469 osób orsz 150 osób w ramach Hufca Pracy/. 
Łęczny czas projekcji wynosił 118 godzin. Zajęcia prowedzill 
tylko precownicy Oddziału Informacji Naukowej.

Na pokaz składał się wykład nagrany ns taśmę magnetofonowe 
przaz zawodowego aktora oraz zestaw 83 kolorowych przeźroczy wy
konanych przez artystę plastyka.Teket wykłedu, opracowany przez 
kierownictwo Oddziału Informacji Neukowaj, przed dokoneniam na
grania poddano ocenie doświadczonej kadry bibliotekarzy, podob
nie Jak zastaw przeźroczy, który powstał dzięki ścisłej współ
pracy kierownictwa Oddziału Informacji z artystę plastykiem. 

Przeźrocza stanowiły ilustrację toku wykładu.
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tyykład sliładał alę z trzech zaaadnlczych c z ę ś c i  trwających 
po ok. 15 rain. Część pisrwszę stanowiła historia Blbliotaki Uni- 
wersytacklej na tle dziejów Uniwersytetu Warszawskiego. Część 
druga, oprócz krótkxej charakterystyki biblioteki, jej zadań i 
zbiorów, zawierałe informacje o kstalogach alfabatycznycb kaię- 
zek 1 czasopism oraz o katalogu przedniotoivym. Fragment vAfklsdu 
poświęcony katalogowi przedmiotowemu nagrano w trzech wersjach, 
ilustrowanych za pomocg różnych zestawów przeźroczy. Przykłady 
haseł, określników i odsyłaczy więzały się ze sztukę, matematy
kę lub biologię. W zależności od kierunku studiów szkolonej gru
py YT/korzystywano odpowiednię wersję »rogramu. Część trzecia wy
kładu informowała o sposobie dokonsnia zapisu do biblioteki, ko
rzystania z ivypożyczalń: miejscowej orez księgozbioru dydaktycz
nego i czytelń. Zawierała taż omówienie głównych punktóy/ regu
laminu i lokalizacji poszczególnych agend usługowych biblioteki. 
Studentom zwracano uwagę na możliwość zasięgania porad u biblio
tekarzy pełnięcych dyżury przy trzech stanowiskach informacyj
nych.

Wszyscy studancl odbyivaJęcy zajęcia dostawali ponadto in
formator o bibliotekach UW oraz wkładkę zatytułowanę "Bibliogra
fie", którs zawiereła wyjaśnienie tarminu “bibliografia*, infor
macje o jej rodzajach oraz wykez vvaZnieJszych bibliografii bi
bliografii, bibliografii ogólnych 1 przykłady bibliografii spe
cjalnych.

W pos*ównaniu z zajęciami z roku poprzedniego, program za
jęć audiowizualnych znacznie szarzej ui7zględnlał historię Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Werszawla, natomiest napomykał tylko 
o rozmieszczeniu księgozbioru podręcznego w czytelniach, potnija- 
jęc dokładniejsze omóv/lania księgozbioru ogólnoinformacyjnego i 
bibliograficznego. W zwięzku z tym, że studenci nie byli oprowa
dzani po Dibliotace, m e  mial.t okazji naocznie zapoznać się z 
rozmieszczeniem poszczególnych agend i księgozbioru w czytel- 
niech.
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ANALIZA WYNIKÓW STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

Przed przystępieniero do omówienia zasadniczych punktów badeó 
na temat efektywności dwóch metod prowadzenie zejęć, interesuj 
ce było ustelenie, w Jakim stopniu ankietowani korzystali przed 
rozpoczęciem studiów z usług dużych bibiiotak naukowych lub pu
blicznych 1 Jaki miało to wpływ na ocenę przydatności zejęć z 
przyspoeobienie bibliotecznego. Okazało się. że 70^ studentów 
ksztełconych metodę tradycyjnę 1 725^ metodę eudiowizualnę korzy
stało poprzednio ze zbiorów więkezych bibliotek, z tym że naj- 
liczniejezy odsetek użytkowników etenowill studenci wydziałów hu
manistycznych.

Spośród przyjętych ne pierwazy rok studiów w obydwu badanych 
letech zeledwie co czwarty student nie zetknęł się z dużę biblio
tekę naukowę lub publicznę, mimo to zajęcia z przysposobienia bi
bliotecznego uznało za potrzebne w roku 1976/77 od 92;^ do lOQJb 
studentów piętnastu wydziałów /tJ.wezyatkich z wyjętkiem Filolo
gii Polskiej, gdzie 11% studentóy; negowało potrzabę zajęć, pra
wdopodobnie dlatego, że stanowili oni grupę najliczniej korzys- 
tajęcę uprzednio z bibliotek/, a w roku 1977/78 od 92^ do 98% 
atudentów cztarnastu wydzlełów; negowało natomiast ich przydat
ność 20% studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocja
lizacji oraz Wydziału Matematyki /przy czym nie zawsze były to 
osoby majęce uprzednio kontekt z bibliotekemi/.

Korelacja między korzystaniem atudentów z dużych bibiiotak 
przed rozpoczęciem studiów a przydatnościę zajęć z przysposobie
nia bibliotecznego kształtowało elę neetępujęco:

e/ w roku 1976/77 odczuwało potrzabę szkolenia 67% korzys
taj ęcych uprzednio z bibliotek /ne 3% negujęcych w tej grupie/ 
oraz 29% nie korzyetajęcych z bibliotek /ne 1% nie majęcych taj 
potrzeby/,

b/ w roku 1977/78 uzyskeno podobne wyniki, mianowicie 67% 
studentów korzystajęcych z bibliotek przed rozpoczęciem studiów 
wyraziło chęć uczastniczenia w zajęciech /ne 5% przeciwnych/ o- 
rez 27% nie majęcych kontaktu z bibliotekemi /na 1% nie ozneję- 
cych potrzeby szkolenia/.



Studenci, którzy korzystali już z dużych bibliotek, ns ogół 
tyyrażeli chęć poznanie Jeazcze jednaj biblioteki nsukowej poprzez 
uczestnlczanis w zajęciech. gdyż zdawali sobie sprawę, iż uzyska
na wiadomości pozwolę im w b a r d z i e j racjonalny sposób posługiwać 
się aparatem informacyjnym i korzystać z sgand bibliotecznych.

Najbardziej przekonywajęcym dis studentów pierwszego roku 
argumentam przemawiaJęcym za potrzebę i calowościę zsjęć z przy
sposobienia bibliotecznego zarówno w r. 1976/77, jak i w r.1977/78 
było to, że wyjaśniają one sposób korzystsnia z c a ł e j  b i 
b l i o t e k i .  Argument ten uznało za najistotmajazy 67,5^^ 
ogólnej liczby przebadanych studentów w r. 1976/77 i 75,5!,̂  w 
r. 1977/78. Potrzebę zajęć z uwagi na to, że wyjaśniaję one spo
sób korzystania z czytalni, wypożyczalni 1 katalogów uznało ok.40^ 
ogółu studentów w obydwu latach. Natomiast celov/ość zajęć ze 
względu ne zaznajomienie z b i b l i o g r a f l e m l  uznało 
tylko 16,5^ ogółu studentów w r. 1976/77 i 22% w r. 1977/78, a z 
księgozbiorami podręcznymi - 18% ogółu studentów w r. 1976/77 i 
23% w r, 1977/78. Ogólnie niev/ielki procent osób, które wybrały 
to uzasadnienie, świadczy o tym, że na poczętku plerwszago roku 
zerówno studenci nauk humanistyczno-społecznych jak i matematycz
no-przyrodniczych nie zdaję sobie sprawy ze zneczenia bibliogra
fii,

Vf przeprowadzonych badaniach oparto się na ocenia przez stu
dentów p r o g r a m u  zajęć z zakresu przysposobienia biblio
tecznego, który został ujęty w ankiecie w sześciu n,łstępujęcych 
punktach:
1/ historia biblioteki 1 narestsnia jej zbiorów,
2/ organizacja i regulamin biblioteki,
3/ objeśnienia obowiązków i prew czytelnika,
4/ rozmieszczenie agend usługowych blbliotokl,
5/ zasady budoiwy i opisu katalogu alfabetycznogo książek, czaso

pism oraz ketalogu przedmiotowego,
6/ rozmieszczenie księgozbioru podręcznego w czytelniach z u- 

względnieniem wydawnictw informacyjnych: encyklopedii. slov;- 
ników, bibliografii itp.

W Г. 1976/77 zdecydowane większość studentów uznała poszcze
gólne punkty programu, z wyjątkiem historii biblioteki, za bardzo
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ważne /55-Х-67Х/ lub co najmniej ważne /2^1£-37%/, prry czy® dwa 
z nich - a mianowicie rozmieszczenie księgozbiorów podręcznych 1 
zasady budowy ketalogów - oceniła azczególnie wysoko. Jednocześ
nie co druga osoba uważeła, że historię biblioteki Etożns pomlnęć. 
owladczy to o tym, że studenci uetosunkowywall się do programu 
zajęć z punktu widzenia jego przydetnoścl w praktycznym korzys
taniu z biblioteki.

W r. 1977/78, w porównenlu z r. 1976/77, znacznie spsdłs 
liczba osób, które uznały za bardzo ważne poznenla rozmieszcze
nie księgozbiorów podręcznych czytaló i struktury katalogów, ale 
jadnocześnla zmniejszyła clę liczba osób negujęcych potrzebę po
znania poszczególnych punktów programu, w tym historii bibliote
ki, orgenizecji bibliotekiipraw i obowięzków czytelnike, rozmie
szczenia egend jsługowych, katalogów, rozmieszczenia księgozbio
rów podręcznych, przy wzroście odsetka respondentów, którzy u- 
znali te punkty ze ważne. Bardzo poważnie wzróeł też odeetek o- 
sćb uznajęcych historię biblioteki ze berdzo ważny punkt progra
mu*

Dużo bardziej pozytywny atosunek studentów do tego punktu 
zajęć w r. 1977/78 możne przypisać temu, iż w programie audio
wizualnym. w porównenlu z zejęclemi prowadzonymi metodę trsdy- 
cyjnę, na omówienie historii biblioteki poświęcono dużo więcej 
czssu 1 przedstawiono ję na szerszym tle historii Uniwersytetu.

W r, 1977/78 ocene poszczególnych punktów programu przez 

studentów wykazuje mniejsze zróżnlccwanle, przy czym trzy punkty 
programu zbliżony procent osób uzneł za bardzo viSżne, a mianowi
cie; budowę katalogów, rozmieszczenie księgozbiorów podręcznych 
oraz orgenizację 1 regulemin biblioteki /ponad 55^^/, Punkty te 
uzyskuję w gradacji trzy plerwaze miejsca.

.'lożne postawić hipotezę, iż istnieje ścisłe zeleżność mię
dzy treściami programu i metodę prowedzenla zsjęć, e ocenę zna
czenie poszczególnych punktów programu przez studentów. Te 
punkty zsjęć, które w programie audiowizualnym zostały odpowie
dnio wyeksponowana, to znaczy budowa 1 zasady opisu kotelogónr 
oraz organłzfcja i regulamin biblioteki, zajęły gradacji waż
ności wyższe miejsca w opinii ogółu studentóv/ w porównaniu z 
rokiem poprzednim, e poznanie historii biblioteki, mimo że bez-
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pośrednio nie ułatwia korzystania z niej, zyakało dużo większy 
aprobatę. Niższa stosunkowo miejsca w gradscji ważności dw6ch in
nych punktów programu: rozmieszczenia księgozbiorów podręcznych 
czytelń i rozmieszczenis agend usługowych biblioteki w opinii o- 
gółu studentów w r. 1977/78 w stosunku do roku poprzedniego, moż
na wyjesnić tym. ii te punkty zajęć w programie tradycyjnym zosta
ły przedstawione dużo bardziej szczegółowo, czamu sprzyjała meto

da - zwiedzania biblioteki.
Następnym zagadnieniem poddanym sondażowi studentów był wy

miar czssu zajęć z przysposobienia bibliotecznego.
W r. 1976/77 zejęcie z przysposobienia bibliotecznego odby

wały się dwia godziny. Studenci, którzy odpowiedzieli na pytanie 
dotyczęce optymalnego - ich zdaniem - czasu trwania zajęć w 
r. 1976/77 w 47% uważali, że 1,5-2 godz. Jest wystarczajęcym o- 
krasam na ich przeprowadzanie, podczas gdy tylko 1% studentów by
ło zdecydowania przeciwnych prowadzeniu zajęć, 21% stwierdziło, 
że powinny t*'łsć 1 godz. lub krócej, natomiast 31% było zdania 
iż powinny odbywać się ponad 2 godz. /wśród tej grupy nejwięcej, 
tzn. 22% osób uważało. Iż zajęcia powinny trwać 3-4 godz./.

W Г, 1977/78 zejęcie odbywały się 45 min. Spośród studentów, 
którzy odpowiedzieli ns enkiatę w r. 1977/78. 47% osób zaakcepto
wało ten wymiar czasu trwanie zejęć, 2% osób było zdecydowania 
przeciwnych prowadzeniu zajęć, 7% było za akrócaniem zajęć od 
0,25 do 0,5 godz., 32% studentów sugerowało, żeby odbywały się 
one 1,5-2 godz., a 12% - ponad 2 godz. /w tym 8% osób uwsżało, 
że zajęcia powinny trwać 3-4 godz./.

Г - a aię zaobserwować śclał^ współzależność między rzeczy- 
»istyR‘ czasem trwania zajęć, a opiniami studantów o tym. jak 
długo powinny się one odbyweć. Oeśli w obydwu latach 47% osób 
zgodziło się ze stanem faktycznym, to w 1976/77 r., co Jaat 
znamianne, 31% studentów sugerowało zwiększanie liczby godzin 
zejęć, a w r. 1977/78 odsetek ten wzrósł do 44%.

W r. 1976/77, w porównaniu z r. 1977/78, na poszczegól
nych wydziałach istniała dużo silniejsza tendencja do skracania 
czasu trwanie zajęć w stosunku do Istniejącego stanu w zwlęzku 
z tym, iż odbywały aię one o poned godzinę dłużąJ. Mniajszy wy
miar godzin zajęć sugerowało 10%-37% studentów poszczególnych
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wydziałów, podczas gdy w r. 1 Э 7 7 /1 В tylko 0-16%. Oednocześnie w 
Г. 1377/78 większy vłyRiiar godzin zajęć w stosunku do istnisj^cs- 
go stanu zyskał sobie 23%-74Vo zwolanników, podczas gdy w r.1976/77 
za przedłużanisfii zajęć v\'ypo'.viedziało się na poszczególnych v/ydzla- 
łach 1(У0-48% osób.

Sugastla dotyczęce czasu trwania zajęć dosyć dobrze odzwier- 

ciedlajg stosunek studentów poszczególnych,wydziałów do przyspo
sobienia blbliotacznego. V^idoczna jest duża zależność opinii stu
dentów od ich spacjalizacji. stopnia znajomości bibliotek orez 
atopnia konieczności korzystania z bibliotek.

Dest znamienne, iż duży odsetek etudantów polonistyki, fi
lologii obcych czy historii, pomimo iż korzystał z różnych biblio
tek przed podjęciem studiów, sugerował znaczne zwiększenie wymia
ru godzin zajęć. Siviadczy to o ich pozytywnych motywacjach i 
chęci dokładniojszago poznania swego podstawowego warsztatu pra
cy /t j. biblioteki/ v/ czasls studiów.

Oak wiadomo sposób przekazywania wiadomości oraz możliwość 
pogłębiania treści programowych w znacznym stopniu zdetermlnov/a- 
ne S5 czasam trwania zajęć.

Następnie studenci ustosunkowali się do ogólnego poznania 
eibliotekl, jaj agend 1 nerzędzi informacji w czasie zajęć z 
przysposobienia bibliotecznego, wybierajęc jadnę z trzystopnio
wej skali ocen, tzn. określajgc Je jako wyczerpujęce, dobre lub 
złe.

W 1976/77 Г, Studenci ocenili dosyć pozytyvmle ogólne pozna

nie biblioteki w wyniku udziału w zajęciach z przysposobienie bi
bliotecznego /74% słuchaczy uznało je za dobre, в 13% za wyczai—  
pujęce/, jednakże niemal co óamy studant ocenił je jako niezado- 
walajęca, przy czym nejwiększy odsatek niezedowolonych /lS % -2 7 % /  
i"/ystępował na wydziałech: Polonistyki, Neofllologil, Fizyki, 
Psychologii i Historii.

Po odbyciu zajęć w 1977/78 r, ogólne ocene studentów doty
cząca poznanie całaj biblioteki była bardziej pozytywne niż w 
ro!tu ubiegłym. Ponad 72% studentów określiło poznanie biblioteki 
jako dobre, 20% - jako wyczerpujęce, podczas gdy tylko 8% ogółu 
studentów uznało Je zs niewystarczejęce. Swledczy to, że zajęcie 
prowadzone metodę audlowizualnę były zapewne ciekaviraze niż pro-
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wadzone metodQ tredycyjng 1 ogólne wre2enia studentów, które wy
nieśli z uczeatnlctwe w nich było duZo korzystniejsze.

MoZne przyjęć. Ze metoda audiowizualna Jest co najmniej rów
nia efektywna Jek oprowadzanie po bibliotece. Tylko na wydziałach 
Metematyki i Geologii duZy odsetek studentów /1Ъ%-2.0%/ uznał po
znanie biblioteki za pośrednictwam taj metody za niezadowelajęce. 
co rooZna wlęzać z fektem, iZ aż ok. 40% studentów tych wydziałów 
nie korzystało z dużych bibliotek przed podjęciem studiów i za
równo w r, 1976/77, jak i w r. 1977/78 koneekwentnle preferowali 
Jako najlepszę matodę prowadzanie zajęć - wycieczkę po blbliote- 

ca.
W obydwu latach najbardziej pozytywnie ocanlli studenci 

p o z n a n i a  k e t a l o g ó w .  W r .  1976/77 ponad 40% 
słuchaczy uznało Ja za wyczarpujęce. poned 53% za dobre, podczas 
gdy tylko 6% ogółu uznało Je za złe. Liczbę niezadowolonych nia 
przekraczało na piętnastu wydziałach 8%. Jedynia na wydziale 
Naogilologii było ich eż 15%.

W  1977/78 r. poznania katalogów 30% ogółu uznało za wyczar- 
pujęce, 61% za dobra a tylko 9% za złe. Mimo to na siedmiu wy
działach /Fizyki, Psychologii, Prawa, Polonistyki, IPSiR, Geolo
gii i Metematyki/ uzyskało ono nagatywnę ocanę 10o-17% studentów.

W obydwu latach na ogół pozytywnie ustosunkowali się studen
ci również do p o z n a n i a  c z y t e l ó ,  W 1976/77 r.
26% ogółu uznało Je za wyczerpujące, 66% za dobra, a tylko 8% 
ze złe. Dezaprobatę wyraziło poniżej 9% studentów trzynastu wy
działów, ais aż 12%-22% studentów Polonistyki, Neofilologil 1 
Psychologii.

W  1977/73 r. poznania czyteló 21% ogółu studentów uznało 
za wyczsrpujęce, 69,5% za dobre i 9,5% za zła, przy czym na 
dziesięciu wydziałach wyraziło dezaprobatę poniżaj IC^ słucha
czy, na pięciu: Fizyki, Psychologii, Oziannikarst\4a, Polonisty
ki 1 Geologii 10%-16%, a na dwóch: IPSiR 1 Mstamatyki aż około 
22%.

Więcej krytycyzmu wykazali studenci przy ocenie p o z n a- 
n i a  w y p o ż y c z ę !  ó‘. W  1976/77 r. za wyczerpuj ęce u- 
znało Ja 20% ogółu, ze dobra 65%, a za zła 15%. Odsetek słucha
czy, którzy uznali Ja za nlewyatarczajęce przekraczał 15%-25% na
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wydziałach; Fizyki, Dzlennlkaratwa, Historii, Naofilologii. Pay- 
chologii i Polonlatyki.

W 1977/78 r. ok. 20% ogółu studentów poznanie wypo2yczaló u- 
znało za wyczerpujęce, ok« 71% za dobre, a tylko 9% za zła, przy 
czynt na dziesięciu wydziałach wyraziło awę dazeprobetę poniżej 
10% słuchaczy, natomiast ns wydziałach Psychologii, Dziennlkera- 
twa, Zarzędzania, Geologii, IPSIR i Matematyki odsetek niezado
wolonych wynosił

Bardzo krytycznia ustosunkowali się atudenci natomiast do 
p o z n a n i a  b i b l i o g r a f i i  w czaaie zajęć z 
przysposobienia bibliotecznego. W  r. 1976/77 jako zła ocaniło 
je 22% ogółu ałucheczy. Aż na dwunastu wydziałach odsetek osób, 
które uważały Ja za niezedowalajęce przekraczał lOSo. a na Po
lonistyce, Heofllologii i Hletorll wyraziło swę dazaprobatę aż 
36%-57% osób. Krytyczny atosunek ałuchaczy tych trzach wydzia
łów można wyjaśnić tym, iż w czaaie proaaminariów zostaję oni 
zapoznawani z bibliogreflami w dużo większym zakresie niż me to 
miejsce na przysposobieniu bibliotecznym, a ponieweż udzielali 
odpowiedzi na ankietę już w trakcie trwania proseminariów, mie
li więkazę akalę porównawczę od studentów innych kierunków.

W r. 1977/78 poznanie bibliografii uznało za zła aż 24% 
ogółu, za dobre 62%. a wyczerpujęce tylko 14% etudentów. Ne 
wszystkich wydzlełach odsetek oeób, które uważały je za niewy- 
starczsjęce przakreczał 12%, przy czym na wydziałach Polonisty
ki, Zarzędzania, IPSIR i Matematyki wynosił on eż 30%-38%.

Bardzo krytycznie ocenili studenci również p o z n a 
n i e  d z i e ł e l n o ś c i  i n f o r m a c y j n e j  
b i b l i o t e k i  w efekcie odbycia zejęć. w 1976/77 r .  
aż 35% ogółu uzneło je za złe, a tylko 11,5% za wyczerpujęce 
i 55.5% za dobre. Dezaprobatę wyraziło powyżej 16% studentów 
v^szystkich wydziałów, przy czym aż 48i^-61% słuchaczy Polonisty
ki, Naofilologil i Historii oraz 33>o-37% ałuchaczy IPSIR, Rusy- 
cyatyki i Psychologii.

W 1977/78 r. zapoznanie z działalnościę informacyjnę bi
blioteki uznało za niowystarczsjęca 16% ogółu studentów, za 

v;yczerpujęce 18%, a za dobra 66%, Studanci ocenili je dużo ber- 
dziej pozytywnie niż w roku ubiegłym, ale na pięciu wydziałach:
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IPSiR, Dziennikarstwa, Poloniatyki, Matematyki i Psychologii od
setek niezadowolonych wynosił 20^-28^;5,

NalaZy podkreślić, iź: możliwość korzystania z usług infor
macyjnych biblioteki orez iatnienie bibliografii było na zaję
ciach z przysposobienia bibliotecznego zalodwia sygnalizowana. 
Wychodzi się z zełożanle, że dokładniejsze omówienie funkcji i 
zadaó związanych z działalnością informacyjny bibliotaki oraz 
bibliografii ne poczętku pierwszego roku jest przedwczesno.
W efakcio studenci po odbyciu zajęć z przysposobienia biblioto- 
cznago, w dalszym ciygu nie orientuję się w roli i zadaniach od
działu informacji naukowej biblioteki, a często też nie uśwlada- 
miaję sobie znaczenia bibliografii. Эек Już wapomniono, studenci 
filologii i historii w czasie proseminariów poznaję w dosyć sze
rokim zakreśla bibliogrefie ogólne i dzledzinov.'o, stęd ich ocena 
stopnia zaznajomienia się w czasie zejęć z przysposobiania bi

bliotecznego z bibliografiami i usługami Informocyjnymi jest 
bardzo trafna 1 świadczy o ich zwiększonych vr/maganlech 1 v r /ro -  
bianiu w tym zakresie. Mnlejaze wymagania większości studentów 
innych ifydziałów wskazuję na to, iż nie maję oni rozeznania sni 
u działalności informacyjnej biblioteki naukowej, ani też nie 
zdaję sobie sprawy ze znaczenia bibliografii jako źródła infor
macji wobec tego, że Ich potrzeby w tym zakresie nie zostały 
jaszpze rozbudzona. Ponadto specyfikę studiów na kierunkach 
humanistycznych polega m.in. na konieczności pracy nad różnego 
rodzaju tekstami, wymaga intensywniejszego korzystania z róż
nego typu źródeł i opracowań, a co zatem idzis - częstszego ko
rzystanie z bibliografii i bibliotek.

Szczegółowe oceny dotyczęce poznanie poszczególnych agend 
biblioteki i narzędzi informecjl wskazuję, iż pomimo ±e słucha
cze pierwszego roku odnisśll korzystniejsza Viiraźenie dotyczęce 
ogólnego poznania całej biblioteki po odbyciu zejęć przeprowa
dzonych metodę sudiowizuałnę, w r. 1977/78 w porównaniu z 
Г. 1976/77 ogół studentów wyżej ocenił tylko poznania działal
ności Informecyjnej biblioteki orsz poznenle wypożyczalń, nato
miast nieco niżej zapoznanie'z katalogami, bibliografiami orez 
czytelniami.
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Zedeniem atudentOw było neatępnia dokonania wyboru najlep
szej - ich zdeniam - matody prowadzania zajęć z przysposobienie 
bibliotecznego spośród następuJęcych;

a/ oprowadzanie po bibliotece połęczone z wykładem, 
b/ wykład wprowadzający oraz ćwiczenia polegające na indy

widualnym wyszukiwaniu opiaów keiężek w katalogach alfabetycz
nych 1 przedmiotowym oraz wypełnianiu raweraćw,

С/ samodzielna przeatudlowanle informatora o bibliotece, 
d/ obejrzenie przeźroczy pokazujęcych sposób korzystania 

z biblioteki i wysłuchanie objaśnień nagranych na taśmie magne
tofonowej ,

e/ obejrzenia filmu o bibliotece uniwersyteckiej.
Podczas gdy w r. 1976/77 i 1977/78 po około 70% studentów 

vvybreło Jako nejlapozę Jadnę z wymienionych metody około 30% 
sugerowało łęczenie dwóch lub więkazaj liczby metod.

Oako metody najlepsze uznawane najczęściej z e samowystar
czalne i nia viymagaJęCB stosowania dodatkoviych metod, najwięcej 

Studentów w 1976/77 r. wybrało wykład i ćwiczenie - 30% ogółu o- 
raz zwiedzenie biblioteki połęczone z wykładam - 25% ogółu res
pondentów. Tymczesem film Jako najlepszę metodę samowysterczal- 
nę wybrało Jedynie 8%, przeźrocza w połączeniu z nagraniem na 
taśmie megnatofonmvaj 6%, a przestudiowanie informatora - 3%
ogółu studentów.

W  r. 1977/78 ze metody najlepsze, nie wymsgajęce stosowa
nie dodatkowych, studenci uznali; oprowadzania po bibliotece 
połęczona z wykładem - 29%, nagrania na taśmie /przeźrocza - 
17% oraz wykład i ćwiczenie - 12% ogółu respondentów. Samodziel
ne przestudiowanie informatora traktowane było Jako metoda samo
wystarczalna tylko przez 8%, a pokaz filmowy - 6% ogółu studen
tów.

W r. 1976/77 Jako najlapazę metodę semowystarczalnę lub 
w połęczenlu z Innymi studenci ivybrali:
1/ wykład 1 ćwiczenia - 46% oaób, podczas gdy v̂ r, 1977/78 tylko 

Z4% /trzecie miejsce/
2/ wycieczkę po bibliotece - 3 ^  osób, podczea gdy w r. 1977/78 

eź 46% /plerweze miejsca/.



V  obejrzenie fllnu o bibliotece - 21%, podczes gdy w r . 1 9 7 7 /7 3  - 

/plęie miejsce/,
4/ obejrzenie przeźroczy i wysłuchanie wyjaśnień nagran/ch ns

taśmie - podczas gdy w r. 1977/78 - 33% /drugie miejsca/,
5/ samodzislno zapoznanie się z informatorem o bibliotece - 9%. 

podczas gdy w r. 1977/78 - 16% /czwarte miejsce/.
W Г. 1976/77 wykład i ćwiczenia jako najlepsza metody pro

wadzania zajęć zyskały ne poszczególnych wydziałach b6?ó-60% zwo
lenników, podczas gdy w r. 1977/78 tylko 14%-36%, Wśród szkolo
nych metodę audiowizualnę metoda ta straciła zwolenników na 
rzecz zwiedzania biblioteki oraz wysłuchania nagrania ns tsśmla 
ilustrowanago przeźroczami. 0 ile w r. 1976/77 zwiedzanie bi
blioteki miało na poszczególnych wydziałach Z3%-66% zwolenników, 
to w 1977/78 r. aź 34%-72JS. Natomiast program taśma/przeźrocza, 
który wybrało jako najlspazę metodę w 1976/77 r, na poszczegól
nych wydziałach tylko 8%-3Q% osób, w 1977/78 r. zyskał 17%-45% 
zwolenników.

Wysłuchanie nagronia na taśmie ilustrowanego przeźroczami 
największę populernościę cieszyło się w r. 1976/77 wśród studen
tów Dziannlkarstwa i Hlatoril, natomiast najmnicjszę na Biologii 
i Fizyca. W 1977/78 r, fRetoda ta dużę popularnościę, oprócz wy
mienionych wydziałów, cieszyła się na wydziałach: Rusycystykl, 
8iol.ogii, Prawa, Nauk Soołecznych i Psychologii, Natomiast miała 
mało zwolenników wśród studentów Geologii i Matematyki.

Druga z mstod audiowizualnych - film w r. 19/7/78, w porói-;- 
naniu z r. 1976/77, stracił ogółem 555 zwolenników, natomiast sa
modzielne przostudlowsnie Informatore o blbliotace Zivyskalo 7% 
zwolenników,

O ile w r. 1976/77 studenci praFero'well tradycyjne metody 
prowadzenia zajęć, to w r, 1977/78 duży odsetek studentów, o- 
prócz tradycyjnych, za najlepszę uznał równiaż metodę taśm/ 
przsźrooza. Ten wzrost popularności był efektem tego, iż zaję
cia V4 r. 1977/78 przeprowadzano właśnie tg metody.

W r. 1976/77 grupa 32 studentów, e iv r, 1977/ /8 - 33 stu
dentów, którzy zdawali sobie sprawę z potrzeby przysposobienia 
bibliotecznego, podzieliła się krytycznymi uwagami pod Jego ad
resem. w grupie studentów szkolonycn metodę tradycyjnę padły na
stępujące uwagi dotyczące organizacji i przebiegu zajęć;
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- zajęciu sę zbyt pólnb organizowane,
- powinny być prowadzone w mniejszych grupach i w innej formie,
- zbyt wiele nowych szczegółowych informacji utrudnia ich zape- 

miętanie, e w efekcie nie wpływa na poprawę umiejętności korzy
stanie z biblioteki,

- szkolenie daje tylko ogólnę orientację i berdzo pobieżne po
znanie biblioteki,

- zajęcia powinny odbywać się systematycznie przez dłuższy okres.
- zajęcia powinny być nieobowięzkowe.

Natomiast studenci szkoleni metodę audiov/izualnę wyrszili 
nestęoujęce uwagi:
- zajęcie powinny być orgunizov/ene v/cześniej /np. w szkole śred- 

nisj. w dniach sdaptacyjnych/ i v(o wcześniejszej porze dnia,
- należałoby pcłęczyć teorię z praktykę /pożędene byłyby cv^icza- 

nie uczęce poszukiwań v; katalogach, wypełnianie reyjersów itp,/.
- w zbyt krótkim czasie przekazuje się nadmiar informacji.
- risgrenie na taśmie megnatofonov/ej powinny być dostępne w o- 

gólnie znenym miejscu i o dor^lnsj porze, lecz zawierać mniej 
informacji zbędnych z prektycznego punktu widzenia.

Podobnie ewe uwegi krytyczne ne temat org&nizecji i prze
biegu zajęć sformułowała część studentóvj. którzy byli przeciv/ni 
udziałowi w przysposobieniu bibliotecznym, traktujęc Je Jako u- 
zas-^dnienie swego stanowiska.

Pozostali studenci pierwszego roku neguj,{cy potrzebę zajęć 

uivsżeli, ± c przysposobienie biblioteczne jest zbędne, ponieweż:
- każdy już w szkole średniej korzystał z bibliotek lub czytelni 

publicznych,
- większość studentóvj orientuje się vt zasadach działania bi

blioteki 1 umie z niej korzystać,
- Już w szkole podstawowej i średniej uczniowie sę zapoznawani 

zc eposobsm korzystania z bibliotek,
- formalności zwięzeno z korzystaniem z bibliotek eę tak proste, 

że 'wszelkie szkolenie Jest zbędne.
- poznali Bibliotekę Uniwsrsyteckę v/ czasie prektyki robotniczej,

- poznali Bibliotekę Uniwersytecki i nauczyli się z niej korzy
stać w okresie, który spędzili no rtudiach.



- zajęcia stanoKl^ stratę czasu, a wiadomości uzyskane podczas 
zajęć można zdooyć w inny sposób,

- student samodzielnie może zapoznać się z funkcjonowaniem bi
blioteki, bezpośredni kontakt i praktyczne poznanie zasad ko
rzystania sę najskuteczniejszy formę nauki,

- v/ystarczy informator, który o vjiele dokładniej wyjaśnia sposób 
korzystania z biblioteki lub tablice informacyjne,

- wszystkiego można dowiedzieć się indywidualnie od pracowników 

biblioteki.
Ogółem w roku 1976/77 spośród 54 ooób, które były przeciwna 

udziałowi w zajęciach /4% przebadanych/, 56 uzasadniło swe sta
nowisko, podczas gdy w roku 1977/78 ne 93 odpowiedzi nagujycc 
potrzebę szkolenia /6^^ ogółu/ było B9 uzasadnionych.

W obydwu latach tylko 40-50^ studentów, którzy stwierdzili 
że zajęcia sę niepotrzebne, potwierdziło tę opinię podejęc w 
ankietach liczbę godzin równy O lub nie udzialajęc odpowiedzi 
na dalsze pytania. 80;^90>^ studentów przeciwnych zajęciom w o- 
bydwu latach odpowiedziało Jednek równlsż na dalszs pytania.
W poróv/naniu z ogółem studentów pierwszego roku, osoby ta przy
pisywały dużo mniejsze znaczenia poszczególnym punktom programu 
zajęć, częściej uznejyc je za zbędne, natomiast rzedztej za bar
dzo ważno, dużo krytyczniej oceniały poznania biblioteki, jej 
agend usługowych i narzędzi informacji w afakcie odbycia zajęć, 
wykazywały silniejszy tendencję do określenie tego poznania mia- 
nam "złe",preferowały jako metodę - samodzielne przestudiowanie 
informatora o bibliotece.

ANALIZA WYNIk Ow  BADANIA STUDENTÓW DRUGIEGD RDKU

Spośród zbadanych 37 С'^бЬ przad podjęciem studiów z dużych 
bibliotek naukowych lub publicznych korzystało 6 ^  osób. Zaję
cie uważali ze potrzebne wszyscy respondenci.

Uzasadnieniem potrzeby zajęć z zekreau przysposobienie bi
bliotecznego dla 57^ studentów drugiego roku było to, że wyjaś
niają ona sposób korzystania z całej biblioteki. 50^ studentów 
uznało, że zajęcia sę potrzebne, ponieważ wyjaśnieję one sposób
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korzystenle z czytelni, wypoźyczelni i katalogów, podczas gdy tyl
ko 8% studentów sadziło. 12 potrzebne sę również dletcgo. Iż za
zna jemieję z bibliograf leni, a tylko 11% potrzebę zajęć utnotywo- 
Yiato tyci, że zapoznaję one z kelęgozbioromi podręcznymi.

Gradacja znaczenia poszczególnych punktów programu zajęć 
dla studentóv.r drugiego roku. jeżeli założymy, że miernikiem jej 
będzie różnica między liczbę osób, które uznały je ze berdzo waż
na i zbędne, będzie vjyględeła następująco:
- pierwsze miejsce przypadnie organizacji i regulaminowi biblio

teki /59%  studentów uznało tan punkt programu za bardzo y^ażny, 
38% ze ważny a tylko 3% za zbędny/,

- drugie - zasadom budowy i opisu katalogów elfebatycznych i 
przedmiotowego /68% studantóy; uy/ażało tan punkt za bardzo waż
ny, 19% ze weżny, a 14% ze zbędny/,

- trzecia - objeśnianiu prey; i obowlęzkóy/ czytelnika /54% osób 
uznało ten punkt progremu ze bardzo ważny, 38% za visżny, e Q% 
za zbędny/,

- czv/arte miejsce zajmie poznanie rozmieszczania księgozbioru pod
ręcznego w czytelniach /49% osób uv:ażeło ten punkt programu zs 
bardzo ważny, 35% ze ważny, o 16% ze zbędny/.

- piętę miejsce zajmie omówienie historii biblioteki /38% stu
dentów ur.'3żeło tan punkt programu za bardzo ważny, 40% za waż
ny a Z2Si z e  zbędny/.

Ponad 50% studentóy/ sędziło. że 1 godz. lub nawet krótszy 

okres wystarczy ze zeznajomienie z bibliotekę, jej agendami i 
narzędziami informacji, podczas gdy niecałe 50% sugerowało z v i i ę -  
kszania wymiaru godzin od 1,5 do 2,5,

Studenci drugiego roku ocenili pozytywnie ogólna poznania 
biblioteki vt czasie zajęć. 81% uznało ja za dobra. 14% ze wyczar- 
pujęce, a tylko 5% z a  z ł e .  Najbardziej dodetnię ocanę zyskało za
poznania z wypożyczalniami. Korzystnie v< ocenia etudantów vr/pedlo 
również zaznajomienie z czytelniami /‘wyczerpujęco - 29%, dobrze - 
68%, źle - 3%/ i katalogami /wyczarpujęco - 31%, dobrze - 60%, 
źle - 9% /, Natomiaat w  przybliżaniu co pięty student negatywnie 
ocenił poznanie działalności informacyjnej biblioteki, e co dru
gi - blbliogrefll.
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Za najlepszy metodę prowedzenia zejęć najwięcej ełuchaczy 
drugiego reku uzneło oprowadzenie po bibliotece połęczone z wy- 
kłedem /2Л % / orez wykład i ćwiczenia polegajęce na p03zukiv/a- 
niech w katalogach /2 2 % / , 13,5% osób sugerowało połgczenlo pro
gramu eudiov/izualnegc /taóna/ przeźrocza/ ze zwiedzaniem biblio
teki, a obejrzenie przeźroczy i wysłuchenie negrenle na taśmie 
magnetofonowej za najlepszę metodę uwaźeło 11% studentów.
28% ałuchaczy drugiego roku zaproponowało siedem różnych możli
wości łęczenia metod nauczenia.

Эеко najlepsze matody semowyeterczelne lub pomccniczc stu
denci wybrali:
1/ cprowedzenie po bibliotece połęczone z wykładem - 49%,
2/ wysłuchanie nagrań na teśmie megnetofonowej ilustrowanych 

przeźroczami - 46%
3/ wykłsd i ćwiczenia praktyczne w ketelogach - 35%.
4/ film o bibliotece - 11%,
5/ samodzielne przestudiowanie informatora o bibliotece - 8%, 

Należy Jednocześnie podkreślić, że obejrzenie filmu o bi
bliotece oraz zapoznanie się z informetorem studenci drugiego 
roku trektoweli zawsze Jeko metody pomocnicze zajęć z przyspo
sobienia bibliotecznego.

PODSUMOWANIE

Opinie zdecydowanej więkezości studentów pierwszego roku 
rozpoczynejęcych studie w latach 1976/77 i 1977/78, podobnie jak 
wszystkich zbedanych studentów drugiego roku, potwierdziły po
trzebę organizowania zajęć z przysposobienie bibliotecznego. Po
trzebę udziełu w zajęciach odczuwali studenci niezależnie od te
go, czy przed rozpoczęciem studióv/ byli Już użytkownikami dużych 
bibliotek naukowych lub publicznych, czy też nie. Najczęstszym 
motywem uzasadnięjęcym potrzebę zajęć zerówno die studentów 
pierwszego, Jek i drugiego roku, była chęć poznanie sposobu ko- 
rzystsnia г cełej biblioteki,- w tym szczególnie - agend udostęp
niania oraz podstawowych narzędzi informacji bibliotecznej - ka
talogów. Mniejsze stosunkowo znaczenie przypisywali studenci po
znaniu bibliogrefłl i księgozbiórów podręcznych.
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■ Wlę4szji.ić 3tjdfincóv ptanvazcgo roku ziikcspto-.vols v.-s-iystkic 
punkty programu zaj^tć z w/Jgtkia'B hi-^torii fcibltocsk. Za E>omintę» 
ctufA joj w progreraia .vypo.vlodzlalo się ok_. STudontćrt л 
r, 1976/77 i w r. 1977/78. Л zasadzie pozytywfiy stosunek
gtudontów и г. 1977/7Q tio uwzględnienia w prograreia równiaż 'т1з- 
rorii biblioteki nozra przypisać temu. i t  vi czasie pokazu audio
wizualnego została ora odpowiednio wyeksponowana i przedstawionj 

na s;rerfzyn tli historii całog uczelni. Odsetek osób, która 
iT/powiad.iły się za poffllnięcisa pozostałych punktów programu nla 
przekraczał w r. 1976/73 - a ri r. 19/7/73 - C;i ogólnaj licz
by studentów piorwazego roku, przy czy? ok. 50^^ lub povvyiaj ЪО~- 
osób oconlło je jako bardzo 'aina. Za пэjwalnlojsze punkty pro
gramu Eitudonci uważał™ f ozaieszczanie księgozbioru podręcznego i  
fczytalniach oraz zasady budov.'y 1 opisu katsloyćw alfabetycznych 
1 przadfolo :owego.

Studenci drjglago roku przypisywali stosunkowo dviększe zna- 
czonra organizacji i regulaminowi bitollotskl, zaeadoa budowy k a 
talogów oraz prsffom l obo;tl.ęzkom czytelnika iv prograrala zajęć, 
stosunkowo игсе^-'жлс rozmieszczaniu agend usługowych blblj.ot'’kt, 
a zdccydowaniib Etnn=;.ejsze objaśnieniu rozmleszczsnia księgozbioru 
podręcznego .a crzy-Selnrach. Wyjaśnić inoins to tym, ii .'i cięgu re
ku. który spędzi^.i na studiach, korzystając z biblioteki pozrali 
oni zarówno JokalizGcJę joj agond, jak ’ rozmleszczonłe księgo
zbioru w czytelniach. Uwzględnienie w programie zajęć historii 
blbliotskl negoviialo ?2^ studentótv drugtsgo roku.

Na ocenę studentów, jek długo powinny odbywsć się zajęcia 
duży wpływ miol rzrsczywisty czas ich trwania. Ckoło fołO’.a stu
dentów Vii obydwu latach zaakceptowała stan faktyczny, niezaletnia 

od togo czy byli studentami pJorwszogo czy drugiego roku, Natc■ 
ffliest znamienny jest faktjża ,v 1976/77 r. za przadłużonien czasu 
trwania zajęć jvypoiviodziało s i ę  31'̂ , studantó-ł pierwszego roku 
3 w 1977/7B r. aż 447j studentów pierwszego roku i niecała 50'^ 
słuchaczy drugiego roku.

Ogólne ocena poznania bibliotczl vł efekclo odbycia zejęć 

dokonana -przoz studontow ,p.torvłszef;<̂  roku .tyła bardziej pozyt>?s~ 
n© pc ZB^:eciDch audiowizualnych, cle -szczasółowe odpowiedzi 
świadczę, ‘Lt studenci tzkoleni raotodę tradycyjng *i/żaj od swych

105



*tolagóv< uczestniczących w pokazie audiovvizualnym ocenili zepozne* 
nie z czytelniami, bibliografiami i katalogami, a niżej tylko za
znajomienia z v4ypożyczalniatBi i działalnością informacyjną bi
blioteki. Najbardziej dodatnią oceną w obydwu latach zyskało za
poznania z katalogami, stosunkowo niższą, ale równioż pozytywną 
- zapoznanie z czytelniami i wypożyczelniami, natomiast za nie
zadowalające uznali studenci pozn&nie bibliografii oraz uaług 
informacyjnych biblioteki. Studenci drugiego roku potwierdzili 

ta opinie.
Biorąc pod uwagę, iż głównym celem zajęć z zakresu przyspo

sobienia bibliotecznego jast zapoznania atudaniów z zasadami ko
rzystania z biblioteki, a w szczególności z czytelń 1 vr/poży- 
czaló oraz katalogów, należy stwierdzić, iż w obydv/u latach cel 
ten został osiągnięty. Na poustawia oceny zajęć przez studentów 
można postawić tezę, iż pokaz audiowizualny był jako metoda za
jęć co najmniej równie efektywny Jak oprovvadzenio po bibliotece 
połączone z wykładem.

Dednoczaśnie można stwierdzić, że studenci mimo wszystko 
wolą tradycyjne metody prowadzenia zajęć, bo zapewne nie zdają 
sobie sprawy z efektywności innych metod nauczanie. Niemniej 
Jednak wśród studentów szkolonych metodą audiowizualną znacznie 
wzrosła jej popularność. Mimo wszystko V7iększość studentów 
traktuje ją jadnak najczęściej jako metodę pomocniczą, podobnla 
jak samodzielne przestudiowanie informatora czy pokaz filmov/y. 
Potwierdza to analiza odpowiedzi zarówno studentów pierwszego 
jak i drugiego roku.

□ednocześnie można stwierdzić, iż stosunek studentów do 
przysposobienia bibliotecznego kształtował się bardzo różnie 
w zależności od ich specjalizacji i kierunku studiów, stopnia 
znajomości bibliotek i potrzeby czytania piśmiennictwa naukowe
go oruz konieczności wykorzyst^f^łonia wydawnictw informacyjnych 
m.in. bibliogrofii w toku studiów.

Spostrzeżenia bibliotekarzy pełniących dyżury przy stano
wiskach informacyjnych wskazują, że studenci szkoleni metodą 
audiowizualną m e  zwracali się do nich za stsraotypo.-.ymi pyta
niami częściej niż studenci azkoleni tradycyjnie.
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z punktu widzenia prowadzęcych zajęcia 1 organizatorów za
jęć. vvykorzystenle pokazu audiowizualnego znacznie odciążyło wię
kszość dotychczasowych v/ykłedowców, wpłynęła na znacznla szybszo 
przeszkolenie B‘:ud£ntów i zajęło znacznia mnlaj czasu. Dzięki 
tamu, że zajęcia odbyivaly alę poza bibliotekę, nie y/płynęły na 
zakłócenie normalnego toku Jej działalności, dzięki czemu agendy 
udostępnianie stsły się dostępne dla użytkowników o godzinę 
yjcześniuJ w porównaniu z okresem, kiedy przysposobienie biblio
teczne odbywało się w gmachu biblioteki’̂.
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LIBRARY USERS TRAINING IN EVALUATION Or STUDENDS 
OF THE WARSAW UNIVERSITY. COt-JPARISON OF TWO METHODS 

OF t r a i n i n g

S u m m a r y

There is presented the origin of introducing library users 
training in Poland againat the backgroud of changes and develop
ment of library functions. Thera Is given a short outllna of 
hitherto literature concerning lessons of library training. The 
author substantiates the need for conducting investigation of 
the affectivaness of lassons and methods of training. There is 
described: the aim, methods and organization of tha resaarch de
voted to the comparison of the effectiveness ot the audiovisual 
and traditional methods. This research waa carried out among 
students of the first and second couree in acadettic years: 
1976/77 and 1977/78 at the Warsatv University.

• The analysis of the results of the research ooncernad: the 
purposefulness of library training in students' view, the pro
gram training, the degree of students' satiafaction of the know
ledge gained during the training, period of training and corre
lation betvjeen students' answers snd methods of training. It 
appeared that the audiovisual method waa as effectiva as tradi
tional ons.

109



БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОЦЕНКЕ СТУДЕНТОВ ВАРЕАВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СРАВНЕНИЕ ДВУХ ХЕТОДОБ ОБУЧЕНИЯ

Р е з ю м е

ПредстаБлен генезис введения библиотечного обучения в Чоль- 
lae на фоне изменении развития функции библиотек, нриведска 
краткая характеристика сукествовавмеи до оих пор литератуфьц 
сЕКзакь'сй с Bonpocaj.ffi занятий по библиотечному обучению. Автор 
доказывает целесообразность ведения исследоваккм по эффективно
сти занятий к ^̂ eтoдatv̂  обучения. Охарактеризованы: цель^ методы 
и организация исследований, посвященных сравнению эффективности 
современных к традиционных методов, Иссдедовакия были проведены 
сред1* студентов первого и второго курса в I976/V7 и 1977/78 учеб
ных года>: в Вардазском Университете. Анализ результатов исследо
ваний охватывал: целесообразность занятий по библиотечному обу
чению ( по мнению студентов), программы занятий, степени удовле- 
творен.ия знаниями полученными во время обучения и соотноисния 
мекду ответа1.ш студентов и :летода:йк обучения. Современные мето
ды оказались такими де эффективными, как и траД1-.диокные.
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m a t e r i a ł y P R Z Y C Z Y N K I

BARBARA SOSINSKA
Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informac;}! Naukowej (JW

0 TZW, RELACOACH PAZOViYCH V/ TEORII oęZYKÓW INFORMACYONYCH

Zwięzki syntagmatyczne między wyrażeniami ję
zyków informacyjnych a pojęcie relacji fazovłej. 
Wykładniki stosunków syntsktycznych w Colos 
Classification S.R. Rangansthene. Relacje fszo- 
ive w teorii opracowania rzeczov/ego dokumentów 
A.C, Fosketts. Typologia syntoktyczna wyreżen 
Języków informacyjnych B. Buchanana. Semanty- 
czns interpretacje zwięzków syntaktycznych w 
takstech Języków informacyjnych.

We współczeanej literaturze z zakresu teorii Języków infor- 
ta(?cyjnych, zwłaszcza w literaturze kręgu anglosaskiego, pojęcie 
relacji fszowoj nebiera zasadniczego znaczenie w rozivażaniach nad 
poprawnę semantycznie strukturę wyrażeń syntaktycznie złożonych. 
Pojęcie to, choć świadomie zapożyczone z taoril klasyfikacji Ran- 
ganathana, w interpretacji wielu współczesnych teoretyków Języków 
inforisacyjnych często definiowane Jest nieco inaczej niż w kon
cepcji autora Klasyfikacji OwukropkoweJ. Neleży Jednak podkreślić, 
że sens podstav/owy, tzn. rozumienie relacji fazov/ej jsko zwięzku 
semantycznego pomiędzy elementami plsnu treści zjednoczonymi n pe
wnej strukturze syntaktycznej, zoetał niemal we viszystkich tych
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interpretscjsch zachowany. Na icn podstawie zwięzok fazowy Hożr.a 
określić JaKO semantycznie zinterpretowane konfigjrację pojęć is* 
totnych die treści pevvnego dokumentu, reprezentujące tę t*-eść 
/czy ogólniej : cały dokument/ w bazie systemu inforraacji doku

mentalnej .
U Ranganathana zwiezki fazowe między jednostkumi językoy/yml 

reprezentuję wszelkie relacje eyntaktyczne, choć istotnę cechę 
prowadzonych przez niego rozważań jest analizowanie tych relacji 
nie tylko w ketegoriach struktur graraotycznych, ale także я a s 
pekcie kształtowania znaczenia złożonych lyyrażeń Colon Classifi- 
cetion /СС/. V/śród komentatorów prac Rengenathana pojawiła się 
jednek tendencje do interpretowania zwięzków fazor/ych tT/ięcznie 
w kategoriach ayntaktycznych i przypisywanie im rangi ralacji 
szczególnego rodzaju. Podejście to wydaja eię niesłuszne i nia 
uzasadnione, a newet sprzeczne z koncepcję Rangsriethena. W  lite
raturze 2 zakresu języków informacyjnych z lat szeaćdziesiętych 

i połowy siedemdziestętych często spotyke się ofiPię» -że 
ku możne przeprowadzić ścisły podział pomiędzy znakami, którym 
przypisuje się pewne realne znaczenie, a znakomi piilnięcyrai tyl
ko funkcje gramatyczne. Konsekivarcjj takiego pogl,t.du było poja
wienie się w literaturze twierdzeń, li "składnię języka doskryp- 
Torowego tworzę wskaźniki więzi 1 roli" /3/, czy "w tezŁurusie 
zawarty Jest Język deskryptorowy" /a więc i słownik i gramatyka/ 
/6/. Tego rodzaju opinie aę dowodem pomleezanis pojęć pochodzę- 
cych z dwóch różnych sfer enalizy językowej, albowiani podział 
na kategorie syntaktyczne i kategorie samantyczns nie jest oni 
podziełem komplementarnym ani rozłęcznyu; przebiega on w dv)óch 
różnych płaszczyznach enelizy języka, totoż przeciwstawianie rry- 
rażenia zdefiniowanego jako pewna kategoria eyntoktyczna innomii 
wyrażeniu zdefiniovianemu jako pewna kategoria semantyczna i ana
lizowanie różnic między tymi wyrażeniami jest błędem metodologi
cznym. Z anelogicznych powodów niemożliwe jost przecirrstawianlo 
kategorii semantycznej 1 kategorii syntaktycznej, Jaślt u podstaw 
takiej konfrontacji nie leży chęć określenia zadań aemantyki i 
gramatyki, lecz jedynie porówńanie dwóch różnych znaków Języko
wych. Analizę kategorii gramatycznych i struktur syntrktycznych 
nie musi wszakże abstrahować od semantycznych funkcji analizov.'a-



пугг wyrażeń, należy jednek zdeć sobie sprawę z tego, że jest to 
badanie z zakresu semantyki skłednlowej,a nie syntaksy.Rozweżania 
Ranganathana, a także Foskette, dotyczęce tzw.relecjl fezowych sę 
właśnie przykładem uprawianie sementykl składniowej na gruncie 
teorii językóvi informacyjnych /4,7/, VVprovjadzony przez Rangane- 
thane termin "relacja fazowa" nie sugeruje Istnienia jakiejś od
rębnej specyficznej grupy zv/lęzków syntektycznych, jest jedynie 
nazwę podkreślajgcę metodę interpretacji relacji tekstowych okre
ślanych między elementami charakterystyk wyszukiwav^czych. Zarówno 
Ranganathan jak i Foskett aspekt ten wyraźnie sygnalizuję,pierw
szy w odniesieniu do analizy wyrażeń złożonych CC, drugi w odnie
sieniu do vn/rezen złożonych wszelkich językóy/ informacyjnych.

Przeciwnie podejście reprezentuje praca Guchanene, w której 
'niesłusznie przyjmuje się, że zwlęzkl fezowe stanowię odrębnę 
klasę relacji kreujących określony rodzaj wyrażeń złożonych /1/,

Motywację wyodrębnienia tzw. synsyntektyczhych lyyrażeń ję
zyków informacyjnych, często nazywanych środkami gramatycznymi, 
była chęć zapobieżenia wieloznaczności wyrażeń złożonych i umoż- 
livMienla moksymalnlo ścisłego odzwierciedlenia treści dokumentu 
przez formułonanę v/ języku informacyjnym jego charakterystykę 
r;yszukivjawczę. Przyjmując, że Renganetnanowskie relacje fazowe 
to wszelkie zwlęzki syntaktyczne zachodzęce pomiędzy elementami 
charakterystyk wyszukiv;awczych, przeprowadzimy niżej semantycz
ny analizę złożonych wyrażeń języków informacyjnych, której ce
lem jest stwierdzenie, v; jaki sposób wyrażenia synsyntaktyczne 

modyfikuję znaczenie innych wyrażeń współtworzęcych z nimi cha
rakterystykę wyszukiwav.'czy. Przedmiotem rozważań jest więc se
mantyczna struktura wyreżeń syntaktycznie złożonych,a także zna

czenia tego rodzaju znaków Języka Informacyjnego. Znaczenie ro
zumiane jest w sensie raferencjalnym i enalizowane w dv.'och sko
relowanych płaszczyznach; tzw. desygnatów bezpośrednich, czyli 
zbioru dokumentów wyselekcjonowanych przez określone wyrażenie 
języka informacyjnego orsz dosygnatćv< pośrednich, czyli zbioru 

dokumentów wyselekcjonowanych przez określone sfr/reżenie ję2T'/ka 
informacyjnego oraz desygnatów pośrednich, czyli zbioru obiektów 

treści dokumentów przez dene v,*yrsżBnle reprezentoivanych. Tak 
więc, znaczeniem wyreżenia języke informacyjnego jest relecja
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pomi-idzy t/ш ;vyra.^eniem a selokc^onowsnyn рггегеп zbior^tit dokuraefi- 
tów 1 wskazanytr- przez to wyrażenie zbiorera obiektów trebci doku
mentu posiedajęcych identyczne reiewantne cechy.

Relacje fazowe w teorii klasyfikacji S.R, Rangansthane

Klasyfikacja Renganathana jest tzw. klasyfikacją dokumentn- 
cyjn^ oparty ПЙ systematyce bytów, czyli przedmiotów treści doku
mentów, a vjięc elementów świata pozadokuraentacyjnego, które staję 
się obiektami rozmazań utrwalonych w dokumentach. Byty omawiane w 
dokumencie powięzane sę określonymi relacjami wyznaczonymi przez 
aspekt rozważań, ich charakter i cal, miejsca nazwy danego bytu 
w systemie Języka informacyjnego oraz pov;ięzania z innymi bytami 
tworzęce pewnę opisanę w dokumencie sytuację, Wynike stęd. za 
pomiędzy nazwami bytów /izolatami/ zachodzę stsłe zwięzki para- 
dygmatyczne, niezależne od sytuecji omówionej w dokumencia /np. 
białaczka < choroby nowotworowa/ oraz relacje tekstowe /synta- 
gmatyczne/ v/ynikajęce z opisanej w danym dokumencie sytuacji. Re
lacje tekstowo w planie wyrażanie maję pewne »-'ykładniki /nic zaw
sze Jednorodne/ i okreśłaję miejsce oraz funkcję wyrazów w cięgu 
tworzącym poprawne zdanie, jednakże istota tych zwięzków leży juz 
w płonie treści, chodzi tu bowiem o zdefiniovjanie zależności zna
czeniowych pomiędzy użytymi w wypowiedzi znakami. Zróżnicovianio 
..'/kiadników formalnych tych relacji najczęściej odzwierciedla ro
dzaje powięzań zachodzęcych między znaczeniami tworzęcych
cewnę popra-wnę strukturę syntaktycznę, czyli między tzw. znakami 
I figarami planu treści /por. a . 1 2 1 / .

.V teorii Ranganathana nazwa "relacje fazowa" oznacza dwuar- 
gunentowę relację tekatowę /7/. Argumenty zwięzku pomięizy poję
ciami składajęcymi się na tomet dokumentu, w rozumieniu tego o- 
i'reśionia zgodnie z koncepcję Łysakowskiego /5/. Ranganath-an na- 
żywo fazzRi. -uzę jest więc temat reprezentowany crzcz nazwę pew
nej kies> lub bytu. Oprowadzenie pojęcia fazy /phose/ dla oznacze
nia pewnej części tematu złożonego rrynika z przyjętaj przez Ran- 
gonathena wieloetapowej analizy semantycznej oryginalnego tytułu 
indeksowanego dokumentu. tzv., analizy fazo'-vo-fasetowej. Jednę z 
pierwszych operacji. którym poddawany ject tytuł oryginalny Jest
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rozbicie no części stenowięce zamknięto cełoścl tematyczne, części 
te netomlast zwana sę fazami, np, /9/:

Tytuł oryginalny: Widmo promieni rentgenowskich w chirurgii or
topedycznej, /Dokument omawia dwa zagodnienia znajdujące się w 
relacji ukierunkowanie/.

Poza pierwsza: Widmo promieni rentgenowskich*
Faza druga: Chirurgia ortopedyczna.

Analiza dokumentu przede wszystkim wyłenie temat, rozumiany 
jako v/erballzscjs podstawowego zagednienle i pozv^rele dokłednie 
określić treść tytułu pracy który stanowi podstewę tworzonej 
charakterystyki wyszukiwawczej. Tamat jest elementem planu v/er~ 
balnego Języka naturalnego, w którym formułujemy v^szystkle sędy 
dotyczęce zawartości Informcicyjnej dokumentu. Przyporzędkowanle 
danemu tematovji pewnego clęgu znakóv; Języke Informacyjnego jest 
operację przekładajęcę znaki planu werbalnego języka naturalnego 
na znaki plenu werbalnego Języka informacyjnego, zwanego przez 
Renganathane plenera notacji. W  planie treści języka informacyjne
go odpowiednikiem tematu jest tzw. klaaa. rozumiana jako koincy
dencje bytów zaistniała w świecie treści dokumentów. Tematy 
składaję się z Izolnt, czyli bytóv'f jednostkowych /indywidualnych/ 
lub kies. Klasa może tworzyć Indywidualny temet, natomiast po
jedyncza izolata atenowl tylko komponent tematu, gdyż w przeci
wieństwie do kiesy, którę można zinterpretować jako niovr/specy- 
fikowanę koincydencję bytów różnego rodzaju, izolata nie jest 
jeszcze żadng koincydencję bytów /wyklucza się możliwość istnie
nie koincydencji żarowych jako wewnętrznie sprzecznych/, gdyż se
me koincydencja zakłada współistnienie wielu bytów, a nie istnie
nie jednego.

Pojęole planu v/erbelnego, planu notacji i pleru treści języ
ke In formacyjnego może budzić pewne wętpllwoścl. 'Wyróżnienie 
przez RengenathanB trzech różnych planów analizy r/ypov/iedzi jed
nego języka mięło ne calu zasygnelizowenle szczególnej odmiennoś
ci symboliki języka informacyjnego. Myśl ta, choć generalnie wy
daje się słuszna, sprawia wrażenia niedokończonej. Plon werbalny, 
rozumiany jako plan wyreżania języka naturalnego, w którym sfor
mułowany jeat temat dokumentu, nie powinien być traktowany jako



afera analizy Języka infnrnecyjnego x bezpośrednio korelowany z 
planem treści tego języka. Nie znaczy to jednak, 2e działaniem 
nieuzasednlonym Jest np. porównenie plsnu wyrażania języka natu
ralnego i planu notacji Języka informacyjnego, Deśli Jednak za
mierzamy stwierdzić. Jakiego typu wykłauniki semantyczne znajdu
ję odzwierciedlenie w tych dwóch planach, należy wzięć pod uwagę 
nie tylko plen treści języka informacyjnego lecz także plan treś
ci języka naturalnego. Możliwość wyrażenia treści znaku języka 
informacyjnego nie oznscza jeszcze, iż język naturalny opisuje 
tę ssmę co Język informacyjny przestrzeń sementycznę, a więc 
że planowi treści języka informacyjnego odpowiada plan rażenia 
języke naturalnego. Znaki każdego języke sztucznego mogę zostać 
opisane za pomocę wyrażeń języke naturalnego, czy też mdwięc do
kładniej - przetłumaczone na język naturalny, gdyż pod względer 
opisu świata postrzeganego 1 poznawanego przez człowieka jest co 
język uniwersalny. Nie ma jednak tego rodzaju zależności w kie^ 
runku przeciwnym, czyli nie wszystkie wypowiedzi języka natural
nego mogę zostać przełożone na pewien język sztuczny, np. język 
informacyjny. Fakt ten Jest oczywisty, warto jednak zwrócić uwa
gę na jeszcze jeden problem: same frazę “Widmo promieni rentge
nowskich w chirurgii ortopedycznej" nie informuje Jeszcze, ±e cho
dzi o temat pewnego dokumentu, brak w niej bowiem wykładników me- 
tainformacyjnych /cudzyełdw oznaczę tu tylko cytowanie/. Znakom 
języka informacyjnego funkcja metainformacyjne wszelkich formu
łowanych za ich pomocę wypowiedzi zadana Jest ex definitlone, to
też trudno mówić o rćwnoznacznoaci po»r/ższeJ frazy i odpowiednie
go cięgu symboli języka informacyjnego. Aby można było uznoc je 
za równoznaczne, należałoby cytowanę frazę przekształcić na wy
rażenie typu "Ten dokument Jest na temat widma promieni rentgenow
skich wykorzystywanego w chirurgii ortopedycznej" /por. 9. 3,59- 
-60/.

Oak powiodzieno wcześniej, podstawowym obiektsm analizy fa
zowo- fasetowej Jest temat dokumentu. Rengsnathan wyodrębnił dwa 
główne rodzaje tematów, które zawarte sę w bazowym schemacie CC:

1/ temat główny /basie subject/, zdefiniowany jako temat 
bez wyodrębnionych izolat Jako części składowych: listę tematów 
głównych stanowię nazwy klaa głównych odpowiadajęce zasadniczo
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nazwon dyscypli-п wiedzy łub działalności praktycznej, np. fizyka, 
górnictwo, zarządzania:

2/ tamer naczelny /main subject/, zdefinlowony jeko nazwę 
klaay naczelnej: keżdy teeet naczalny jest również tematem głów
nym, ele temetaml g ł ó w n y m  sa także tematy kanoniczne, specjalis
tyczne 1 systemowe, czyli tzw. tematy główne nieneczelns /non- 
-mein subject/. Tematem naczelnym w planie treści otJpov<iadajg 
klasy neczalne /main d e s s e s /  otrzyner.e na p i e m s z y m  stopniu po
działu; tematom głównym nieneczelnym odpowiadają klasy otrzymane 
na drugim, trzecim i czwertym poziomie podzlełu.

Wynika sted, że CC dysponuje nestępujęcymi eleaentaai /се- 
giełkeiTii/. z których delej można budować kombinacje precyzyjnie 
odzwierciedlaj;jce traść dokumentu /tab. ł

Tsbala 1

Nazwy iżolst

j
T enaty 

nienaczelne

Tem-aty konieczne \

! Tematy Tematy specjelistvczne j
j główne Tematy svate»owe

1____________________
Tematy naczelna

Połęczenie wyodrębnionych rodzajów tematów 1 isołat w irozne- 
go rodzeju cięgi, z punktu V4idzenie typu tych połęczeń, йапдвпэ- 

than podzielił na;
1/ tematy główne proste /Simple Basic Subjects/, składające 

się tylko z tematu neczslnego lub tematu naczelnego i. jednego z 
tematów nleneczelnych:

2/ tematy główne rozwinięte /Compound Basic Subjects/, skła
dające się z tematu naczelnego 1 dwoch lut więcej podriało44 spo
śród tematów nienacżslnych.

3/ temsty rozwinięte /Cionpound Subjects/, składające się 

z tematu głównsgo i jednej lub kilku izolet;
4/ tematy złożone /Complex Subjecte/, składsjęce się ż wię

cej niż jednego tematu głównego.
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Так Więc dokument omawiający historię polityczną Polski opisany 
zostanie za pomocą tematu rozwiniętego:

Historia - temat główny
Historia polityczna - temat główny specjalistyczny 

Polska - izolata
Historia polityczna Polaki - temat rozwinięty złóżony z tamatu 

głównego spaćjaliatycznego i izolaty.
Geźcli omawisny dokumant jest skierowany do określonego odbiorcy, 
np. uczniów szkół podstawov/ych, temat ulegnie dalszemu rozv;inię- 

ciu:
Uczniowie - izolata 
Szkoły podstawov#e - Izolata
Historia polityczna Polski dla uczniów szkół podstawowych -- te

mat rozwinięty złożonv z tematu głównego specjalistycznego 

i trzech izolat.
Dokument poświęcony zjawleku magnetyzmu opisany zostanie za pomo
cą tematu głównego prostego:

Fizyka - temat główny 
Magnetyzm - temst główny kanoniczny; 

jeżeli treść dokumentu bardziej ekompllkujcmy, określając temat 
jako magnetyzm iv świetle teorii kwantowej, wówczas reprezentan
tem tej treści jest temat głót^ny rozwinięty 

Teoria kwantó;v - temat główny systemowy
Magnetyzm w fizyce kv/entowej - temat główny rozwinięty złożony 

z dwóch tematów nienaczelnych /tzw. "nowarstivienio" ^lami
nation/ tematów nienaczalnych w ramach jednego tematu głów

nego/.
Temat rozwinięty w planie werbalnym języka naturalnego może być 
wyreżony za pomocą prostego znaku, np. pediatria. Dokument sta
nowiący pracę monograficzną 7 zakresu pediatrii zostanie opisany 
ze pomocą kombinacji tematu głównego i izolaty. cz yi i zs pomocą 
tometu rozwiniętego:

Medycyna - temat główny 

Dzieci izolata
Pedietria /» medycyna dziecięca/ - temat rozwinięty.

Tematy złożone, jak powiedziano wcześniej, budowane są dla połą
czenie dwóch zagadnień pochodzących z różnych klas głównych, Czę-
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sto pojBwioj(ijcym się vi literaturze przykłsdofl) takiego tematu jeat 
"Lingwistyka matematyczne" interpratoivene jako połączenie: 

Lingwistykę - temat gł6viny 
Mstematyka - temat główny

Lingyjistyka matematyczna - temat złożony /dv;a tematy głóvflno/. 
Przykład ten jest równie często cyto;vany jako ilustracja temetów 
złożonych, jak i krytykowany jako nte oddaj.gcy właśnie istoty te
go rodzaju połęczenia. Źródłem tej krytyki jest, jak się y/ydaje, 
stopień zaakceptowania tzw, tematów interdyscyplinarnych Jako s a 
modzielnych dyscyplin nau4ovr/cb, przyjmowania Ich nie jako luźne
go połączenia dwóch różnych dziedzin, czy nawet ich wzajemnego 
przenikania, lecz jako odrębnej jakości /4, 10/.

W przykładzie pierv:szym zastosowano dwa różne rodzaje połą
czeń pojęć; relację modyfikującą zekrcsy elementów składających 
3xę na charakterystykę stricte treści /Historia polityczna: Pols
ka/ oraz relecję odnoszącą tę treść do elemantu innego typu, o- 
kreślenia bytu m e  należącego do świata treści dokumentu, bytu 
istniejącego poza tym światem /intencjonalny, czyli przswidyvfany 
odbiorcę treści: dzieci szkół podstawowych/. Przykład ten jest 
ilustracją współistnienie vł CC divoch różnych rodzajów zvjiązków 
między pojęciami reprezentowanymi przez proste zneki klssyfika- 
cji. Zapis tematu dokumentu w CC uwzględnia relacje pomiędzy po
jęciami powstejące ad hoc w tekstecn oraz również poivstsjgce ed 
hoc związki między całym komunikatem zawartym w dokumencie a o- 
biektami rzeczywistości pozedokumentacyjnoj - odbiorcami,

W trakcie przeprowadzania analizy fazowo-fasetowej wyodręb
niony zostaje szereg nazw klas i izolat, które w procesie dalsze
go klasyfikowania povjinny być przełożone лэ język symboli klasy
fikacyjnych powiązanych odpowiednimi relacjami. Wyodrębnione 
cztery rodzaje tematów ulegają więc dolszej specyfikacji, zależ
nie od rodzcju povjiązań między komponentami tematów rozwiniętych 
i złożonych. Relacje te w planie rr/rsżanis CC reprezentowano są 
przez tz‘‘ł, symbole łączące /relatory/, W terninoiogii Rangans- 
thane vjłaście ono noszą miano r e l a c j i  f a z o w y c h ,  

Początkov/o Rangonathan próbował wprowadzić dosyć rozbudowa
ny zestaw relacji fazowych. tv trzecim wydaniu CC zaproponował o- 
stem rodzajów związkó-w /8/t



о uk lar i nicowanie. wskezenie typu oabiorcy /bias relation/ 
;h porównanie /comparison/
:k uleganie woływowi czegoś /influenced Ьу/
:ro bycie stymulowanym przez /stimulated by/
;n bycie usuniętym przez /suppressed by/
:s wpływanie na coś /influencing/
;t stymulowanie czymś /etimulating/
:u usuwanie czegoś /suppressing/

W zestewie tym funkcjonowały trzy relacje komplomanterne- 
czyli konwersowe, utworzone wzdłuZ osi aktywny : pasyyjny;
:k i :s, :m i ;t oraz :n i :и. '?ozwięzsnie to wprowadzało więc 
zbytecznę redundancję, które dodatkowo godziło w sarnę idaę rela
cji fazowych rozumianych jako relacje dwuorgumentowe. Stosowanie 
wyżej wymienionych symboli łęczęcych powoduje pojawienie się w 
piania wyrażania CC cięgu predykatów jednoargumantowych, które 
ewentualnie możne interpretować jako podwójnie notowane relacje 
dwuargumęntowa oznaczane dwoma różnymi identyfikatorami stawia
nymi przy ich argumentach. Gramatykę pozycyjne CC nie wymaga jed
nak tego rodzaju rozwiązań notacyjnych, toteż ostatacznie Ranga- 
nethan ograniczył zestaw symboli łączących do pięciu wyłączają
cych się relacji. Związki to funkconują w trzech płaszczyznach 
określonych przez rodzaj argumentów: jeżeli obydwie fazy należę 
do Jednego azeregu, czyli są izolatemi należącyroi do klas współ
rzędnych lub kiesami współrzędnymi, relacja nosi miano relacji 
wewnątrzezeregowaj; Jeżeli obydwie fazy neleżą do Jednej fasety 
relacja określana jeat Jekc relacja wewnątrzfasetowa; jeżeli 
związek zachodzi pomiędzy fazami należącymi do różnych niewspół- 
rzędnych klas, zwany jest relacją mlędzyklasową. Klesyfikecja 
□wukropkowe /СС/ dyaponuje więc 15 różnymi ^wykładnikami ralacji 
syntaktycznych, którym w planie treści odpowiada 5 związków se
mantycznych /tab, 2 /Я//-

Relacje nieokreślona z punktu widz?nia enalizy semantycznej 
jest mało interesująca. Funkcjonuje one jck swoisty wskaźnik wię

zi, sygnalizując ietnlenla związku między pewnymi pojęciami, ale 
m e  specyfikując ietoty tego połączenia, W CC ralecje ta stosowa
ne jest, gdy zachodzący między izolatsmi stosunek nie może być 
zakwalifikowany do żednej z pozostałych grup relacja. Cztery po-
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Tabela 2

Nazwa relacji V/ewnętrz-
szeregowa

Wewnętrz- 
fasetowe

Hiędzy-
klasowe

Nieokreślona t 3 a
Ukierunkowania u к b
Porównania V m c
Różnicowania w n d
Woływu у г g

zostałe rodzaje relrcjl farowych również nie stanowię systemu 
Jednolitego. Relacje porównania• różnicowania 1 wpływu odnoszę 
się bezpośrednio do treści dokumentów, tj. łęczę one nazwy o- 
biaktów treści. Relacje ukierunkowania /biee relation/, czy lna~ 
czej nastawiania, wprowadzę element gatunkowo nowy, nie należęcy 
bezpośrednio do zeapołu bytów stanowięcych przedmiot rozv/ażań za
wartych w dokumsncla. Nie można jednek traktować tego elementu 
Jako nierelowantnago dla charakterystyki rzeczowej, gdyż,Jak słu
sznie podkreśla m.in. Foakett, założenie określonego rodzaju od
biorcy <na dosyć istotny wpływ na kształtowanie przekazu informa
cji. chociaż trcbci tego przekazu zasadniczo nie zmienia /4/, 
Problem cen zostanie omówiony dokładniej w części poświęconej re
lacjom fazovr^'m określonym przez Fosketts.

Funkcjonowania relacji fazowych Ranganathena ziluetruję po

dane niżej orzykłady /10/:
TemeJ dokumentu 1: Wpływ geografii na politykę zagranlcznę 
Symbol; W:19&gU^''

U - Geografia
W;19 - Polityka zagraniczna 
o - rslecja międzykleeowa wpływu 

Tenet doKumentu 2: Porównanie struktury Księżyce 1 Ziemi 
Symbol: B 9 ,1 &  m ,43:

B9,l - Kelężyc

^'^Symbol relacji zewsze poprzedza znek 3e/empereand/

^^^Gdy obie izoiety należę do tej samej klasy, aymbol JeJ podaje 
się tylko na poczętku pierwszej.
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B9.43 - Ziemia 
B68 - struktura

/
m - relacja wawnętrzfasetowa porównania 

Temat dokutnantu 3: Wpływ buddyzmu na chrzaścijaństwo 
Symbol: Q,6 8sr,4

Q,6 “ buddyzm 
Q,4 - chrzaścijaństwo 
r - ralacja wawnętrzfaaetowa wpływu 

Tamat dokumentu 4: Psychologia dla lekarzy 
Symbol: So&bL

So - Psychologia 
L - Medycyna
b - relacja międzyklaaowa ukierunkowania 

Ralacja fazowe A .C , Foaketta

Foakett w rozważaniach dotyczących przedmiotowago opracowa
nia dokumentów szczególny wagę przywiyzujs do problamu dostępnoś
ci kodowanej w języku informacyjnym wiadomości o traści dokumen
tu, a więc opracowania charakterystyki wyszukiwawczej w sposób 
umożliwisjycy wyselekcjonowania Jaj za pomocy wielu tzw. kluczy 
wyszukiwawczych. Z tago punktu widzenia analizuj a on różne po- 
łyczenis jednostek leksykalnych tworzycych charakterystyki okreś
lonych dokumentów, starsjyc aię wskazać typy struktur semantycz
nych wyrażeń złożonych i określić reguły transformacyjna, która 
nia powoduję zmiany znaczenia całego wyrażenia. Relacja fezowa 
stanowię punkt wyjścia dla tych rozważań, wakszujyc cztery pod
stawowa rodzaje struktur semantycznych wieloelementowych charak
terystyk, Foskett w zasadzie tylko minimalnie modyfikują zestaw 
typów zwięzków syntagmetycznych zaproponowanych przez Ranganstha- 
na jako relacja fazowa dla CC. Ponieważ intarasuja go przada 
wszystkim rodzaj połęczenis semantycznego, czyli zależność mię
dzy znaczeniem argumentów relacji, pomija relację niaokraślonę 

jako nieepacyfikujęcę rodzaju tej zależności i informujęcę jedy
nie o kookurencji pewnych wyrażeń prostych w pewnym wyrażeniu 
złożonym ayntsktycznia. Zaproponowane przez Foskatte t ^ y  rela
cji tekstowych wyodrębniaję cztery grupy wryrażeń złożonych /4/:
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Pierwsze grupę charakterystyk tworzę wyrażenia zawierajęce 
nazwę teiRatu dokumentu 1 nazwę Intencjonalnego odbiorcy tego do~ 
kumentu /e aubject treated vtlth particular audience In mind, 4/, 

np-
The alementa of astronomy for surveyors 
/Elementy astronomii dla podróżników/

Fluid mechanics for civil engineer's 
/Mechanika cieczy die inżynierii komunalnej/

Multivarieta statistical analysis for biologists 
/Wieloczynnikows enelize statystyczne die biologów/

Zawsrta w tych wyrażeniach relacja syntegmatyczne nie powoduje 
modyfikacji znaczenia cięgu znaków odwzorowujęcych treść doku
mentu, choć na ogół stwierdzimy, że przykłady podawene w takich 
.pracech pochodzę z dziedziny uprawianej przez adresata tekstu. 
Ookumant opatrzony chsrakterystykę "Multivariate statistical a- 
nalysia for biologists'* ■ jest teketem traktujęcym о pewnej gełę- 
zl statystyki, natomiast funkcjonowanie metod tej stetystyki i- 
lustruję przykłady zaczerpnięta z biologii. Zdaniem Foskatta. 
obecność “biologicznych" przykładów w takiej pracy nie dewaluuje 
jej w oczech innego odbiorcy jako wykładu z zakresu okraślonaj 
gałęzi statystyki, zwłaszcza gdy odbiorca ten nxa dysponują in
nym dokumentem o tym eamym temecla sklarowanym właśnie do niago. 
Rslscję między okraślanism tematu 1 nazwę przewidzianego odbioi—  
cy nazywa Foskett relację ukierunkowania /bias relation/: "fazę" 
ukierunkowanę stanowi określenia tematu, gdyż tylko ten komponent 
charekterystyki w pienie treści języke informacyjnego może podle
gać modyfikacji, natomiast nazwa odbiorcy intancjonelnago - zgod
nie z założeniem Foskatta - nie tylko nie ulaga modyfikacji w 
wyniku współwystępiania w charakterystyce z pewnym określeniem 
tematu, ale tskża nia może decydować o kształcie rzeczywistego 
zbioru odbiorców'danego dokumentu, gdyż jest on zwykle wykorzy
stywany nia tylko przez osoby nelażęce do zbioru wskazanego przez 
użytę w charaktarystyca nazwę adresata.

Orugę grupę charakterystyk stanowię cięgi wyrażaó określs- 

jęcych dv̂ a różne temsty pozostajęce wobec siebie w stosunku wpły
wu /one subject Influenced by another/, np.
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Classical icfluenc&s in Renaissance literature 
/Wpływy klasyczne л literaturze renesansu/

The literary impact of the Authorized Version Дл. its 
influence on English literature/
/Oddziaływanie pierwszaoo angielskiego przekładu Biblii 

/tj, jego wpływ na literaturę angielską//

The ef^^ect of PAS on the resistance to streptomycin 
of tubercle becilll
/Wpływ PAS na odporność zarazka gruźlicy na streptomycynę/ 

"F&zę“ wpływu stanowi te część tematu, która podlega modyfikacji, 
czyli nezwa elementu ulegającego wpływowi innego elementu,

Trzecię grupę charakterystyk stanowię iwyrażenia zewierajęce 
zależność ekspozycyjnę pomiędzy sirrymi składnikami, tzn. wystęou- 
ję w nich określenia tematóy/ dokumentów 1 nazwy dyscyplin nauko
wych lub zegadnien, z których ounktu widzenie analizowane czy o- 
mawiane sę te tematy. Relację łęczęcę takie komponenty charak
terystyki Foskett nazywa zwięzkiem ekspozycyjnym /exposition re
lation/, np.

A psychologicel study of Hemlet 
/Studium psychologiczne Hamleta/

■Literature through art: a new approach to F.~ench lire- 
rature
/Literatura przez sztukę: nowe ujęcie literatury fran
cuskiej/

Typewriter behaviour: psychology applied to teaching 
and learning typewriting
/Zachowanie piszęcego na maszyrie: psycnologia stosowa
na w nauczaniu i uczeniu się maszynopisenia/

"’ełacja ekspozycji wskazuje główny obiekt treści dokumentu oraz 
aspekt, w którym jest on rozważany, W przeciwieństwie do poprze
dniej relacji ekspozycja wyraźnie różnicuje wagę komponentu o- 
Kreślajęcego obiekt i komponentu atrybutowego wobec tego obiektu 

reprezentujęcego aspekt opisu. *V zwięzku wpływu obydwa skłedniki 
charakterystyki - wpływajęcy i podlegsjęcy wpływowi - sę zasadni
czo w takim samym stopniu istotne dla odbiorcy dokumentu, w zwięz- 

r.u ekspozycyjnym istotny jest przede wszystkim element analizowa
ny /stęd; efceponowany/, netomiest punict widzenia taj analizy иа 
znaczenie drugorzędne.
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Relacja ekspozycji nie me wśród zaproponoivanych przez Renge- 
nathene zwięzków fazowych swojego odpowiednika, Z podanych przez 
niego oraz omawiajęcegc jego teorię Unguriana przykładów wynika, 
że wyodrębnione jako ekspozycje przez Foskette struktury charak
terystyk sę traktowane przez Rangenathena podobnie Jak tzv(.związ
ki ukierunkowania, np. taraat "Widmo promieni rentgenowskich w 
chirurgii ortopedycznej /9/ interpretowany jest jako omówienie 
■widma promieni rentgenowskich przeznaczone die chirurgii ortope
dycznej. Ponieważ dokument ten omawia chirurgię zdeformowanych 
stóp i wykorzystanie v/ niej widma promieni rentgenowskich /por.9, 
s. 59-60/, za pomocę zwięzku ekspozycji mógłby zostać on opiesny 
jako omówienie widme promieni rentgenowskich z punktu widzenie 
wykorzystanie go w chirurgii zdeformowanych stóp. Wobec tego, 
pojawia się problem odróżnienie relacji ukierunkowania od rale- 
cji ekspozycji. Zauważmy, iż nie tylko podany przez Unguriana 
przykład z-więzku ukierunkowanie możne zinterpretować jsko zwią
zek ekspozycji, ale także trzeci przykład zv/ięzku ekspozycyjne
go Foskette /Typewriter behaviour; psychology applied to teaching 
and learning typewriting/ z łetwościę możne zinterpretować jako 
zwięzek ukierunkowenia /Psychologia dla uczęcycb i uczęcych się 
maszynopisanie/. Nie znaczy to jednak, że związek ekspozycji 
można zredukować do relacji ukierunkowanie, albowiem ani pierw
szy ani drugi przykład Foskette takiemu zabiegowi nie może zo
stać poddany bez zniekształcenia sensu wypowiedzi. Według kon

cepcji Fosketta struktury zawierające stusunetc ukierunkowania 
przysługuję wyłęcznie chsrakterystykom opisujęcym podręczniki 
czy prace popularyzatorskie, ekspozycjo netomiest V4łaśclwa Jest 
tym charakterystykom, które reprezentuję teksty zawierające roz
ważania interdyscyplinarne. Niewętpliwie definicja ta Jest nie- 
ostrs, niemniej pomysł rozróżnienia tych dwóch rodzajów dokumen
tów wydaje się słuszny.

Czv;artę grupę charakterystyk stanowię wyrażenia, których 
komponenty pozostaję wobec siebie w stosunku porównania, a więc 
reprezentuję one dokumenty konfrcntujęce dwa różne zegadnienie, 

np.
Science end politics
/Nsuka a/i politykę/
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Church and etere
/Kościół e/i państwo/

R&llglon and science
/Religie a/i nauka

Zwlęzek porównanie /comparison ralation/ igczy zagadnienia, które 
nie podlegaj? wzajemnej modyfikacji, a przynejmniaj modyfikacja 
take nie znajduje odzwierciedlenia w tekście. St?d też Foskett 
zaleca traktowania obu członów porównania równorzędnie, obydwie 
"fazy" jak pisze, s? pod względem ważności równe /hara we have 
nc indication which is the primary phase, bacaueo both phases 
are equal, 4/. Podobne rozumovvanle zastosowano wyjaśnisjęc różni
cę między zwięzkiam wpływu i ekspozycji, co nie zneczy jednak, że 
relacja wpływu może być utożsamiona z relecję komparatywn®, jak 
zeznaczono bowiem wyżej, w drugim przypadku zakłada się brak is
totnych modyfikacji spowodowanych przez akonfrontowanie dv#óch za
gadnień .

Propozycje Foskatta wzbogaca zastaw relacji fazowych Ranga- 
nethana o zwięzak ekspozycyjny, pomija natomiast ralecję różnico
wania, słusznie traktując ję jako szczególny rodzaj porównania. 
Rozważania Foskatta nie zmierzaj? jodnek do określenia wszelkich 
możliwych i istotnych semantycznie połęczeń składników charakte
rystyk wieloelementowych, chodzi tu bowiem głównie o stwierdzenie 
warunków wymaganych przy przekaztełcaniu cheraktarystyk w zapisy 
równoznaczne choć formalnie różna. Mechaniczne przestawianie e- 
lemantów charakterystyki zmierzaj?ca do umieszczenia w pozycji 
klucza wyszuklwawczago każdego znsczęcego jej składnika powodują 
często zmianę struktury semantycznej wyrażenia złożonego, czyli 
zmianę sensu całego zapisu. Oznaczenia zy/lęzków semantycznych 
między elemantaini pewnej wypov/iedzi, zdaniem Foskstts, zniwelo- 
wełoby niebezpieczeństwo powstawania tzw. fałszywych koordynacji. 
Wśród zapiaów indeksowych występuj? takie ciągi ivyrażsń prostych 
języka informecyjnego, która nie wymagej? dokładnego pracyzovva- 
nia charakteru występujących między tymi wyrażanieml połączeń, 
np, "Aluminium : Obróbka cieplna", "Komputery : Rolnictwo” , atc. 
Zmiana szyku tych wyrażeń nie'powoduje zmiany znaczenia całego 
zapisu, gdyż nasza wiedze pozsjęzykowa nia dopuszcza istnienia 
więcej niż jednego znaczenia zastawienia takich wyrażeń prostych.
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Istnieję jednek charakterystyki, w których zalana azyku skłsdnlkóv/ 
prowadzi albo do powstsnla nowego znaczenia, albo też czyni uzys
kany po tranaformacjl zapla wieloznacznym, np. "Nauka : Polityka"
/ "Polityka ; Neuke" /= wpływ neukl na politykę i wpływ polityki 
na naukę; = porównania poględów nauki ns politykę i polityki na 
naukę/; "Anatomia : Pielęgniarki" / "Pielęgniarki : Anetoaia” 

enatomia dla pialęgnlerek; a anatomia pielęgniarek/, W  takich 
przypadkach sprecyzowanie relacji między akładnikami charakterya- 
tyki jest koniacznościę zabezpieczajęcę przed powstawaniem fał
szywych interpretecji znaczenie zapieu. Należy zaznaczyć, iż wy
stępowanie wa frazach Języke naturalnego wykładników relacji /np, 
wpływ, dla, porównanie z, etc./ nie gwarantuje równoznacznoścl ze- 
piaów oryginalnego i otrzymanego po trana formacji, ponieważ z re- 
■guły yjykładniki takie maję charakter pozycyjny, czyli nie mogę 
zmieniać swojego miejsca przed, po lub między argunentani, np. 
temat "Female anatomy for nureee" /Anatomie kobiet dla pielęgnia
rek/ po transformacji rotacyjnej przyjmie postać "Anatomy for 
nurees, female" /Anatomie dla pielęgniarek, koblet/y//. a temat 
"The Bibie: influenca on Engllah literatura" /Biblia: wpływ na 
literaturę engielekę/ według tej samej zaaedy rotacji przekeztał- 
ci się w zapis "English literatura : the Bible ; influence on" 
/Literatura angielska : Biblia : wpływ ne/. Wprowedzania wykłed- 
nikór/ relacji semantycznych i określanie zeeed postępowenia z ni
mi w procesie trensformecji równoważnościowej charakterystyk wy
szukiwawczych pozwoliłoby wyeliminować tego rodzaju niepożądane 
zjawiska.

Na zakończanie warto wspomnieć o sugestiach Foekmtta doty
czących rozpoznawanie tzw. relacji fazowych. Uważa on, że w tym 
celu wygodnie jest posłużyć eię w przypadku języków informacyj
nych o paranaturalnym słownictwie wykładnikami odpowiednich ro
dzajów zwięzków funkcjonujęcymi w strukturach powierzchniowych 
Języka naturalnego, natomiast w przypadku języków informacyjnych 
posługujęcych alę notację sztucznę - należy wprowedzić odrębny 
zestaw symboli relacyjnych o p o s t e d  kontrastowej wobec symboli 
nieralacyjnych /tj. np. dis klasyfikacji wykorzyetujęcej nota
cję numerycznę należy opracować relatory oznaczana aymbolemi li

terowymi/. Fomyeł formalnego odróżnienie symboli kiesyfikecyjnych
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1 relatorów Jeat powszechnie realizowany, n.in. znalezł on zeeto- 
sowenle w skonstruowanym p r z e z  3,C. Perreaults s^atemle relatorów 
dis UKO, czy w koncepcji O.E.L. Ferradane'a tzw, indeksowenla re
lacyjnego .

Rozważania Fosketts azczagólnia wyreźnie podkreślają specy
ficzny charakter tzw. relacji fazowych jako zinterpretowanych sa- 
msntycznie związków syntaginetycznych powstających w planie treści 
języka informacyjnego przez odbicie konfiguracji pojęć «isoółtwo- 
rzęcych opis treści Indywidualnego dokumentu.

Relacje fazowe w klasyfikacji struktur syntsktycznych 

B.Buchanana

Ranganathanowskla pojęcia relacji fazowej zostało także wy
korzystana przez B. Buchanana w jego teorii klasyfikacji dokumen
tacyjnej /1/. Charakterystyczne jest jednak, że autor ten inter
pretują zwięzki fazowe jako powien szczególny rodzaj relacji rvn- 
tagnatycznych, występujęcych w tekstach języka informacyjnego 
/klasyfikacyjnego/, dopuszczajęc jak gdyoy ietnienie innych re
lacji tekstowych takiego języka. Mieporozumienle tkwi tu Jedynie 
w warstwie terminologicznej, lecz wyjaśnienie go wydaje się ko
nieczne, gdyż wiele wniosków Buchanana budzi pewna wętpliivoścl.

Przyjmujęc zaproponowany przez F, de Seussure'a podział 
zwięzków międzywyrazowych na zwlęzki peradygmstyczne /immancnlnc. 
systemowe, asocjacyjne/, i zwięzki syntagmetyczne /tekstowe, sy
tuacyjne/ Buchanan buduje własnę typologię relacji występujęcych 
vł językach informacyjnych typu klasyfikacyjnego. Pierwszy rodzaj 
relacji ograniczę on do zv<rięzków hierarchicznych, choć de facto 
obejmuję one także inne zależności systemowe /np. obiekt - dzia
łanie, obiekt - v/łasność, aktor - dziełanle, część - cełośd. etcy. 
Relacja syntagmetyczne analizuje natomiast na dwóch różnych po
ziomach: związków pomiędzy komponentami elementarnej jednostki 
leksykalnej i zwięzków między jednostkami lekeykainymi tworzący
mi pewne wyrażenie złożone. Neleży Jednak zaznaczyć, żs rozróż
nienia tego Buchanan explicite nie przeprowadził, a ponieważ 
wszystkie podane przez niego przykłady formułowane sę w języku 
naturalnym /angielskim/, cały wywód jest niejasny i budzi wiele 
wątpliwości.
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Relacje synteginetyczne zosteły tu onówione w  kontekście typo
logia wyre2ei^ Języka Informacyjnego. Dwie podstawowe wyodrębnione 
grupy to tzw. klasy proste /simple classes/ 1 kiesy złożone / c o m 
p o s i t e  classes/. Pierwsze dzielę się ne kiesy elamentarne /ele
ments! classes/ 1 klasy nałożone /superimposed cleesea/. drugie 
natomiast - ne klasy kompleksowe /complex classes/ i klasy roz
winięte /compound classes/ /1/.

Classes resulting from syntectlcal relationship
_____________________ I________________________
I

Simple classes Compoelte clessea 
_____________ I_______

Elementsl
d e s s e s

Superimposed
classes

Complex
classes

---
Compound
classes

klasami prostymi sę wyrażenia, w których nie występuje żadns re
lacja semantyczna lub zwięzek w nim zawarty definiuje tylko Jeden 
desygnat pośredni. Wśród klas tych wyrażenie, które określaję 
desygnat za pomocę jednej tylko cechy tworzę podgrupę klas ele
mentarnych, natomiast wyrażenia definiujęce deaygnst przez wska
zanie więcej niż jednej Jego własności tworzę podgrupę kies nało
żonych. Przykładem! klas elementarnych sę ‘’Oddychanie” /pewien 
proces fizjologiczny/, "Leay" /pewne środowisko zdefiniowane 
przez pokrycie gruntu/, "Zwierzęta morskie” /pewien rodzaj zwie
rzę! zdefiniowany przez Jednę cschę; środowisko życia/, "Zwierzę

ta hłbarnacyjne” /pewien rodzaj zwierzęt zdefIniovvany przez jednę 
cechę: sposób życie/, etc. Przykładami klas nałożonych sę "Lasy 
tropikalne" /pewne środowisko zdefinlowmne przez dwie własności; 
pokrycie gruntu i strefę klimatycznę/. "Seeki eorskle" /pewien 
rodzaj zwierzęt zdefiniowany przez dwie cechy: określonę tekeo- 
nomię zoologicznę i środowieko życie/, "Polskie ptaki migracyjne” 
/pewien rodzaj zwierzęt zdefiniowany przez trzy cechy; określonę 
taksonomię zoologicznę, miejsce, w którym przebywaję i sposób 
życia/. Ponieważ dwa ostatnia przykłady mogę wydawać eię niejas
ne należy zsznaczyć, że Buchanan przyjmuje pojęcie ■’zwierzę' Ja

ko pierwotne.
Klasy złożone zosteły zdefiniowane Jeko zwięzki między naz

wami różnych deaygnetów pośrednich: relacje nie określaję rodzs-
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dzaju desygnstów lecz poleczenie ich nezw w blssle. Klssy konple- 
ksowe i rozwinięte rńznię się stopniem modyfikowenla zakreeu 
nazwy Jednego obiektu przez nszwę drugiego. Klssy kompleksowe 
pozostawisję swoja komponenty niezmienione, tj. współwystępowa
nia w temscie nszw różnych obisktów, procesów czy zjawisk nis po- 
voduje ich wzejemnsgo modyfIkowanls, Klasy rozwinięte zawlsraję 
latomiast relecję fuzji, czyli ich komponenty wzsjsmnis się prze
kształcaj ę, znaczenie całsgo wyrażenia nis Jest sumę znaczsnia 
}ego składników. Rozłęczne traktowanie komponentów klasy rozwi- 
liętej nie Jest możliwa, zaś składniki kiesy kompleksowej można 
fozpotrywać odrębnie.

Przykładem "nierozerwalnej" klasy złożonej, czyli rozi*jinię- 
tsj. Jest "Rozmneżsnie ptaków", w którym w Jednę csłość zlano 
dwa różne zjawiska czy fakty, dwie różns katsgorie ontologiczns: 
"Rozmnażania" /pewien proces fizjologiczny/ i "Ptaki" /pswien ro
dzaj zwierzęt zdefinioivany przsz wskazanie jednaj cechy; określo
nej taksonomii zoologicznej/. Puzja ta nie spowodowała przekształ
cenia JsdneJ kategorii w drugę /rozmnażania nie stało się ptakami, 
ani ptaki rozmnażaniem/, stworzyła natomiast nowę kategorię zło- 
żonę. Przedstawione przez Buchanana przykłady nie wyjaśniaję Je
dnak w sposób wyczerpujący motywacji sklssyfikov/anis tego rodza
ju v/yrażen Jako klas złożonych.

W wielu klasyfikacjach monohisrsrchlcznych wyrażania takie 
kodowens sę za pomocę symboli prostych wyliczonych \ч tablicsch, 
toteż na poziomie notacji nie istnisje żadne relacja syntagmaty- 
czna. Klssyfikscjs fssetov;s zsssdniczo traktuję ivyrażenis typu 
"Rozmneżenie ptaków" czy "Organizacje zawodów sportoivych” Jako 
klasy złożone, których komponenty pochodzę z różnych kategorii, 
a więc zgodnie z koncepcję Buchanana. Należy Jednak podkreślić, 
że o tym czy nyrażenis zwana w omawianej teorii klasę rozwiniętę 
Jest wyrażeniem złożonym określonego języka informacyjnego decy
duje struktura leksyki tago Języka. Oeżeli np. w pewnej tclasyfi- 
kacji fasetowej zdecydowano by się uporządkować pojęcia dotyczę- 
cs procesów fizjologicznych według rodzsju procesu i obiektu pod- 
legsjęcego temu procesowi, wówczas klasę "Rozmnażanie ptaków” 
znalazłaby się w drugiej fasecie Jako wyrażenie prosta, >v pierw
szej natomiast zawarte byłyby tekis nazv/y Jak "Rozmnażanie płcio
we", "Rozmnażanie bezpłciowe", "Neotsmia", etc.
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Podany wyżej przykład ma charakter czysto teoretyczny, do
wodzi Jednak względności opinii Buchan&na, Innym świadectwem nia- 
potvjierdzania aię Jago poględów Jest Istnienie tzw. daskryptorów 
przymiotnikowych /np. w opracowanym przez Alena Gllchrlsta "Clas
sification/ Thaseuruo for Sport and Physical Recreation /and al
lied topics/", London: The Sport Council, 1981/. Wyrażania "Bie
gi krótkie", która r/edług koncepcji Buchanana pow/inno stanowić 
klasę prostg /zakładajęc, że pojęcia "biagi" Jeat pojęciem pier
wotnym/ w Języku dysponujęcym nieaamodzialnymi syntaktycznia 
symbolami o trsści atrybutywnej reprezentowene Jest za pomocę 
konketenacji symboli odpowiadajęcych pojęciom "biagi" 1 "krót
ki".

Omówione dotęd rodzaje klas Viryodrębntonych vi typologii Bu
chanana zawiaraję relacje odzwierciedlajęce zależności znscza- 
niovire między ich komponantemi traktowamymi Jako identyfikatory 
obiektów świate pozadokumentecyjnago /dasygnatóy/ pośrednich/ 
lub ich własności. Czwarty rodzaj struktury zapisóp/ Języka in
formacyjnego - klasy kompleksowa - kreuję zvifięzki nie tylko zo- 
chodzęce między desygnatami akładników takich zapisów, ala prze 
da wazyetkim ralacje pomiędzy całymi tematami reprezentowanymi 
przez te akładniki lub ich cięgi. Relacja te tym różnię się od 
pozostałych wyodrębnionych przez Buchanena typów zwięzkón, ża 
określane sę one v/ rzeczyr/latości dokumentacyjnej a nie między 
obiektami treści rozumianymi Jeko elementy świste zewnętrznego. 
Kiesy kompleksowe Buchanan sxpressls verbis utożsamię ze zv/ięz- 
kemi wyrezowymi tworzonymi przez relacje fazowe, chocież - nie
zbyt fortunnie cytujęc Renganathana - określa Je Jsko tzw.zwlęz- 
ki luźne /looae asaemblagas/ różnlęce się od klas rozv/iniętych 
tym, iż można każdy z ich slamentów traktować nlezalsżnie. Kla
sy kompleksov^e konstytuowane sę więc przez relację komparstywnę 
/"Porównanie zwierzęt hibernacyjnych 1 migracyjnych", "Naopay- 

choenaliza a marksizm"/» relację wpływu /"Wpływ darwlnizmu na 
myśl chrześcljańskę"/ lub relację ekspozycji /"Etnologiczna in
terpretacje zjawiake agresji wśród ludzi"/. Komponentami klas 
kompleksowych mogę być ivszystkie pozostałe rodzaje wyrażeń Ję

zyka informacyjnego. Hyśl ta koresponduje z koncepcję Rengena- 
thena wyróżniajęcę relacje wewnętrzfesetcv/e, wawnętrzszeregowa
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/odpowiedsłyby one zwiQzkooi silędzy klsseml slenantarnyąl, nałożo
nymi i rozwiniętymi/ oraz relacje międzyklaeewa /odpowiadałyby 
one zwięzkora między składnikami klas kompleksowych/.

Эгк wspomniano - zdaniem Buchanana - klasy kompleksowe re
prezentuję typ luźnych zwięzków wyrazowych. W świetle podanych 
przykładów i ogólnej definicji relacji fazowej, stwierdzenie to 
nie wydaje się przekonujące. Ani zwigzek ekspozycyjny ani zwię- 
zak wpływu jednego ekładnika na drugi nie dopuszczaję możliwości 
rozpetrywonia argumentów relacji fazowej jako samodzielnych nie
zależnych tematów. ZaleZność taks tkwi w eamej istocie wy'mienio- 
n y c h relacji, jeśli zgodnie z intencję Rangansthana rozumiemy je 
jako zwięzki między tematami dokumentów. Buchanan jednak stara 
się analizować zwięzki znaczeniowe zawarte w klasach komplekso
wych za pomocę metody stosowanej w anelizie pozostałych typów 
wyrażeń, co powoduje, że wyprowadzone przez niego wnioski sę 
sprzeczne z ogólnymi załoZaniami przyjętymi w teorii Ranganatha- 
na.

Przeprowadzona przez Buchenana w tych ssmy'ch kategoriach a- 
nalize aemantyczna wyrażeń pochodzących z różnych poziomó(v języ
ka informacyjnego /morfologicznego i ayntaktycznego/, lub według 
innej interpretacji wyrażeń należących do różnych języków /języ
ka naturalnego i języka informacyjnego/, azczególnie wyraźnie 
podkreślę zasadniczę cechę tzw. relacji fezowych. Mienom tym o- 
kreśla się bowiem relacje syntaktyczne języka informacyjnego za
chodzące między jednostkami leksykalnymi, skłedejęcymi się na 
charakterystykę dokumentu. Ograniczenie zestawu możliwych zna
czeniowych typów tekich relacji do tylko trzech związków wyróż
nionych przez Foskette /relecja ukierunkowania została wyłączo
na, gdyż nie jest ona interpretowalna wyłącznie na bazie treści 
dokumentu/, wydaje się zupełnie nieuzasadnione. W zależności od 
tego, jakie dokumenty opisuje dany język informacyjny i jaką 
obsługuje on dziedzinę wiedzy, można określać wiele różnych is
totnych dis konkretnego typu użytkownika i rodzaju zagadnień 
związków tekotovifych.
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Na zaKDiSczenie warto zastanowić się nad ty*. Jaki zwięzek 
zachodzi między pojęciami z'tvięzki syntagmetyczne i relacja fazo
we.

Cechę wyróżniajęcę relacje fazowe Jest nie określona ich in
terpretacja eemantyczne, lecz to, że sę one zwięzkami między ele
mentami tekstu Języka Informacyjnego, czyli relacjami ayntaktycz- 
nymi określanymi na poziomie zdeń i tekstów tego Języka. W teo
rii Językóv4 infcrmscyjnych poziomy niżaze niż syntaktyczny zasad
niczo nie sę uwzględniane, gdyż struktura jednO/Stek leksykalnych 
narzucona Jest albo przez reguły morfologiczne Języka natural

nego albo przez okrealonę konv'encJę notecyjnę, toteż Jedynymi 
rozważanymi tu relacjami syntaktycznymi sę zwigzkl tworzęce zda
nia i teksty Języka informacyjnego, tvynika stęd, że relacje syn
tagma tyczne i relacje fazowe sę nazwami tych samych obiektów. 
Pierwsza z nich Jest terminem Językozneyjczym, druge natomiast 
specyficznym tworem Ranganathene, który zmierzajęc do zbudowania 
samodzielnej nauki - teorii klasyfikacji - konaekwentnie wprowa
dzał własne rezwy nawet dla obiektów dobrze Już rozpoznanych na 
gruncie Innych nauk. Nie należy więc. Jak czyni to wielu auto
rów, wyróżniać relacji fazowych Jako podgrupy zwięzkóv^ syntak ty
cznych, interpretacja taka bowiem nie tylko nie ma uzasadnienia 
lecz także jest sprzeczne z założeniami teorii, ne gruncie któ
rej pov;stało pojęcie relacji fazowej.
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EBERHARDT GERING
Rada Naukowa Informacji
o Naukach Społecznych NRD

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZBIOR0V/ INFORMACOI 
ZAUTOMATYZOWANEGO MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEtUJ INFORFWCYONEGO 

NAUK SPOŁECZNYCH 00 BADAŃ NAUKOMETRYCZNYCH*''"

Propozycja v^ykorzystania zbiorów informacji 
Zautomatyzowanego Międzynarodowego Systemu 
Informacyjnego Nauk Społecznych iv naukoma- 
trycznych badaniach stanu i tendencji roz
wojowych nauki. Charakterystyka metody ta
kiego badania opartaj na statystycznej ana
lizie each opisów dokumentacyjnych zavjartych 
w zbiorach MSINS.

Wydaje eię celowa zv/rćcania uwagi no konieczność i na jedng 
z możliwości intansywnie.jszego vjykorzystania "surowca-. którym 
jest informacja naukowa będęca przedmiotem naszaj działalności 
- zarówno w skali poszczególnych krajów członkowskich, jak też 
całago systemu międzynarodowego. Duże zbiory 1 struraianle in
formacji naukowa-j, które powstaję vł miarę tworzenie Zautomatyzo
wanego Mtędzynarodoivcgo Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych 
/Zr-ISINS/ IV ramach współpracy międzynarodowej, będę przaważać

'Tekst wystąpienia na II Konferencji Teoretycznej M31NS w Tal
linie, w listopadzie 1982 r.; tytuł oryginału w języku rosyjs
kim; C dopulnitelnoj vozmożnosri ispolzovanija informacjonnych 
potokov AIS MISON.
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wielkością ned zbiereń, którym.! dyeponoweły dotychczee poszcze
gólne kreje członlccws^cle Systemu. Przew.iduje się, ± e zbiory 
ZMSINS b^d^ /po całko«cLt<ej rozbudowie Systemu/ 'powiększeć się o 
200-250 tys. opisów dofaŁratentecyJnych rocznie. Oznaczę to przy
rost pięcioletni w skald okoAo 1 min opasów, w tym np. 200 tys. 
z dziedziny nauk ekononiicznychj 100 tys. z dziedziny filozofii 
i 220 tys. Z historii.

Strategie rozwoju apołecszao-gosporfarczego krajów socjalis
tycznych w latech osiemdzaeslętych przetiawie za tym, aby doło
żyć wszelkich starań w celu Jak najlepszego wykorzystania tych 
zbiorów Informacji. Nebieraję one bowiem dużego zneczenio ekono
micznego 1 ideologicznego dla poszczególnych krajów socjalisty
cznych, e zwłaezcza dla współpracy gospodarczej i naukowej mię
dzy nimi. Wynikejęce stęd rao±liwości nie sprowedzaję się przy 
tym do Jek najefektywniejszego udostępniania użytkownikom infor
macji pojadynczych dokumentów pochodnych lub pierwotnych, choć 
stenowi to niewątpliwie Jedno z najważniejszych zadsń ZMSINS, 
Powinno to wszakże stanowić Jeden z aspektów naszej przyszłej 
działalności informacyjnej. Równocześnie należy bowiem zwrócić 
uwagę ns metody, umożliwiajęce kompleksowe wykorzystanie zbio
rów; informacji, zaś strukturę zbiorów i Ich przyrostu ansli- 

zować z różnych punktów widzenia. Następnie należałoby na pod
stawie vr/nikdw tych analiz formułować wnioski o procesach rozwo
ju neuki w ramach poszczególnych dyscyplin, w określonych kra
jach, w wybranych przedziałach czasu itd.

Metody tego typu należę do narzędzi badawczych naukometrii.
Z punktu widzenie naukometrii tworzone zbiory informacji 

naukowej rozpatruje się /według Chejtune/ Jako sfskt obiektyw
nych zależności ilościowych występujących w nauca. Dzięki za
stosowaniu odpowiednich procedur algorytmicznych i techniki e- 
lektronicznego przetwarzanie danych tworzona jest przy tym z a -  
aadniczo nowa informacja o tendencjach i prawidłowościach roz
woju nauki /według Dobrowa/. Informacja ta - nie dajęca się u- 
zyskeć innymi eposobami ani zgromadzić, nawet przy dużych nakła
dach pracy - ma szczególnie duże znaczenie dla ośrodków kieruję- 
cych badaniami naukowymi w skeli ogólnokrajowej. Jek tez odpo
wiedzialnych ze międz^Tia^^odonę współpracę nsukowę.
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Dakc przykłady nożna wyralenlć Informacje;
e/ c utworzonych w ostatnim okreele lub ektuelnle tworzonych 

ośrodkach koncentracji badań naukoivych w kraju 1 za granicg, skla
rowanych na te dziedziny bedań, które eaml uprawiamy lub które 
nes szczególnie interesuję,

Ь/ o kierunkach badań podjętych w ostatnim czesie,

С/ o potencjalnych partnerach współpracy w zekreele danych 
badań oraz w zakresie wykorzystania ich wyników,

d/ o ograniczeniu lub zaprzesteniu wydawania publikacji do
tyczących określonych kierunków lub tematów badawczych.

Twiardzanie uzyskane w wyniku naukometrycznej analizy zbio
rów informacji nsukov/ej maję poczętkov;o charakter hipotez.

No przykład analiza statystyczna wyników badań, gromadzonych 
z obszaru krajó/i socjalistycznych w podziale według wybranych za
gadnień filozofii 1 socjologii, e następnie rozpo'wszechnienych 
przez międzynarodowy epecjalietyczny system informacji o precach 
naukor/ych wykazała, w odniesieniu do danych z 1981 r. . co nastę

puj e:
1. Statystyka pozvirale stwierdzić, że w Zwlęzku Radzieckim 

częstość v;ystępo;vania sprav/ozdań /ale nie rozprav/ doktorskich 1 
habilitacyjnych/ jako wyniku końcowego jest w zakresie pawnych 
badań socjologicznych szczagólnie wysoka w porównaniu z innymi 
problemami filozoficznymi i socjologicznymi. Taki sam obraz, 
tylko jeszcze jaskrawszy, daja statystykę dotyczęca innych krajów 
socjalistycznych. Możne więc zakładać, że do wspomnianych badań 

przywinz'jje się obecnie w rozpatryv^anych krajach szczególne zna
czenie.

2. W tych samych dziedzinach badań częstość występowania 
rozprav; doktorskich 1 habilitacyjnych okazuje się - według danych 
statystycznych - wyraźnie mniejsze w pozostełych krajach eocjslis- 
tycznych aniżeli'w Zwięzku Radzieckim. Można więc zakładać, że 
liczba rozpraw doktorakich i hebilitacyjnych rr/konywanych w anali
zowanej dziedzinie badań Jest w krejach socjalistycznych. z wyjąt
kiem ZSRR. niedostateczna w stosunku do współczesnych potrzeb spo
łecznych.
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Hipotezy przyjęte w powyliszych przykładach sę wynlkiom nato- 
notyczno-atatyatycznej analizy częstości *vystępovvsnie określonych 
cech dokumentów w zbiorze informacji. Pominięty został przy tym 
wpływ, wywierany no odpowiedni strumian dokumentów informacyjnych, 
przaz inne czynniki społeczne, trudno uchivytna zs pomocę zastoso
wanych metod. Olstego, w celu potwierdzenia lub obalenia przedsta
wionych hipotez, po wykonaniu ansllzy matematyczno-stotystycznej 
przy uZyciu techniki obliczeniowej, hipotezy te należy poddać 
opracowaniu intolektualnomu. Celem tego opracowania povilnno być 
otrzymanie zweryfikowanych twierdzeń o rozwoju procesów naukor/ych 
w rozpatrywanych dziadzinach.

Po to, by otrzymać takie twierdzenia prawdziwa, należy - w 
podanym wyżej przykładzie - drogę logicznej analizy hipotezy 
stwierdzić czy badany zbiór informacji Jeat dostatecznie rcprez> n- 
tatywny, określić Jak kształtują się statystyczny rozkład często
ści danej cechy w pokrewnych dziedzinach neukl oraz jak zmieniały 
się rozkłady częstości w cięgu ostatnich lat, ltd.

Częstość występowania różnych wariantów określonej cechy do- 
kumentovj w zbiorze informacji* np. częstość występov/an±s cha
rakterystyk krajów, z których pochodzę poszczególna dukumonty 
/lub składniki danych/; "kraj pochodzenia dokumentu", ustala się 
za pomocę rejestracji prowadzonej automatycznie. Rejestracja sta
nowi oajprostszę formę oceny ilościowej, metodę, która daje aię 
zastosować do większości zjawisk społecznych,

Z punktu widzenia naukometrli intereaujęca może być m a  tylko 
ustalenie częstości występowania danego wariantu cechy, ala 1 
ustalanie pełnej liczby istniejęcych wariantów taj cechy orsz 
oKroślenie udziału poszczególnych wariantów w zbiorze informacji. 
Weźmy dr/я przykłady:

1. Określamy liczbę krajów, która sę reprezentowane w zbiorze 
informacji w pozycji opisu dokumantecyjnago; "kraj pochodzenia do
kumentu", Jak rói^niez częstości, z którymi aę one tam reprezanto- 
wane.

Możlj.y/e pytanie: w ilu krajach prowadzono w cięgu ostatnich 
pięciu lat badania dotyczęce tamatów uwzględnianych w rozpatrywa
nym zbiorze informacji?
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Możliwe tivlerd;;enla dotyczęce:
0/ stopnia koncentracjx prac badawczych w rozpatrywanych 

dziedzinach nauki w skali niędzynerodowej,
Ь/ udziału pouzczególnych krajóv^ w tworzeniu zbioru infor

macji.
2, Określamy liczbę odrębnych tematów badeviczych, któro sij 

indeksowane za ponioco symboli klasyfikacyjnych i ««prowadzane do 
zbioru informacji przez zapis w pierwszym polu opiau: “symbol 
klasyfikecj 1" , Jek również określamy częstości гл/stępowanla odpo- 
v/lednlch symboli v; zbiorze Informacji,

Moilitve pytanie*, w ilu odrębnych tematach lub grupach tema
tycznych odziviercietllcnych iv rozpetrywanym zbiorze informacji 
prowad'ona były w cię^u ostatnich pięciu 1st badanie?

Możliwe twierdzenie dotyczęce:
a/ stopnia, w Jakim zakres prowadzonych badań pokrywa odpo- 

Wiednie dziedziny nauki;
b/ udziału poszczególnych tematów badawczych zxndeksowanych 

za pofccicę symboli klasyfikacyjnych к zbierze informacji.
Ogólna liczba ujęć naukomatrycznych, które mogę być sonso** 

wnja sformułowane. Jest vprost proporcjonalno do liczby cech do
kumentów luh składników danych, które sę wykorzystyv/sne w anali
zie materoatyczno-statystycznej, Może się przy tym okazać na ogól- 
nę liczbę lO«t składników opisu. Jaka występują w formacie vj/raxnny 
MSIN3, ża hezpośradnie znaczenia dla badań naukometrycznych ma 
przynajmniaj 30 skłcdrlkóy;. Dost przy tym uzasadniona, aby dla 
uproszczenie prowadzonych anoliz naukometrycznych sprowadzić te 
30 składników dc następujęcych 11 ekłednlków, lub each, zagrego
wanych :
- rodzaj dokumentu,
- data yjydania,
- miejsce wydenia /kraj, miasto/,

- Język,
- eutor /indyv/iduslny, zespołowy/,
- instytucja sprawcza lub afiliacja autora,
- symbole klasyflkecj1,
- deskryptory.



- tytuł,
> oznaczenie stopnia dostępności,
> objętość dokumantu,

Ola 5 spośród tych 11 each istnieją vvykazy kodów, tj. normy 
lub instrukcja normatywno-techniczne uzgodnione na forum między- 
nerodowym. Automatyczne przetwarzanie tych cech nie nastręcza 
wobec tego trudności. Proces forntalizowania dalszych 5 cech Jest 
bliski zakończenia, jakkolwiek niezbędne jest Jeszcze stworzenie 
pewnych przesłanek formalnych niezbędnych do automatycznego 
przetwerzania tych cech. Nie Jest Jeszcze rozwiązany problem gru
powania tytułów różniących się pod względem Języka, lecz równo
ważnych co do treści. Będzie to wymagać zastosowanie w przyszło
ści specjalnych metod zautomatyzowanego przetwarzania języka na
turalnego.

Z wymienionych wyżaj 11 cech można utworzyć ponad 2000 kom

binacji, z których większość może mieć znaczenie dla badań neukc- 
metrycznych.

Możliwości i znaczenie naukometfycznej analizy zbiorów in
formacji poważnia się zv/iększą. Jeśli oprócz dokumantów opubliko- 
v/anych zostanę włączona do baz danych ZMSINS również inne rodzaja 
dokumentów. Chodzi tu zwłaszcza o raporty z badań naukoivych oraz 
rozprawy doktorskie i habilitecyjna z dziedziny nauk społecznych, 
wykopywane w krajach członkowskich m s i n S. Duże znaczenie metody
czne w tym zakresie maję "kompleksowe analizy baz danych" wykony
wane w różnych dziedzinach nauki i techniki od roku 1930 przez 
Międzynerodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej,

Przechodzimy do uogólnień i wniosków,
Naukometryczne eneliza zbiorów informacji w ramach 2MSINS 

powinna być w praktyce realizowane w trzech kolejnych etapach:
1/ analiza struktury i określenie głównych parametrów bada

nych zbiorow informacji w 2M3INS.
2/ sformułowanie zweryfikowanych statystycznie hipotez doty- 

częcych struktur, prawidłowości i procesów rozwoju tych dziedzin 

nauki, które eę reprezentowane w zbiorach informacji,

3/ opracowania intelektualne tych hipotez i sporządzanie 
wiarygodnaj kompleksowej informecji faktograficznej o strukturach^
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prawidłowościach 1 procesach rozwoju badanych dziedzin nauki 1 w 
całym obszerza nauk społacznych.

W etapla pierwszym możliwe Jast częściowe zastosowenla tech
niki obliczeniowej, zaś etap drugi może być zautomatyzov/sny w ca
łości. Można spodzior/ać się, ża w przyszłości dla etopu trzaclago 
pojawię się dodatkowa możliwości zastoaowanla emc.

Możno zakładać, żs emc typu OS-1040 lub DS-1055 sę wystar- 
czajęce do zautomatyzowanego wykonywania omawianych enslxz i obli
czać statystycznych.

W calu uproszczenia zautomatyzowanych badań naukomatrycznych 
za konieczne należy uznać sporządzenie z ksżdago opisu dokumentu 
opisu uproszczonego przezneczonago do badań naukomatrycznych w 
momencie wpływu informacji do ośrodków operacyjnych ZMSINS. Takt 
uproszczony opis syntetyczny powinien zewiorać w bardzo zwartej 
formie tylko te cechy dokumentu, która mogę być przydatne do róż
nych analiz. Do zapewniania sprav^naj anelizy frekwancyjnaj niez
będna Jest, aby brana w niej pod uwagę cechy i warianty each były 
w znacznym stopniu sformalizowana.

V/ynikaję z tego konkretne dodatkowe ivyrnaganis w odniesieniu 
do metodyki oprscowanla informacji oraz do Jakości prac badaw
czych vjykonywanych przaz specjalistów z zakresu informacji.

Potencjalnymi użytkownikami informacji faktograficznej, 
uzyskiwanej w wyniku naukometrycznej anelizy zbiorów informacji 
ZMSINS, sę przede wszystkim kadry klarownlcza i pracownicy orga
nów sterujęcych roz;vojam nauk społecznych, odpowiadzialni zo po

dejmowanie decyzji określajęcych strategię tego rozwoju, za przy
gotowywanie i podejmowanie decyzji politycznych związanych z tyn 
rozwojem.

Drugą grupę użytkowników stanowią pracownicy naukovii 1 nau- 
kovjo-dyda к tyczni specjalizujący się w neukoznawstwia.

Niopośladnle znaczenie ma omav/lane informacja faktografi
czna również dla placówek informacji o naukach społecznych, dla 
których badana strumienia 1 zbiory informacji stanowię przedmiot 

codziennej działalności.

Tłumaczył z Jęz.rosyjskiego San Lenart

141



R E C E N Z J E C M Ó W I  E N I A

KSZTAŁCENIE UZYTKOWNIKCJW INFORMACJI NAUKOIVEJ 
W SZKOŁACH WYŻSZYCH W POLSCE

W dotychczasowym plśmiennictwio, zarówno polskim Jak 1 ob- 
<^ym, brak było syntetycznego opracowania tego ważnego proDlomu, 
s Jadnoczaśnis teoretycy i praktycy informacji naukowej podkreś
lali szczególne Jago wagę. Szybki rozwój działalności inforraa- 
cyjnaj sprawił, iż na obecnym etapie obserwuje się d у s p r o^ 
p o r c J e między możliwościami systemów informacyjnych s sto
pniem ich wykorzystania. Jest to spowodowana tym, iż służby in
formacyjna nia zawsze znaję rzeczywista potrzeby użytkowników 
informacji, natomiast użytkownicy nie znaję wszystkich możliwoś
ci, Jakiś stwarzeję systemy obsługi informacyjnej, gdyż nie wy
nieśli ze szkoły dostatecznego przygotowania w tym zakreśla.

Trudność rozeznania się w narastającym piśmiennictwie 
- która stałs się jsdnę z przyczyn rozwoju praktycznej działal
ności informacyjnej - odczuwana była Już w XIX wieku. Toteż Już 
wtedy w niektórych uniwersytetach europejskich i smsrykańaklch 
wprowadzano zajęcie z bibliografii. Wykłady tekie prowadził mię

dzy innymi w letach sześćdziesiętych ubiegłego stulacie Karol 
Estreicher w Szkole Głównej w Werazawie. Na Jednym z nich po-

X/Terasa ŁAPACZ: Kształcenie użytkowników informacji w szkołach 
wyższych w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa 1979 
s. 402. 8, 2, 1 nib., 70 tsb. maszyn, powiel.

Praca doktorska wykonana pod kiarunkiam doc. dr hab, Ha
liny Chamerskiaj, obronione na Uniwersytecie Warszawskim na 
Wydziale Historycznym 3 maja 1980 r.
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wiedział: "Bez znajoności zasad bibliograficznych nie podobna zo
rientować się w którejkolwiek gałęzi nauk. Ktokolwiek и jakie 
kiarunku pracę przadalębierza, winian z n a ć  bibliograficz
nie, co poprzednicy na tein polu zdziałali, w i n i e n  u -  
m i a ć  z n a l e ź ć  e e t e r y e ł  p o Z ę d e n y  i
z r o b i ć  w y b ó r  w o g r o m i e  m e t e r y a ł u .
Ta trzy zadania nia sę łatwa do załatwiania. Kto nie zna zasad 
gruntownych, tan błęke się w labiryncie tytułów, nie znajęc 
gdzie 1 Jak czego szukać. Codzienna doświadczania uczy o tej 
prawdzia, iZ nia znajęcy metaryału obrobionago wygłaszaję bada
nia Jako nowa, które Ju2 dawno przez drugich ogłoszonemi zosta
ły, lub teź mozolę się nad dociakaniam prawd, które Juź dawno 
zostały dowiedzionemi". Stwierdzenia te nie straciły aktualnoś
ci do dzisiaj.

Celam pracy Jast przedstaviienie stanu kształcenls uiytkovi- 
ników informacji w azkołsch wyższych w Polsca na tle tandencji 
światoivych, za szczagólnym uwzględnieniem programów, metod i 
pomocy dydaktycznych oraz oceny afektywności kształcenia.
Z problematykę tę wlęźe się wiele zagadnień, która zaledwie 
zasygnelizowano w rozprawie, gdyż ze względu na rozległość pro
blematyki mogę one stanowić przedmiot odrębnych opracovian, na 

przykład: przygotov/anie wykładowców do prowadzanie. zajęć z za
kresu informacji naukowej, badania potrzeb różnych kategorii u- 
żytkowników informacji, wpływ nauczycieli ekademlckich na sto
pień wykorzystania źródeł informacji itp.

Temetam rozważań Jest kaztałcanle użytkowników informacji 
rozumiana Jako całokształt zabiegów dydaktyczno-wychowawczycn, 
zmierzajęcych do uświadomienia odbiorcom informacji roli i zna
czenia informacji naukowej dla rozwoju nauki, techniki t goapo- 
darki narodowej oraz do opanowania przez nich wiedzy i nawyków 
niezbędnych do efektywnego korzystania za źródeł informacji, z  
aparatu informacyjnego ułatwiaJęcago dostęp do nich oraz z rns-* 
tytucji zejmujęcych aię działalnośclę Informacyjnę w calu 
zidantyfikowania, zlokalizowanie, uzyskania i wykorzystanie in
formacji. Przysposobienia biblioteczne, przyspoaobianie blbllo- 
teczno-bibliografIczna, czy też azkolenle bibliograficzne sę 
traktowane jako kolejna etapy kaztałcenla użytkowników, podob
nie Jak kształcenie w zakresie podctew informacji naukowaj.



Praca atawia aobia cal zarówno poznawczy. Jak i praktyczny 
- płynęca z niaj wnloakl mogę poaiużyć do udoskonalenia procaau 
przakazu i odbioru informacji naukowej.

Podstawę żródłowę rozprawy stanowię sprawozdania z badsó 
krajowych i zagranicznych, wyniki badah własnych wykonanych w 
Polaca. teksty programów nauczania tago przadmiotu oraz dano 
statystyczna.

W Polsce przeprowadzono dotychczaa zalsdwia kilka badań, 
czy raczaj aondaży. które dotyczyły ocany przygotowania studen
tów piarwszego roku do korzyatania z biblioteki i informacji, 
ocany zajęć z zakresu informacji naukowaj przaz studantów oraz 
stopnia przygotowania doktorantów do korzyatania z informacji.

Praca badawcza podajmowane za granicę dc tyczyły:
1/ atanu kształcania użytkowników w szkołach v/yższych po- 

azczeoólnych pańatw,
<:/ poataw bibllotakarzy, użytkowników i nauczycisli aka

demickich w atosunku do kaztałcania użytko^ynlków,
3/ oceny i porównywania afektywności różnych matod nau

czania.
W celu oceny sytuacji w Polace w latach 1976-1977 przepro

wadzono badania pozwalajęca na uatalenia danych dotyczęcych pro
gramów, matod, -pomocy dydaktycznych i spravf organizacyjnych wlę- 

żęcych alę z dwiema formami kształcania użytkowników w szkołach 
wyższych, to Jast z tak zwsnym przysposobianiam blbllotacznym i 
z zajęciami z zakrasu informacji naukowaj. przy czym wzięto pod 
uwagę naatępujęca katagoria użytkowników: atudcntów, doktoran
tów i młodych pracowników nauki. Badaniami ankiatowymi objęto 
67 bibliotak ośmiu typów uczelni; unlwarsytetów, akadamli ekono
micznych, wyżazych azkół pedagogicznych, politechnik, wyższych 
azkół inżynierakich, akadamli rolniczych, akademii medycznych 
oraz akademii 1 wyższych szkół wychowania fizycznago. IV trzy- 
dziastu z tych bibliotak przeprowadzono ponadto wywiady z oso
bami odpowiadzialnymi za kształcania użytkowników. Dodatkowe 
informacje uzyskano w Ministaratwia Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, gdzia autorce udostępniono również programy naucza
nia obowięzujęce na różnych kierunkach atudiów.
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w roku akademicklB 1976/77 1 1977/78 przy wydatn«j рошосу 
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Werezawle /pełniących 
rolę ankieterów/ przeprowadzono badsnia «aj^ce na calu ocenę 
przydatności zajęć z przysposobienia bibliotecznego przez stu
dentów Uniwersytetu VJa г szewski ego. będęce jednocześnie prófaf po
równania efektywności dwu różnych metod nauczanie: tradycyjnego 
wykładu połęczonego ze zwiedzanies biblioteki и stosunku do po

kazu audiowizualnego /prezentecjl przezroczy zsynchronizowanej 
z wykładem nagranym na taśmie magnetofonowej/. Ogółem w  roku 
akademickim 1976/77 uzyekano odpowiedzi na ankietę od 1544 słu
chaczy pierwszego roku i przeprowadzono rozmowy ze «Tudentmnl 
11 kierunków studiów spośród 39 kierunków przebadanych enkieto- 
wo; tv roku ekademicklm 1977/78 ankietę vrypełniło 1575 słuchaczy 
pierwszego roku i 37 studentów drugiego roku,

W rozprawie uwzględniono oczywiście piśmiennictwo polakie 
i zagraniczne pośvjięcone problemowi kszcełcenla użytkowników 
informacji w szkołach wyższych. W  piśmiennictwie polskim prze- 
ważaję głównie artykuły dotyczęce ksztełcenie użytkowników w po
szczególnych uczelniach lub w jednym typie uczelnią czy też wy
suwające postulaty 1 propozycje zwięzane z problemem kształesnia 
użytkowników informacji lub metodykę prowadzenie zajęć. V?śród 
poważnlejazych prac zagranicznych można wyróżnić: sprawozdania 
z badań, prece poświęcone szczegółowym problemom zwlęzerym z 
kaztałceniem użytkowników Informecji, materiały z konferencji 
ne ten tsmat. podręczniki i inne pomoce przeznaczona dla użyt
kowników informacji oraz prace dotyczęce metodyki, planowania 
i prowadzenia kuraów szkolenia użytkowników, edreaowana do wy
kładowców i organizatorów takich kursów.

Oeśli chodzi o matody badawcza stosowane w precy. to jej 
część piervtsze stanowi analityczny opia aktualnego stanu zagad
nienia na śr#iecia. z historycznym zarysem problemu tsm. gdzie 
to było niezbędne, opis oparty na wynikach badeó zagranicznych 

i ne piśmiennictwie naukowym, a n i ^ i e d y  i publicyetyczny*. ne- 
tomtaat w części II i III posłużono się atoeowanysi n  prscech 
bibliotekoznawczych 1 czytelniczych metodami aocjologicznyal.

Trość rozprawy została ujęta w  trzech zasadniczych częś
ciach poprzedzonych Przedmowę i Wstępem. Przedmowa zawiera o-
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gólne c h a ra k te ry s ty k ę  przedmiotu pracy , j e j  w arsztatu  badawczego 
oraz budowy. We w stęp ie  uzasadniono potrzebę k s z t a ł c e n i a  użytkow
ników In fo rm a c j i  na t l o  współczesnych kierunków rozwoju d z i a ł a l 
n ośc i  in fo r m a c y jn e j , podano w y ja śn ie n ia  term inolog iczna  oraz o- 
mówiono h i s t o r i ę  k s z t a ł c e n i a  użytkowników I n f o r m a c j i ,  W c z ę ś c i  I 
pod tytułem " K s z t a łć enxe użytkowników in fo r m a c j i  za g ra n icę "  
scharakteryzowano: i lo ś c io w y  rozwój piśmiennictwa poświęconego 
k s z ta łc e n iu  użytkowników i n f o r m a c j i ,  b i b l i o g r a f i e  i  przeględy 
l i t e r a t u r y  d otyczęce  tego z a g a d n ien ia ,  V4spółpracę międzynerodo- 
wę w omawianym z a k r e s ie ,  k s z t a ł c e n i e  użytkovjników in fo r m a c j i  vi 

poszczególnych penstwech. k ieru n k i  badań naukowych w tym zak ra-  
a i e  oraz zseady opracowywania programów k s z t a ł c e n i e  z uwzględ
nieniem calów k o z t a łc e n ia ,  t r e ś c i  programowych, metod nauczani^, 
środków dydaktycznych wykorzystywanych w tym p ro c e s ie  oraz metod 
oceny efektyw ności  k s z t a ł c e n i a * .

Część II pod tytułom "Kształcenie użytkowników informacji 
w Polsce" jast podzielona na dwa rozdziały. W pierwszym, poótłlę- 
conym rozwojowi koncepcji kształcenia w szkołach podstavjowych, 
średnich i wyższych w świetle piśmiennictwa, poczętjszy od okre
su międzywojennego, przedstawiono: podstawy prawno kształcenia, 
koncapcje kształcenia w poszczególnych typach uczelni, programy 
zajęć, pomocą dydaktyczne 1 prace badawczo na ten temat. W roz
dziale drugim części II omówiono stan kształcenie użytkowników 
informacji w szkołach wyżazych w Polsce w światłe wspomnianych 
już badań przoprowadzonych w latach 1976-1977 w bibliotekach u- 
czelnxanych. Były to dane organizacyjne, liczbowa 1 inno - ale 
znalazły się tam takża elementy oceny sytuacji \ч oczach organi
zatorów e częściowo 1 wykładowców tych przedmiotów, roolizuję- 
cych nieraz własno werionty programu. Analizę uzyskanych lyyni- 
ków przedstewiono oddzielnie dla każdej z pięciu kategorii za
jęć, s w ich obrębie według typów uczelni, po czym omówiono 
trudności występujące przy organizowoniu i prowadzeniu zajęć 
oraz współpracę z władzami uczelni i procovinikami naukorrymi.

*Na podstawie tej części rozprawy powstał artykuł: ŁAPACZ T. 
Kształcenie użytkowników informacji naukowej w szkołach wyż
szych za granicę. Zarys problemotykl i kierunki rozwoju, - 
Roczniki Biblioteczne R.26:1982 z. 1/2 /w druku/.
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w części II, na podstawie badań studentów Univ/erpytatu War- 
szawskisgo, pordvwano opinie respondentów - szkolonych przy u- 
życiu dwóch różnych luetod « na temat zajęć z przysposobienia bi
bliotecznego, ich przydatności, programu, metod prowadzenia, 
stopnia użyteczności tych zajęć w oczach studentów itp,*.

VJ uwegach końcowych, stanowiących IV część pracy, przsd“ 
stawiono ogólne wnioski łvynikajęce z przeprowradzonych badoń, 
fornułujęc na tej podstawie praktyczne postulaty w sprewia udosi- 
konalarils systemu kształcenia użytkowników informacji w szkołach 
wyższych w Polsce.

Do pracy załączono 70 tebsl slatyetycznych prezentujących 
szczegółowe v/yniki przeprowadzonych badsń onkiotovjych orez kwes
tionariusze ankiet.

Precę zamyka bibllogrefia liczęca ok. 600 pozycji w ukła
dzie rzeczowym.

Przeprowadzone badania nasur-iaj^ szereg wniosków:
1, W programach nauczania powinna uwzględniać się nie tyl

ko czysto utylltarns wskezówki dotyczące zasad korzystania ze 
źródeł 1 narzędzi informacji, lecz także pewne elementy teorii 
i organizacji informacji naukowej, to jest omóviienie przedmio
tu i metod informacji naukowej, jej zwięzków z innymi dyscypli
nami, celów i Qtapó’w działalności informecyjnej oraz systemu 
organizacji działelności informacyjnej w kreju i vi skeli między- 
ne rodowej.

2, Tylko na kilku kierunkach studiów /np, polonistyka, 
historia/ v/ zajęciech o charakterze propedeutycznym uwzględnia 

się szerzej nlaktóre - i to głównie prektyczne - treści infor
macyjne /przede wszystkim wiadomości o vr/downictivach informscyj- 

nych z danej dziedziny/, Wydeja się, że niezbędne jest wprowa
dzenie elementów zsrówno nauki o informacji, jak praktycznej 
Yłicdzy z tsgo zakresu do zróżnicowanych zgodnie z potrzebami 

różnych dyscyplin, a nie ramov/ych - jak dotęd - programów 
kształcenia przyszłych użytkovrnikóvj systemów informacyjnych.

Na podstawie tej części pracy opracowano artykuł: Ł.APACZ T. 
Przysposobienie biblioteczne tv ocenia studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, Porównanie efektywności dwóch metod prowadzenia 
zajęć, - "Zagadnienia informacji Kaukov/ej" 1983 nr 1/42/ s. 63
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3 ,  Studenci z a o c z n i  i  wtecsor'cwi ty lk o  » niew ielu  /'5/ исге!- 

rtaach zO H ts li ob ję c i s уз le ss  tyczny n kszta łcen iem , a p rzec ież  u- 

sue.'-ętność korzystan ia  z i n f o r ^ c j i  naukowej je s t  d la  te j katcyo- 

r i i  użytkowników ezczsg ó ln ie  ważna ze względu na ich  ograniczony  

kontakt z  u cz e ln i?  i  konieczność aanodżioinego rozwię,zyvvani3 wic
iu  ргоЫемОгч, Wiadomości z zskreou in fo rm s c ji nsukov.ej a;cg? xa 

pomóc, w dociaran iu  do niezbędnych źróde ł x tiłetw ić saaodztelac  

studia.
4 ,  Wobec s z c z u p łe j  kadry dydekrycznoj na leż a ło b y  podjęć 

próby szerszeg o  zeetoaowania środków sudicwizyalnycK w p ro ce s ie  
k s z t a ł c e n i a ,  lak j s k  to  p o s t u lu je  s i ę  poivazechnie ь częćciO ’40 
r e a l i z u j e  w nauczaniu innych przecJslotów, 3ok potw ierd/iiy  ot.- 
dania przeprowadzone w U n iw ersy ta c ie  rjarszowskim, wrykłed nagra
ny na taśmie mognetofonawej zsynchronizowany z ч*узк1ег1апг&!й 
p rzezro czy , może być równie efekrvwng forss^ pruradzenia z a ję ć
z  p rzysposobienia  b ib l io te c z n e g o  ja k  yr/kład poleczony ze zwie
dzaniem b i b l i o t e k i  w n ie w ie lk ic h  grupecH. c dużo e fe k ty w n ie jsz y  
oo wykładu orgenlzowanego d la  dużych grup, Л:а&»озок-'‘йП1 e t« J  fo,''- 
:r;y z e ię ć  pozwala ne p rz e s z k o le n ie  wszystkich studentów w dużo 
Krótszym odcinku cz a su ,  pdciyża od prowadzenie z e ję c  f c i t l i o t a -  
korzy dyplcBiOrt&nych i  s łu żbę  b i b l i o t e c z n y ,  & wiadomo, i ż  prze
s z k o le n ie  »v krótkim o k r e s ie  s e te k  czy t y s i ę c y  nowo p rz y ję ty ch  
studentów metodeml tradycyjnym i w małych gruoach j e s t  za jęc iem  
pochior.ia jfcym  dużo czasu , « n iez b y t  efektywnym.

5 ,  Procas k a z ta łcers ia  w dużej mierze o b c ię ż e  b ib l ic te fce rz y  
dyplomowanych i  s łu żbę  b ib l i o t e c z n y ,  dla k t ó r e j  prowadzenie za
j ę ć  s tenow i dodatkowy obowiązek. Mależałoby upowszechnić k s z t a ł 
ce n ie  doktorantów i  młodych pracowników neukowych w d z ie J ż i n ie  
inform ac.ii  naukowej po to  ćr̂  mogli oni p rz e ję ć  obowiązek łc jz r a ł -  
com a studentów s  tyn z & k res ie ,  cc pozwoliłoby no ś c i ś l e j s z ą  in 
t e g r a c ję  t r o ś c i  programowych podstaw i n f o r t ' s c j l  nsukov:ej z pro- 
graoami obowiązLj^cv'Rii na poszczególnych kierunkach studiów 1 
dostosowanie tych t r e ś c i  co potrzeb  konkretnych dzied zin  i  .spe- 
c js i ln o ś c i .

6. Realizacja zajęć z informecji naukowej i-.ywage ścisłej 
współpracy kadry dydaktycznej z biblioteką, gdy- ofoktywne pra- 
wsdzanie zajęć z informacji naukowej możliwe jest tylko na bazie



cdcowi^dniego wyspecjallzowenego w srszcatu  In fo rm acy jneg o , k t ó -  
ryffi powinien dyaoonovwac e y s te a  b ib l io te c z n o - in f o r n a c y j r ty  j c z e l -  
ni,

7. I s t n i e j e  p i ln e  p o trz e b a ,  by któraś. x  i s t n i a j ę c y c h  i n s t y *  
t o c j i  podj^ie s i ę  opracowania p l a n u  w s p ó ł p r a c y  
1 k o o r d y n a c j i  p o c z y n a ń  s z k ó ł  w y ż -  
з г .  y c b  w z a k r e s i e :
-  opręco'wywenie  skryptów do z a ję ć  z podstaw t n f o r a a c j i  naukovvaj 

o cheraktarza cgólnya,
■ cpracowywania przeviodnikdw po l i t e r a t u r z e  i  «ydavsnictvjoch in~ 

formacyjnych z zskrasu różnych d z ie d z in  wiedzy /dotychczas 
ty lk o  n ie k tó re  d z ied ziny  staj^ t a k i e  przewodniki/ ►

-  podejmowania «ksperyjaentów mejęcych na c a lu  zbadanie R o tl iw o ć-  
c i  zastoBOv:af!i.s nowych technik  i  ae tod  nauczania  vs o r o e e s ie  
k s z ta ł c a n ia  użytkowników i n f o r m a c j i ,  a ta k i©  przyuczanie  i c h  
do k o rz y s ta n ia  z ju ż  i e t n i a j^ c y c h  zautooetyzcwaoych systemów 
^ n fo r f ia c j i  i  serwisów in fo r a a c y jn y c h ,

-  okresowego s k tu a i iz cw a n le  reaowych programów z a ję ć  z zakresu 
in fo r m a c j i  naukowej d la  użytkowników,

-- prowedzsnia bsdań nad s te n e n  k s z t a ł c e n i e  użytkov?ników i n f o r -  
ffisejŁ oraz o f ek?yivności$ prowadzorych r s j ę c ,

~ organizowsnis spotkań /zjszdow/ w-ykłfcdcwccw u c z e s tn icz ą cy ch  
я p r o c e s ie  k s z t a ł c e n i e  uzytstowników i n f o r m a c j i  w c e lu  u B o ż lt -  
Aiania im гг/вхаг.у doświadczeń dydaktycznych,

- fjprscowywania роиссу mstodveznych -ile «ykłado»cóv<.
Koordynacja dzisisłności w zakresie kszcsłccnio użytków-* 

r.ikÓA- informacji naukowej 1 podsjwovisnie odpowiednich badań. 

а»оеО'лйпз jest na szerokę ekalę w  wielu panstytach zachodnich 

fi także w ZS ó'i, gdzis powołuje się specjalne komisje czy komi

tety Z8ji4uj^»c0 się t ą  problems t y k ę . С©1 о у ш  byłoby zastosowanie 

'-ói^nież » Polsce tej wypróbowanej już metody działania.

T.Ł.



NIEFORMALNE PROCESY KOMUNIKACOI NAUKOVTEO

Tematem omaiviatiej pracy^'^ sę problemy zv;ią7:ane 2 nioformal- 
nymi procesami komunikacji naukowej, ZagacJnionis to siajc się o- 
bocnie coraz bardziej aktualno .v zwięzku z pownym kryzysem for
malnych sposobów nrzekazu informacji naukowej i stanowi przedmiot 
zainteresowania spacjalistów z zakresu naukoznawstwo, komunikacji 
naukowej, nauki o informacji naukowej i innych dyscyplin.

Nieformalne procesy komunikacji naukowej dotyczę tych pro
cesów wymiany i przekazu informacji, które sę roalizowono przez 
samych uczonych i specjalistów w calu zaspokojenia potrzeb in
formacyjnych, któro nie mogę być dostatecznie szybko i skutecz
nie zaspokajane przez literaturę naukowg oraz działalność zorga
nizowanych służb in for nacji. Komuntkowariio między pracownikami 
nauki następuje więc przez bezpośrednia rozmowy i konsultacje 
pracowników nauki, wizyty składana w innych ośrodkach badaw
czych, apotkania na konfarancjach, seminariach, zabranibch to
warzystw naukoivych i stowarzyazori zawodowych, wymianę korespon- 
dancji, preprintów i innych materiałów naukowych. W przoważaję- 

caj mierze a ę  to formy komunikowania się ustnego oraz formy piś
miennicze, ale nie przeznaczone do oficjalnego, sztrazcgo roz
powszechniania /jak np, listy czy preprinty/.

W przeciwieństwie do procesów nieformalnych, formalno pro
cesy komunikacji naukowej obejmuję przede v;azystkim r/ymianę in
formacji poprzez literaturę naukowo-tschnicznę oraz dziołalność 
neukowo-informacyjnę i biblioteczno-biblrograficznę realizowanę 
przez placówki informecji. Należy jednak podkreślić, że w wielu 
przypadkach trudno jest precyzyjnie ustalić granice między for-

X/ Danuta KONIECZNA: Nieformalne procesy komunikacji naukowej. 
Łódź 1980, 241, 25 tab. il. bibliogr. 231 poz. maszyn.
Rozprawa doktorska. Uniwersytet Łódzki w Łodzi, VJydzial Filo
logiczny. Promotor; prof.dr hsb. Maria Oombowska. Recenzenci; 
prof.dr hab. Juliusz L. Kułicowski, doc.dr hab. Bolesław świ
derski .
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tnalnyni i niaformalnymi kanałami komunikacji. Granice te powinny 
być traktowane umownie, 9 dyż wymienione apoeoby komunikowania 
się VI określonych waronkach wzajemnie się przenikają i nie moł- 
na ich jednoznacznie określić.

Poprzez nieformalna komunikowanie pracownicy nauki zdobywa'- 
j.ę wiele cennych informacji, ważnych dla swojej pracy naukowej. 
Tradycyjnie jednak, te formy zdobywania informacji nla sę pow- 
azechnie uznawane i zazwyczaj pozostawały one na marginesie za
interesowań spaćjallatów. Często pracownicy bibliotek i ośrodków 
informacji oraz sami pracownicy nauki nie uświadamisję sobie i 
nie doceniaję znaczenia niaforetalnych procesów komunikecji. Cho
dzi więc o zwrócenia większaj uwagi na to zagadnienia, między 
innymi w kontekście współczesnej organizacji nauki i działalnoś
ci służby informacyjnej w v<arunksch naszago kraju^ Badania na 
ten temat mogę być przydatne między innymi ze względu na pewne 
możliwości powięzania nieformalnych procesów komunikowania się 
w nauce ze zinstytucjonallzowsnę działalnością informacyjnę, co 
może przyczynić się do bardziej sprawnego zaspokajania potrzab 
użytkov/ników informacji.

Praca stanowi piarwszę w litoraturze polskiej próbę szer
szego omówienia problemów nieformalnych procesów komunikowania 
zarówno w ujęciu teoretycznym, głównie na podstaivie dotychcza- 
sô */ych badań i poględdw uczonych zagranicznych, jak równiaż na 
podstawia przaprov/adzonych własnych obserwacji i badań empiry

cznych.
Celam pracy jest;
a/ przedatawienie ntefornelnych powięzań między pracowni

kami nauki w ogólnym systemie komunikacji naukov/ej,
b/ omówienie rozwoju nieformalnych procesów komunikacji 

naukowej,
С/ ch a ra k te ry s ty k a  poszczególnych n ieform alnych  kanałów 

komunikacj i ,
d/ określenie roli, jakę nlaformalne procesy komunikacji 

odgrywaję w działalności naukowo-badawczaj pracowników nauki.

e/ zwrócenie uwagi na możliwości służby informacyjnej w 
zakreśla usprewnienia organizacji i metod obsługi użytkowników 
informacji - głównie pracowników nauki.

15.1



w pracy zastosowano natodę analizy piśmienniecwe /była to 
V* przeważającej większości literatura zagraniczna/ oraz metodę 
badeń empirycznych, wykorzystuięc technikę wywiadu.

Sprewy zwięzane z nieformalnymi procosenl komunikacji nau
kowej stały się zauważalne z chwilę podjęcia pierwszych badart 
dotyczących użytkowników informacji naukowej. Na zagadnienie 
nieformalnych procesów wymiany informacji zwrócono uwagę w bada
niach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych na paczętku lat pięć- 
dzleaiętych. Wiele uwa^l poświęcona temu zagadnieniu w czasie 
obred Międzynarodowej Konferencji na temat informacji Naukowej, 
która odbyła się w 195B r, w Waszyngtonie. Wśród wygłoszonych 
referatóv^ na uwagę zesługuje zivleszcza występianic S. Hernera, 
który podkreślił ogromnę rolę osobistych kontektów w zdobywaniu 
i przekazywaniu informacji oraz referat H. Menzela, dotyczęcy 
między innymi znaczenia n i e p la no ^n yo h, przypadkowych informa
cji w pracy uczonych. Do najbardziej znanych i wnoszęcych cie
kawe apostrzężenia należę następnie prace prowadzone w latach 
sześćdziesiątych z inicjatywy American Psychological Association, 
Oohns Hopkins University i innych instytucji naukowych w Stanach 
Zjednoczonych, Za najciekawsze należy uznać praca '.V.D, Garveya, 
C.E. Nelaona, N. Lin, K. Tofflity, S. Crawford, D. Grena, D.D. de 
Solla-Price'a i in.

W ostatnich latach badania nad nieformalnymi procasami ko
munikacji były również podejmowane vi Wielkiej Brytanii i Zwięz- 
ku RadzieckiB* /m.in, prace W.A. Markusowej , G.M. Dobrowa, E.L, 
Szapiro, W.W. Nalimowa, Z.M. Mulczenki/.

W Polsce nieformalne procesy komunikacji naukowej nis sta
nowiły dotychczas odrębnego przedmiotu zainteresowań specjalis
tów, a problemy te pojawiały się w literaturze sporadycznie. 
Jodynie na marginesie badeń na temat potrzeb użytkowników in
formacji naukowej. Między innymi tematyka ta znalazła odbicie 
w badaniach prowadzonych w latach szeóćdziesiętych wśród pracow
ników naukowych Polskiej Akademii Nauk.Częśoiowo tematykę tę po
dejmowała w swoich publikacjach K, Wyczańska,

W omawianej rozprawie doktorskiej zostały przedstawione 
szczegółowe zagadnienia dotyczące nieformalnych procesów komu
nikacji naukowej w trzech głównych częściach.
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Vi' cięs*:! ^ticrwFrej css^^tvion® zostały ogólfsf. prób'

le®y ?y ste^ u  ^̂ оя*,оп±>.5.с 3 1  лаиксл-е* JL « а  .systevs
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tody wywiany !,nf or liśłoj-Ł, j«4 Perpoer-sdnig kortsfety ł;>dyv3idu?.S.n¥, 

rółfiB tofpiy eootkaY’ osukti-Y/ych / к с п С й г e/icja, -ayiSporja. kEtn^resy. 

zebranis tcoerrvotw nsukorvycn, se»f.n-s;YS& -irp,/, prOjOr-Ł»-v-

tów X reprintu'*, następnie powiężenia ocronyoh w  r.o-?»aeb гез,^ 

oiCłYidzla3.r;ycf> kolegide 1 grupach wyffii&iiy inforaacji o r a z  nola 

po-średnikóiY /tcchnclonioal ęasakeępors/ iy ргге??.&гу^л-?лх,и эо-Тог^о- 

oji n5t‘kc,"'.?ej, y.f3ldij z for® oookruj^ pe«f(no wJast^iŁwici , stoj^

one swoje Z-alrty 1 niffidostatKi. mocarnej sę. one «isezaos жа Paj-- 

bardziej skutaczn^f 1 najlepsza кспнжу przekazy.'rar»i3 Ł sy^t^ry 

tnfor^bcji , prnytiJiJsjniej die niektórych ęrup uczonych,

li' drugiej części pracy osiówiono zostały »vłBsw® bsda-oit* sm- 

ci tyczne prov.‘'idzone w  óredowiaku ргесол'яяк-б^к «ео к owo “d y  dak tycz

nych Aksdefflli Rolnlcio-Technlczn^ej i'* CJszrynje. Ęedf^nse лЯйЬу 

г!£ celu uatoieni-£ v;ykorzy^ryn«snych sc ty» бгобожхзку nł©fcr®-2l~ 

nych. kenalcnv koinunikowanie, okrealenin roli, js k ®  odgrywają one 
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w łasne j ргэсу badawczej, Dd przeprowsdsenia esdart r/yfcsj<‘^rysEsno 
technikę  wywiadu. Był to wywiad stands ryzowany* w ктогуср posłu" 
żono s i ę  odpowiednio opracowanym kwaationariuszepi, 1;у«:1зсг/ prze
prowadzone w 1979 r .  ze 152 pracowniłtaoti, co stanow iło  23,45^ 
zatrudnionych pracowników naukotvo-dydaktycznych na 6 wydziałach 
U cze ln i  w roku ekadeaickim i97&/79. Badana grupa pracowników 
reprezento¥*ała d yscypliny z zakresie nauk przyrodniczych / o . i n .  
ro ln ic tw o ,  w a te ry n e r ię ,  z o o te ch n ik ę ,  te ch n o lo g ię  orzeasysłu spo
żywczego/.

A n alizę  wyników badań d o ty czy ła  o k r e ś le n ia  rodzajów wyfco- 
rzyetywsnych kanałów rs ieforsła inych , o k o l ic z n o ś c i  i  ®ô Yv̂ ó̂ v zdo
bywania t n f o r a a c j i  kenałasEi n ie f o r s a in y m i , w łaściw ości  n i e ' o r -  
ffialnych kanałów korauntkecjit  lEotywów u d z ie la n ia  jn f o r R s c j i  przez 
prseownikó» naukowych, k o r z y s ta n ia  z b i b l i o t e k  i  ośrodków i n t o r -  
asacji  oraz środków uspraw niających przepływ in fo r i jsa c j i  kansiaml 
n i  e f ОГ f!ja łn yrai,

Na podstawia przeprowadzonych bavdeh stwierdzono, ze zdecy- 
dowana większość pracowników naukowych /97,4^'' fcof^zysta z nie- 
formalnych kanałów zdobywając inforrascie potrzebna w pracy nau
kowo-badawczej , jednakże kanały nieforsalne najczę-iciaj pełnij 
funkcję uzupełni aj w etoeunku do forsselnych sposoców zdoby
wania inforiEBcJi naukowej. Stosunkowo rzadko sę wysieni&ne ja
ko jedyne drogs uzyskenia potrzebnych inforraacji, Tylko 11 o- 
sób /7,4 j./  wyfEieniło kanały nieforsialne jako jedyne źródło zdo
bycia informacji do aktualnie wykonywanej prscy badawczej: 52 
osooy / 3 4 , 9 ^  wymieniło łącznie kanały nieformalne i formalne* 
a as osób /57,7;^/ zdobyło inforfflscje tylko przez kanały forraal- 
ne.

K o rzy stan ie  z kanałów nieform alnych j e s t  d la  preco^^ników 
nsuki ważne przede wszystkim ze względu na możliwość zdobycia 
t ę  drogę określonych  i n f o r m a c j i ,  k tó r e  aę trudne do uzyskania 
poprzez kanały form alne.  Chodzi tu głównie o in fo r m a c je ,  k tó re  
sę rzadko podav^ane и. i l t e r a t u r z a  lub traktowane за w n i e j  a a r -  
glnesOHO oraz o in fo r m a c je ,  k tó r e  s ę  n i e c o s t o t e c z n i e  szybko i  
sk u te cz n ie  d o s ta rcz a n e  przez placówki i n f o r ia a c j i ,  Sę to 
i n f o r n a c je  o met odach bsdav<czych /80,57J odpowiedzi/, zagadnie
n ia  d ety ezęce  l i t e r a t u r y  naukowej /43,777^/, in fo r m a c je  o pracach



innych ośrodków naukowych /38,91о/, szczegóły dotyczęce aparatury 
badawczej / 2 0 , 1 / 0 / • dane o praktycznym zastoeowaniu wyników pro
wadzonych prac badaviczych /18,8'^/.

Pracovjnicy nauki vr/soko ocenili nieformalne proceey komuni
kowania Gię. Najczęściej wymienianymi kanałami okazały aię kon
sultacje naukowe /89,8';i odpowiedzi/, różnego rodzaju konferen
cje / 6 1 , 1 % / , wymiena odbitek publikecji /65,1;^/, wizyty neuko- 
we / 6 2 , 4 % / i korespondencja / 5 0 , Z%/, P rz y tym wybór, ocena i 
częstotliwość wykorzyetanie tych kenełów sg zazwyczaj uzależnio
ne od stopnia i tytułu naukowego danego precownika, od stażu 
pracy, liczby publikacji, v/ygłoszonych referatów, wyjazdów za
granicznych i przynależności do tov/arzystw naukowych.

Z przypieyvjBnych kanałom nieformalnym właściv;ości najczęś
ciej wymieniano fakt, że przez kanały nieformalne przekazywane 
sę informacje bardziaj aktualne i inspirujęce w porównaniu z 
informacjami, których dostarczaję kanały formalne. Na aktual
ność zwróciło uv/ggę 68,E2ii respondentóvj, a na charakter inepire- 
cyjny - 34,91^. Ponadto kanały nieformelne pozwalaję na uzyski
wanie dodatkov/ych wyjaśnień /50,3^ odpowiedzi/, stwarzają możli
wość poznania nmvych ludzi /13,4jy oraz umożliwiają zdobycia in
formacji szybciej aniżeli jest to możliwe poprzez literaturę 
czy usługi placówek informacji /26,85ь odpowiedzi/. Na sprawę 
wiarygodności informacji przekezywenych kanałami nieformalny
mi zwróciło uwagę 10% naukowców.

Badani pracownicy, mimo częetego zdobywania informacji ka
nałami nieformalnymi, korzysteję również z różnych ueług placó
wek informacji. Przy tym przeważę negetywna ocena działalności 
tych placówek /ok. 2/3 badanych pracowników oceniło usługi bi
bliotek i ośrodków informacji jako niewystarczejęce/.

Ostatnia, trzecia część pracy zawiera wnioski zmierzające' 
do usprawnienia organizacji 1 metod działanie w zakreeie in- 
formecji naukowej. Wynikają one z przeprowedzonych badań, z 
własnych obserwacji oraz z lektury wybranych publikecji. Możne 
tutaj podać szereg propozycji, które powinny być uwzględnione 
w działalności służb informacji oraz innych instytucji nauko- 
v;ych. Chodzi przede wszystkim o powiązanie nieformelnych pro
cesów komunikacji z różnorodną działalnością placówek informacji,
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Propozycjo te 39 zgodne również z zsłożenleml SystoEDU Infornscji 
Naukowej. Technicznej i Organizecyjnaj - SINTO.

Wśród apraw wynagajecych rozwiązania na szczególny uwagę 
zasługuje:
- uaprawnianie przekazywania informacji o planowanych, prowa

dzonych i zakończonych pracach naukowo-badawczych,
- sprawy zwlyzane z plsnowsniem i sprawne organizacje konferen

cji naukowych,

- opracowanie i wydawanie informatorów o pracownikach naukowych,
- usprawnienie informacji o służbowych wyjazdach zagranicznych,
- zorganizowanie informacji o artykułach, które maje być opubli- 

kowa ne,
- wyposeżenia placówek informacji w sprzęt raprograficzny,
- szkolenie użytkowników informacji neukowej,
- aktywizacje działalności towarzystw naukowych.

Majec na uwadze przedstawiona wyżaj problemy, w zakończe
niu pracy podkreślono, że w systamie komunikecji naukowej oka
zuje filę ważne zarówno formalne. Jak i nieformalne procesy ko- 
iwjnikacji. Nie sy one konkurencyjne w stosunku do siebie, lacz 
pełnie różne uzupełniajyce się funkcje, jednakov/o ważne dla 
właściwego zaspokajania potrzeb informacyjnych pracowników nau
ki. Na obecnym etapla rozwoju działalności naukowo-lnformacyjnej 
ważna Jest więc integracja tych procesów, gdyż tylko przez ich 

wzajemne powlezania możliwe będzie sprawne 1 efektywne działa
nia całego systemu komunikecji naukowej.

Część pracy doktorskiej została opublikowana w aerii Inety- 
tutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej pt, "Rola 
nieformalnych proceeów w syaternie komunikacji naukowej". Warsza
wa 1982, 62 3. Prace IINTE 44.

O.K.
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PROBLEMY RZECZOWEGO OPł^ACOWANIA INF0RMAC3I A,C. FOSKETTA’̂ ^

Problemy klasyfikacji dokudienteuyjnej i indeksowanie /kate- 
logoy/anis prrednjiotowego/ stanowii; centrelna ogniska dyskusji te
oretycznych prowadzonych ne gruncie neuki o informacji naukowaj. 
Klasyfikecje dokumentacyjne /bibltoteczno-bibliogreficzne/ 1 in
strukcje katslogowonie przedmiotowego powstey/ały równolegle w 
różnych krejach - niezależnie i na tls różnych motywacji, Kle- 
eyfiKacJe tworzono głównie w celu porz^dkowenls piśmiennietwe 
yjedłijg logicznych kryterićyj treściowych, toteż ich olerwotnym 
zaatosowaniam b/io określenie zasad rozmieszczenie księżek ns 
półkach, zaś funkcja orgenizowenla zbioróy^ metainformacyjnych 
/tzw. aparatu pomocniczego w pcstaci kartotek/ miełe charakter 
aekundarny, w przeciwieństwie do klesyfikecji dokumentecyjnej, 
instrukcje przsdmiotowania, czyli zasady opisu przedmiotowego 
dokumentów, mlsły przede wszystkim organizować kartoteki pomoc
nicze, ufnoiliwlej^ce wyselekcjonowanie dokumentóiv o określonej 
tematyce i zlokalizowanie ich w zbiorze uporządkowanym zwykle 
według kryterium formalnego /np. numerus currens lub v;ielkość 
formatu/. U podstaw klesyfikecji dokumentacyjnej leży więc z ł - 
sada uogólnienie informacji o treści dokumentu wyznaczająca kla
sy grupujQce literaturę o podobnej temetyce, natomiast katalog 
przedmiotowy gromedzi opisy szczegółowe, umożliwiejęc odnalezie
nie w zbiorze prac dotyczących podobnych zegadnień nawet Jedno
stkowego dokumentu poświęconego ściśle określonemu problemowi.

Świadomość różnych rodowodów klasyfikacji i ketslogu przed- 
mioto/vego przez wiele lat ekłsniełs teoretykóv< opracowania rze
czowego dokumentów do eksponowenia przede wszyetklm różnic mię
dzy tymi dwiema metodemi opisu treści, co w konsekwencji dopro- 
wedzlło do powszechnego traktowania ich Jako zupełnie odrębnych

X/FOSKETT A.C. The Subject Approech ro In formation. Wyd. 3, 
London - Hamden-Conn: Clive Bincle/ end Linnet Books 1977, 
476 S .
FD3KETT A.C. The Subject Approach to Informetion. Wyd. 4, 
London: Clive Bingley 1981.
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i  nxezaleznyci* d z i a ł a r .  5iady ta k ie g o  p o d e jś c ia  widoczne зе  n ie  
ty lk o  w proKsdzonyctł j e s z c z e  w la ta c h  s z e ś ć d z ie s ią ty c h  rozvjaza- 
niach o k o n s t r u k c j i  k l e s y f i k a c j i  i  kata logu  przedmiotowego, a le  
także w te rm in o lo g i i  nauki ' m f o r r a c j i ,  iv k t ó r e j  obok s i e b i e  
funkcjonuj® n iesynonim iczn ie  rozumiane nazwy " k l a s y f i k a ć ja / k ia -  
s y f ik o w a n la " , "indeksowania" i  " przedmiotowanie/opracowanie 
przedmiotowe". Przeprowaozony w d ru g ie j  połowie l a t  s z e ś ć d z ie 
s ią t y c h  tzw. eksperyment Gran: ie l d o k i  apovvodov’o i  redykelny prze
łom w dotychczasowych o p in ia c h ,  wyraźnie udowadniając, że k la sy -  
f i k e c j a  i  indeksowanie to  je d y n ie  dwa warianty t e i  sotaoj opera
c j i ,  Obserwacja równoległego wzrostu l i c z b y  różnych typów ję z y 
ków opisu t r e ś c i  dokumentów, wywodzgcvch s i ę  a lbo  z t r a d y c j i  ka
ta logu  przedmiotowego /np. ję z y k i  deskryptorowe. ję z y k i  słów 
kluczoivych e t c , / ,  a lbo  z t r a d y c j i  k l a s y f i k a c j i  b i b l i o i e c z n o - b i -  
b l i o g r a f i c z n e j  / n p .k l a s y f ik a c jo  fasetow e, monohierarchiczne i  
pozornie m o nohierarchiczne, a także  w pewnym stopniu  kody seman
tyczne/, a zróżnicowonych głównie ze względu na możliwości im
p lem entacy jne, s t a ł o  s i ę  źródłem nowego poglgdu, że k l a s y f ik a 
c ja  i  języ k  kata logu przedmiotowego to dwie odmiany togo samego 
instrumentu słuZęcogo do kodowania i n fo r m a c j i  o t r e ś c i  dokuman- 
tów. Chociaż poględ ten  j e s t  obecn ie  powszechnie zaakceptO’wany 
1 bogato udokumentowany, na ogół n ie  z n a jd u je  on wyraźnego od- 
z v j ie rc ie d le n ia  w l i t e r a t u r z e  s z k o le n io w e j ,  w k t ó r e j  utrzymuje 
s i ę  nadal a n a l i ty c z n e  u j ę c i e  problem atyki opracowenie rzeczowe
go. Prace  A.C, F o s k e t ta  "The S u b je c t  Approecb to In fo rm a tio n ” 
należy do n ie l ic z n y c h  podręczników p rzed staw ia jący ch  zagadnie
n ie  języków inform acyjnych s y n te ty c z n i e ,  p o d e jś c ie  a n a l i ty c z n e  
ivięzęc zdecydowania z problemom im p lem entac j i  i  uwarunkoivania- 
mi technicznymi poszczególnych typów języków.

Praca F o s k e t te  n ie  j e s t  bynajm nie j dziełem nowym - pierw
szo j e j  wydanie, stanow iące z b ió r  wykładów prowadzonych przez 
L ib ra ry  A s s o c ia t io n ,  ukazało s i ę  w 1969 r . ,  po czym w 1971 zo
s t a ł o  poprawione i  uzupełnione przez e u to ra  po przeteatowaniii 
p ierw szej v/ersji  e; t r a k c i e  ivygłoszonycb przezeń w la ta c h  1 9 6 9 -  
-19 7 1  wykładów w U n iv a r s i ty  óf Maryland. Przadmiotem n i n i e j s z e 
go omówienia j e s t  t r z e c i e  v/ydaniD podręcznika z roku 1977 oraz 
czwarta -  z roku 1981 .  Obydwa te  wydania w znacznym stopniu
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r ó in te  s i ę  od dwćcn pienwszych, o fcs j« u jec  w ie le  nov.ych informa
c j i  dotyczących prottadsorsycn д c s t a t n l c h  l o t a c h  cedeń огег  j ę z y -  
kw* sWonstrucwsnych i  wykorzystywanych w c n g ie la k ic h  lub «mery- 
iterjłfcicn oystetsach infcriaaoy jnych  «  l e t e c h  s ie d e m d z ie s ią ty c h .

I s t o t n ą  cftchą vJszystkLch k o le jn y ch  wydeń prccy j e s t  owzglę- 
dr-tenie *  nich rajnoiwszych dońy/iodczeń i  k o n c e p c j i  p o jaw ia jący ch  
3 ię  Y< nouca o in f o r m o c j i .  Zagadnienia oprecowanis rzeczowego pre
zentowane sę przede v jszystkin  гк k o n te k ś c ie  ayetessów zeutcm atyso- 
wsnych, to te ż  wykład r c a k e t t e  poprzedzony j e s t  ro zd zie ło ta l  «pro- 
wadz&jącymi do o g ó ln e j t e o r i i  kosnunikecji /Coffit^nicetion s c i e n 
ce/ oraz profalesRatyki zestosow ania komputerów w systeraech i n f o r -  
aacyinych / e la s jso tsrn e  lyledomości o budowie oeszyny c y fro w e j ,  
rodzajach nośników, o r g s n l z s c j ś  baz danych, e t c , / .  Bogete w po
przednich dwóch ed ycjach  c z ę ś c i  omewiejęce stosow anie  różnego 
typu k a r to te k  kart  perftrow cnych zo& teły  zredukcwene do k r ó t k i e 
go ro z d z ia łu  poświęconego niemal ju ż  h i s t o r y c ż n i a  tr&kto*ienyo 
systemom Rsnuelrryns.

T r z e c ie  wydanie podręcznika sk ła d a  e i ę  z  s z e ś c i u  podetewo- 
sr/ch c z ę ś c i ;

-  t e o r i a  systemów i n f о гв есу jn y c h ,
-  s y s ta cy  indeksowanie prekoordynowanego,
-  ję z y k i  stosoivene w systeraech indeksov/onie prekoordyno-

wanego,
-  systeifiy tndeksowonia postkocrdynowenego,
-  J ę z y k i  gtcsowane w systemach indeksowania postkoordyno-

wenego,
-  k ieru n k i  e w olu c j i  systemów in forraecy jny ch .
Poza wspoffioianymi łvyżej elementernyiai wykłedeei z zakresu 

og ó lne j t e o r i i  kom unikec jl  o ra z  budowy i  zestosovionia kompute
rów, cz ę ść  pierwsze zsw lera i n t e r e s u ją c e  rczw sżanie  poświęcone 
tz « .  indeksowaniu der-ywacyjnemu oraz semantyce i  syn ta k ty c e  j ę 
zyków inforiTiEcyjnych, S z c z e g ó ln ie  cenne j e s t  w yczerpu jące  omó
wienie różnych metod transformowanie ch a ra k te ry s ty k  r/yszukiwew- 
czych V* a sp e k c ie  wykorzyscenta i c h  d ie  p r z y s p ie s z e n ie  procesu 
wyszukiwarda ora z  w ś w i e t le  powodowanych przez n ie  zmien zne~ 
czaniow/ch. Reguły tra n sfo rm s cy ln e  o k r e ś la n e  s ą  zwykle indywi- 
duelr.ia d la  poszczególnych systemów językowych, t o t e ż  s y n te ty c z -
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ЕТ/ wvkiad F oek ettę  eia « s l o r  azcrogóifły d z ię k i  u ję c iu  ?egc» гздэс!' 
m a n ia  w k a te g o r ia ch  umw^srsalnycn.

C ztery  następne c z ę i c i  p rscy  aknapanoi-js’̂ e zo'^taiy iv«dług 
j e d n o l i t e j  zesedy pre iantow am a proŁ3enćv taoratyzirr.ych datycz<>- 
cych grupy językó«v oraz egisespii  f lU f tc j i  tycn ргоЫаиО'.; vj sz cz e-  
góiosyycb charakterystyK Scn  xrdyvfidualnycH iyateaOv^ jęz/kow'4h 
nalezpcych danej grupy, K^ryieriua, radiug k tc re g o  ^vyznfsczono 
dwie po3st3-v3ws klć»ay języktiw m forn łecy jn y ch , stsno;' ;! sposćń ko- 
ordvf'‘®cj3. je d n o s te k  Itiksykйокусп tHorz^tych cnsrsk tarY Sty k ę  do
kumentu, ffiśród łęr-yfedw stcsou sn y cń  w syetoffioch prokoordyno’-va- 
nyeh offiówione z o s t a ł y ;  h a s e ł  przedraiCłtoiv/ch /д i n f e r p r a -
r a c j i  C u t te r s ,  Kaxsftfe , Csatfes® i  Lynchs/, К )oav'f г Ozi i f ai ę” 
tne Сб'/*еуа, lirsxft-ersa.lna 4.1 e sy t ifeac ja  O z ie b i^ rn s ,  K ia s y r tk a c je  
S i b l i a g r a f i c z n s  ś i i s s a .  K la s y f ik a c jo  Q‘iJuk"op4o»';a R.ajigofsrivht»na. 
K le .? ,y f łk sc ja  3 i o ł i c t e k i  Kongroau oraz ję z y k i  sioao'vnne m йуаЕС- 
я®сг spracowania przedniiototjego według i n s i r u k c j i  i й1пу;пг.ка 
t^'inrsie £ зг1  Sears  i  v/adiug i n s t r u k c j i  i  bi.oir--nikb B i b l i o t e k i  'Лсп- 
Oi^esć /l CSH/, а t a k i e  j? x y k  гэзюкоу^^агт/ p r z e z  Austina v: ê'ECIS,  
Wśród języków stosowanycn tt- aystamech po3tkoordynov;cnych. przed
stawionych w dwóch grupach; systamów m.or!ualnych i  systeaów zau
tomatyzowanych, ofliówione z o s i s ł y  ję z y k i  dcsk**vpsoroive C3C /ifc- 
zaurus TEST/. MEDLA.7S, ESIC i  American Pstroicum i n s t i t u t e ,  
London Eduestion C l s a s i f i c a t i o n  o rsz  Tes6uro-?'Cet opracoę.tmy 
przez Oean A i ic n is o n  d la  E n g lisn  E l e c t r i c  Соглрз.пу. 'A* c z ę ś c i  
poświęconej systemora posrkoordyr,ov;anye tard zo  I s p id o rn io  osówio- 
ny z o s t a ł  także ję^yk aysteisu UWlTEi?h;,

Qokonany przez F o s k e t t s  p o d z ia ł  języków inform acyjnych może 
budzić pewna w ą tp l iw o ś c i ,  zwłaszcza zs wzglądu ns sformtjłowonie 
samago kryterium  p o d z ia łu ;  ro d za j syste i iu ,  w ktarym dany język 
p ra c u ja .  O y sk u s ji  t e j  n ie  będziemy jadriak t u t a j  podejmować / p e i-  
ske l i t a r a t u r a  przedmiotu p o św ię c i ła  temu profclascwi w ia le  n i s j -  
see/ , gdyż de f a c t o  zsstoaowany podzia ł  poza iv’j.'znoczor.iea o k reś-  
lo n a j  k o n s t r u k c j i  podręcznika n ie  ma większego znaczenia  dla 
prowadzonych przez F oo k atta  rozważań.

O s ta tn ia  cz ę ść  k s i ą ż k i  p re z e n tu je  ew olucję  badań w zakre
s i e  serwisów in fo n a a cy jn y cb  poczęwszy od pierwszych tkspsrypsen- 
tów C r a n f ie ld s k ic h  o s ts e s Ł e  badania dotycz;?co k o n s r r ó » ;c j i ,
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tzK. nowej klasyfikacji uniwarsalnej /nevł general classification/, 
kompatybilności różnych Języków informacyjnych, wykorzystania* ma
szyn cyfrowych w procasie Indeksowania 1 generowania schematów 
klasyfikacyjnych dla określonych zbiorów dokumentów.

Wydania czwarta księżki, którego istnienie aygnslizujemy na 
podstawie opublikowanej w "Librii* racanzjl, różni się od edycji 
trzaciej przede wszyetkim znaęznym rozbudowaniem i aktualizacją 
partii dotyczących Języka PRECIS /wydenle trzecia zostało przy
gotowane Jaazcza przed praktycznym zaetosowanlem tego Języka w 
procesie klasyfikomnla piśmiennictwa rejestrowanego przez Bri
tish National Bibliography/ oraz nowelizacji Klasyfikacji Bibłlo- 
graficznaj Bllasa, zmiarzsjęcaj do całkowitej "fesetyzecji* 
tego schemstu.

Podręcznik Fosketta bazuje niemal wyłęcznie na litaraturze 
engloseskiaj oraz amerykańskich, brytyjskich i australijskich 
doświedczenlach w zakresie informacji naukowej. Nia Jest więc 
to praca omavfiaJęca wszelkie badania prowadzone ns świecie w 
zakreśla taoril 1 praktyki Języków informacyjnych, pomija sze
reg Intars&ujęcych prac realizoivanych n krajach nie-anglojęzy- 
cznych, np. w przeględzia języków informscyjnych brakuje cieka
wego, choć tekże krytykowanego francuskiego języka SVNTOL zbu
dowanego die systemu EURATOM, wertego odnotoir/snia choćby ze 
względu na jego odmienność /wielu teoretyków utraża, iż Język 
tan otwiera nowę klaeę Języków informacyjnych/. Wśród rozważań 
dotyczęcych ewolucji teorii 1 praktyki informacji naukowej za- 
skakujęcy Jaet brak wzmianki na tamat etatystycznych 1 tamatycz- 
no-ramatycznych badań tekstowych, dężęrych do wypracowania meto
dy automatycznego indaksowanle dokumentów, prowadzonych zerówno 
w USA Jak 1 ZSRR.

Mimo wspomnianych wyżaj ograniczeń, wynikajęcych zapewne 
z założenia. Iż adresatam kaiężkl na być studant uczelni bry- ' 
tyjsklch, australijskich i amerykańskich, zyskała sobie ona po
zycję podręcznika uniwerealnego, wykorzystywanego nie tylko 
przaz wspomniany kręg czytelników. M.in. prace Foaketta prza- 
tłumaczons została na Język portugalski l włęczona do kanonu 
lektur obowięzujęcych w brazylijskich azkołech biblioteksrskich,
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sam sutor natomiast uważa źa wielki sukces zaekceptowenie Jej Je* 
ko lektury podstawowej przez wiele uczelni emerykei^sklch, które 
na ogół odnoszą się z dużę nleufnościę wobec wazelkich europej
skich prac szkoleniowych. Księżka Fosketta łęczy bowism dvfS is
totne komponenty nauki o informacji neukowej: aspekt praktycz-* 
ny i espekt teoretyczny. Mimo typowego dla kręgu angloeeskiego 
podejście pregmatycznego nie Jest ona Jednak pozbawione ciekav/ej 
refleksji teoretycznej. Ola polskiego czytelnike Jest to nie 
tylko cenne uzupełnienie informacji zawartych w literaturze ro
dzimej, lecz tekże rzetelne źródło wiedomości o ogólnoświeto- 
wych kierunkach rozwoju informacji neukowej w jej espekcie prak
tycznym. W formie skondensowanej, przejrzystej, z licznymi przy* 
kładami podręcznik Fosketta skrupulatnie odnotowuje i prszantuje 
Istotne nowe osiągnięcia w zakresie informacji krajów nadajęcych 
ton rozwojowi tej działalności w ogóle. Częste aktuelizowane 
wznowienia-pracy czynię z niaj Jeden z najlepszych podręczników 
współczesnego bibliotekoznewstwe i informacji naukowej.

Barbarę Soaiósks

0 N0VVE3 PR0P0ZYC3I TYPOLOGII JĘZYKÓW INFORMACYJNYCH^

Publikacje księźkowe ujmujęce w eposób kompleksowy zegad* 
nienie Języków informacyjnych należę na polskim rynku tvydavmi- 
czym do zjawisk nieczęstych, mimo że autorzy niemal każdej pra> 
cy poświęconej zegadnieniom budowy syeteraów informacji zgodnie 
uznaję problem konstruowania Języka informacyjnego za przysło- 

wiov4e ~węskie gardło" eystemu, decydujęce o możliwości Jego 
funkcjonowanie.

*SciBOR E . : Typologia strukturalna Języków informacyjriycb. 
Warszawę 1982 Praca IINTE nr 41, 211 s.
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większość opracowań teoretyczno-przeględowych ostęgelnych* 
dotęd dla polskich służb informscyjnych oraz die etudiujęcych ze- 
gednlenis Informecjl naukowej stenowię tłumaczenia prac obcych, 
natomiast ostatnie prace polekie w tym zakresie pochodzę sprzed 
bez małe dziesięciu lat. Wypada tu przypomnieć m.in. prece O.Un- 
guriana oraz P. Robowskiego, podczas gdy pozostałe publikacje w 
zasedzia poświęcano problemom bardziej szczegółowym.

3est to jeden z powodów, choć nie najważniejszy, dla które
go neleżałoby przyjęć z zedowoleniem pracę dr E. ścibora, zajmu- 
jęcego aię od lat problematykę języków informacyjnych w różnorod
nych ich aspektach; pragmatycznym zwięzanym z projektowaniem i 
funkcjonowaniem eyatemów informacji oraz teoretyczno-azkolenio- 
wym.

Zeaedniczym powodem potraktowanie omawianej pracy jako zna- 
częcego wydarzenie naukowo-wydewniczego jest jej wartość meryto
ryczna.

We wprowadzeniu, omawiajęcym zakres tematyczny pracy oraz 
jej założenie, autor wymienił neatępujęce cele stawiane w z t i i ą z -  
ku z podjęciem zadania tyleż rozległego co złożonego - opracowa
nia "racjonalnej typologii języków informacyjnych";
- pragmatyczny - dostarczenie pomocy instruktażowej w realiza

cji polityki informacyjnej w sferze budowy języków informacyj
nych,

- dydaktyczny - stworzenie "przewodnika" ułatwiajęcego poznawa
nie 1 nauczenie zagadnień Języków informacyjnych,

- teoretyczny. - uzupełnienie i wzbogecenie neukowego dorobku
w zekreeie językowych podstew budowy'eystemów Informecyjnych.

Równocześnie w tymże wprowadzeniu autor przeprowadził ana
lizę podstawowych terminów zwlęzsnych z językami informacyjnymi 
i zaproponował, w przypadkach koniecznych, stanowięcych znacznę 
część, niezbędne uściślenie i wyjaśnienia. Dotyczy to między in
nymi terminów tekich jak: "język Informacyjny”, "grametyka ję
zyka informacyjnego” , "dokument", "oplm treści dokumentu” i ”o- 
pla formalny dokumentu", a także innych terminów. Dężenim auto

ra do zapewnienia aaksYmslnej precyzji terminologicznej w całej 
pracy wyraża się w niezwykle skrupulatnym rozważaniu anelizowa- 
nych terminów przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł ełowniko-
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wych, encyklopedycznych i monogrefIcznych. Slaeługuje to na pod
kreślenie Jako przykłed rzetelności werezretowej, co bez przase- 
dy noZne określić Jeko wykonanie "Iście benedyktyśekłej pracy", 
godnej neśledov/anla,

W części wprowedzajęcej uwzględniono róimleZ ogólnę che- 
rakteryetykę Języka Informacyjnego ne tle Języke neturslnego 
w aspekcie porównania ich funkcji struktury 1 wzejemnych zvilęz- 
ków.

Zeeednlcza część omawienej pracy zoetałe podzielona na dvjle 
częśol: przeględowę 1 koncepcyjnę,

W części pierwszej poświęconej przeględowł łetniejęcych 
typologii Języków Informacyjnych przedmiot anelizy atanowllo 
kilkanaście propozycji typologicznych różnych autorów polskich 
1 zagranicznych, opublikowanych w okresie ostatnich 20 1st, co 
nadeja pracy również wymler dlachronlczny. Przeprowadzona 
przez eutora analiza iatniejęcych typologii została oparta ne:
^ wyodrębnieniu 1 zostawieniu /w formie oplsowsj 1 tabelarycz

nej/ cech Języków informecyjnych uwzględnianych w enellzowa- 
nych typologlech,

- krytycznej ocenie poszczególnych propozycji typologicznych,
w aspekcie Ich popray/noścl metodologicznej oraz wartości teo- 
ratycznej l pragmatycznej.

Sformułowane na tej podstawie wnioski nie stanowię zasko
czenie zapewne ani dla autora ani die potencjalnego czytelnika 
precy. Ma v/nioski te ekładsję alę naatępujęce stwierdzenie:
- istnlejęce typologie polegeję ne powtarzeniu /w mniejszym 

lub większym stopniu/ tych samych ujęć,
- nieścisłości czy wręcz błędy tarmłnologlczne 1 metodologicz

na występująca w założeniach nlaktórych z enalizor/onych prac 
powoduję, że formułowane na tej podstawie propozycje typolo
gii sę niespójne, co oznaczę utrudnianie rozgraniczania nie
których typów Języków informecyjnych /na przykład Języków 
deskryptorowych i Języków heseł przedraiotoiyych/, a także 
utrudnianie kwellfikowania pewnych konkretnych języków do 
określonych typów.

Wnioski autora z taj części precy można by uzupełnić je
szcze stwierdzeniem natury ogólniejszej, uivzględnlajęcaj czit.
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"uwerunkotvsnis obiektywne**. Chodzi tu o fakt .pewnej "nledojrze- 
łości” 1 "rozwojowego charakteru" dziedziny Języków informacyj
nych.

Przedstawiona w pracy propozycja nowej typologii Jest w żó
łcieniu ujęciem strukturalnym, opartym na wyodrębnieniu 1 upo- 
rzędkowaniu istotnyoh cech struktury Języków informacyjnych na 
wszystkich poziomach taj struktury: elementarnych znaków grafi
cznych. sismantarnych Jednoatek leksykalnych, zdaó 1 tekatów 
/charaktarystyk wyszukiwawczych dokumentów/. Do wyodrębnionych 
cech należę;
- elamanty konstrukcyjne słownika /alfabet/,
- rodzsja uporządkowania słownictwa,
- gramatyka języka i JoJ prezentacja,
- semantykę /sposób przekładu z Języka naturalnego na Język in

formacyjny/.
Kolna uznać, że ivymianione podstawy charakterystyki struk

tury Języka spełniaję warunek adskwetności. Równocześnie zgodnie 
za sformułowanym v;e wstępie pracy calem uzyskania "typologii ra
cjonalnej", e więc ograniczonej do przedstewianla "realnych" ty- 
p6v/ języków informacyjnych 1 nie sprov/sdzonej do wyliczenie viy- 
nik^jęcego z "mechanicznej kombinecjl" elementów formalnych, 
autor założył rozdzialsnle w tworzonej typologii:
- typóxv języków praktycznie niereolizowalnych, bo opartych na 

kombinacji cech xvewnetrznie sprzecznych,
- typów języków możliwych do zbudowania lecz nie istniejących 

w praktyce,
- typ6i7 języków możliwych do zbudowania i realnie istniejęcych.

Na tej podstawie powstała typologia obszerna i szczegółowe, 
aczkolwiek i tak świadomie zredukowana do^ 17Д typów Języków co 
stanowi zaledwie 15% możliwych 1176 typów, s ponadto uproszczone 
ze względów pragmatycznych przez połęczanis nisktórych formal
nie wydzielcnych typów języków. Przedstawiona nona propozycja 
typologii opiera się na podziela Języków na 4 grupy:
- jęz^/kl guaainaturslna - unitermows.
- Języki quosinsturelne - deskryptorowe,
- Języki syraboliczne,
- Języki hybrydOiVB.



wnioski z wykonanej pracy analitycznej i koncepcyjnej zo
stały sformułowane nader skromnie 1 lapidarnie. Autor ograniczył 
się do 3 stwierdzeń:

1. Stwierdzenia o mo±llt?ości istnienia /s raczej wyodręb
nienia/ milionów typów Języków informacyjnych na podstanis kom- 
blnecjl ich różnych cech.

2. Sugestii wykorzystania przyjętej w pracy metody do budo
wy szczegółowych typologii fregoentarycznych.

3. Podweżenls zeasdnoścl /niekiedy błędności/ typologii u- 
•przsdnlo stosowanych, e w szczególności zasadności "klasycznego"
rozdzielania Języków deekryptorowych. Języków słów kluczowych 
oraz Języków haseł przedmiotowych, Jek również zasadności odręb
nego traktowania Kodu Semantycznego Perry-Kents.

W zwięzku z przedatawionymi wnioskami powstaje wrażanie 
nadmiernej, nieuzaeadnionej powścięgllwości autora w prezento
waniu efektów pracy, opartej przecież na solidnej, wleloaapak- 
towej, krytycznej analizie porównawczej 1 Jasnych założeniach 
matodologlcznych. Za szczególnie zneczęcy rezultat omawianej 
pracy należy uznać etwierdzenie o pozornej odrębności Języków 
deskryptorowych. Języków, słów kluczowych i języków haseł przed
miotowych, nia umotywowanej - w świetle wyników pracy - ich 
właanościami strukturalnymi. Fakt ten powinien mlsć niebagetel- 
ne/ a wręcz podetewowe znaczenie /metodyczna i pragmatyczne/ w 
projektowaniu Języków informacyjnych dla zintegrowanych systemów 
informacji bibliograficznc-blbliotecznej. Równocześnie stanowż 
to Jeden z elementów świadectwa uzyekania w pracy założonych e- 
fektów: teoretycznych,dydaktycznych i pragmatycznych, Składaję 
się na nie:
- zebranie i krytyczne opracowanie bogatego materiału przeglę- 

dowago w zakresie teorii Języków informacyjnych.
- zaprezentowanie w pracy rzetelnego warsztatu metodologicznego,
- dostarczenie podstaw do ukierunkowanie praktycznych •prec w 

zakresie Języków informacyjnych.

Reesumujęc należy etwierdzić, że omówiona praca może być 
z pożytkiem wykorzyetana przez teoretyków, praktyków i etudan-
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tów informacji naukowej specjelizujQcych eię w zagadnieniach ję
zyków informacyjnych.

Elżbieta Artowicz

SYSTEMY INFORMAC3I NAUKOVJE3 W  OAPONII X/

Omawiane v/ydawnlctwo powatało w vr/niku programu badawczego 
zatytułowanego "Proces kaztałtowania systemów informacyjnych i 
organizacja informacji naukowej". Poprzedzał go zrealizowany w 
Oaponii w latach 1973-1976 program badawczy pt. "Zaawansowana 
przstwarzanls informacji na podstawie wielkich wialodziedzino- 
wych zbiorów danych” . Program, o którym mowa obacnia. miał na 
celu przeprowadzenie podatsv/owych badań niezbędnych dla przysz
łego kształtowania eyatamów informacyjnych i organizacji infor
macji w szerokim zekraeie dyscyplin naukowych. Program był fi
nansowany przez Japońskie Hiniateratwo Oświaty, Nauki i Kultury, 
8 Jago koszt wyniósł w przeliczeniu około 4.4 min dolarów USA. 
Praca badawcze trwały trzy lata - od 1976 r. do 1979 r., z u- 
działam ponad 500 pracowników naukowych uniweraytatów, szkół 
wyższych i instytutów naukotfych 3aponii. Wyniki prac badawczych 

były biażęco publikowane w języku japońskim. Podsumowaniu vryni- 
ków. badań przeprowadzonych w ramach programu służyło sympozjum 
zorganizowane w listopadzie 1979 r. z udziałem wszystkich ucze
stników badań oraz specjalistów z całego kraju. Sympozjum było 
sfinansor^ne róv<inież przaz Ministerstwo Oświaty, Nauki i Kultu
ry kosztem dodatkowej kwoty w przeliczeniu ok. 48 tys. dolarów 
USA. Sprawozdanie z sympozjum opublikowano w języku japońskim. 
Niektóra rezultaty programu badawczego sę sporadycznie ogłasza
ne w różnych obcojęzycznych czasopismach neukowych, nie ukazała

SCIENTIFIC ' Information iSyateras in Зарап, Ed. H.Xnoae. 
Amaterdan; North-Holland 1981, 257 e.
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ei$ Jednak dotęd publikacja w języku obcym obejmujęca całość pro
gramu. Prezentowane wydawnictwo Jest plerwezę tek obszsrnę rela
cję z progremu badawczego, przygotowanę w języku snglelskim. Ze 
względu na konieczność szczegółowego ujęcia pojedynczych tematów 
oraz stosownie do możliwości wydawniczych zamieszczono w nim 
sprawozdania z wybranych 29 prac badawczych /study units/ oraz 
raporty z prac rozwojowych.

Organizacja prac w ramach programu

Dyrektorem genaralnym programu był przez pierwszy rok dy
rektor Ośrodka Obliczenlobvsgo Unlwersytatu Tokijskiego, a nas
tępnie funkcję tę pełnił Hiroshi Inose z tago samego ośrodka 
obliczeńIowago. Organam bezpośrednio współpracujęcym z dyrekto
rem generelnym w planowaniu, kierowaniu i koordynowaniu prac 
w ramech programu był 8-osobowy Komitet Kierujęcy /Steering 
Committee/^ w skład którego powołano przedatawiciell różnych 
dziedzin nsukl i specjalności /chemia, fizykę, elektronika, 
sterov/anie, Informecja nsukov^a/.

Ponieważ program obejmował problemy informacji w szerokim 
zakresie dyscyplin nauk przyrodniczych, społecznych 1 humanis
tycznych, tematykę potrektowano interdyscyplinarnie engeżujęc 
do udziału w precech ponad 500 specjalistów z dyscyplin bardzo 
różnorodnych. Zostali oni zgrupowani w 69 tak ztvanych zespo
łach badawczych /research units/ oraz czterech komltetech prac 
rozwojowych. Każdy z zespołów badawczych zaliczono do jednej z 
pięciu głównych kategorii tematycznych zwanych grupami badaw
czymi.

Podział tematyczny prac badawczych

Grupa badawcza A - przetwarzanie Informacli wa-1ściowej - akłe- 
dsła się z 17 zaapołów badawczych, których prace obejmowały 
następująca zagadnienie:
1. Autometyzecje wprowadzenia informacji oraz gromedzenle, ews' 

luacje 1 redukcja danych redundantnych,
2. Opracowanie statystyczne o r a z  testowania denych pierwotnych 

/źródłowych/,
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i, »^у(!аипКг«о /reiSagoManie/ i рггаггоггап1э liprovjsdzanyc'.T l,-’. • 
fcrnacj» bibliograficznych,

Сгцрэ fcadatvcza Б - rczpoznawanie struktury informacji - зк1о«5з- 
ia się z '21 zespołów badawczych, których prace obojmowały nastę
pujące zagadnienia:
1, Przetvrarzsnle wzorcow informacji wizualnej /ikonograficznoj/ 

i eudiainej,
2, Analiza etrokzuralns w rozwi.Qzyvvor.iu problemów,
3, Analiza strwkZiiralne języków..

Grupa badar«ze C ~ przechowywanie i wyszukiwania infonaaoji - 
skłedeła się z 23 zespołuw badawczych, których praca obejracv/o- 
ły następująca zagadniania;
I. Kształtowanie 1 działania ogólnych 1 spacjallstycznych syste

mów Informacyjnych dla potrzeb badań naukowych.
Rozp/ój baz danych informacji wizualnaj /ikonograficznaj/, 
numerycznej i. innych,

Л. Roz'.vć‘j 35Z dcmyc^' dlo specyficznych dyscyplin nauko..-yr,;', J 4 
chemia, fizyka, geologia, astronomia, tschnika, madycyna. 
iŁcerotura J-sponska, etnologia, archaologio, ekonomia itd,

Grupo bada-.ycz-i p - systemovie wykorzystenie Informacji - skłoc-o- 
łe з1ч̂  2 4 zaepołór» badawoiiych, których praco obojmou-^ly nastę
pu jęce zcgodnienia;
J. . Systatnoive metody orgenizowenis wielkich systemó.-/ Infor.so-

cyj nych ,
Systemowe bedenia współpracy mlęidzy no rodowej w dziodzinla 
informacji ‘naukowej,

Л. An3liz3 stmuktirrelna wykorzystywania l.nfor^tracji n.oukovsj.

Grupę bodewcza £ - analiza kierunków rozbojowych nauki - skła- 
da.lo się z 4 zespołów badawc^ciin^ których proce obej«Kjy;cły na
stępuj gee z.3g3dnienle2
1 , flstodologio analizy kierunków r ozwojo/r/ch nauki i wykorzy

stanie 0 .1 Z ocnych do tej enaliz?,v,
2, Analiza kierunkó-o rozvrojowych iweuki /rozwojowych kierunków 

badawczych/ przez wykorzystendto» grefćw relecyjnych /relotto
nal graphs/ uzyskanych z cytomań,

3, .insliza ..'/korzystania informexrji naukowej.
te-ł



Prace rozwojowe

Prace rozwojowe w ramach programu prowadziły czter^' Komi
tety Prac Rozwojowych ukierunkowane Jak niżej;

- Komitet M - system zarzgdzania bazami danych /data basa ma- 
oagamant system/; do tematyki prac należała tu analiza fun
kcji ayatemów zarządzania bazami danych w informacji nauko
wej opracowywanie, wdrażenie i eksploatacje takich systaiiów, 
planowanie baz danych stosownie do potrzeb dyscyplin nauko
wych i położenie geograficznego;

- Komitat N - siaći komputerowe /taleinfornatyczna/: opracowano 
plan raalizacji międzyuniwersytackiaj sieci komputerowej w Da- 
ponii, z uwzględnieniem aprzętu /hardware/ i oprogramowania 
/aoftware/. przeprowadzono pokaz demonstrujący realnoóć pla
nu, przygotowano materieły instruktażowe i inne szczegółowa 
dokumenty; uzyekenę w wyniku architekturę siaci nazwano N-i; 
uaługi siaci odpowiadają etandardom międzynarodowym, zadania 
sę przeayłane zdalnie, sieć pracuje w oyatemia abonenckim 
/time-aharing/; wykorzystuje aię w nlaj siać danych cyfro
wych DDX OapońskieJ Korporacji Telegrafów i Telafonów Publi
cznych;

- Komitet 0 - ayatem informacji naukowej; zbadano wykorzyaty- 
wania informacji w różnych dyacyplinech nauki i przygotowa
no podstawowe dane niezbędne do plonowania eyetemu 1 organi
zacji informacji naukowej:

- J<Dmitet 1 - ^yetem wprowędzanie i wyprowadzania denych; zba
dano podetawowe wymagania oraz planowanie systemów w aspek- 
cls przetwarzania na wejściu 1 wyjściu znaków pisma chlrtskle
go, interakcyjnych eystemói? graficznych i systemów wejścla- 
-wyjścia informacji wizualnej /ikonograficznej/.

□la koordynacji całości prac rozwojowych oraz opracowania 
ich wyników w aapekcle realizacji krajowego syatemu informacji 
naukowej powołeno Komitet Planowania ds. Rozwoju i Postępu.
W Jego składzie znaleźli się członkowie Komitetu Klarującego 
oraz specjaliści zagedniert baz denych i talekomunlkscji. Komi-
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tet оргэсоэта^ wstępne wnioski cc do ksztełtowania syatanów infor
macji naukowej w □eponil. Poddano Je dyskusji i po uwzględnieniu 
różnych komentarzy raport ukoóczono i opublikowano w 1979 r.

Planowania eysteroów informacji naukowej w Japonii

W sprawozdaniu koócowym Komitetu Plenowenie Syetemów Infor
macji Naukowej w 3aponii /Komitet Т/ zoeteły eformułor^ene naetę- 
pujęce propozycja:

1. W odniesieniu do planowania rozwoju techniki - przy 
ksztełtowsnlu eyetemu informacji powinne zostać w pełni wykorzy
stane novjoczesna technika przetwarzanie informacji, zwłaszcza w 
zakreeie eutomatycznych eystemów wprowadzenia i v/yprowadzanla 
danych, automatyzacji proceeów kompilacji, eyatemetyzecji. prze
chowywanie i wyszukiwania danych oraz etworzenis skomputeryzowa
nej aieci systemów informacyjnych w Japonii i ne ówiecie.

2. W odniesieniu do kształtowenie systemów informacyjnych 
w różnych dziadzinech neukl - wyszczególniono etapy tworzenie 
sieci Informecjl dla keżdej dziedziny; uwzględnia elę tu m.ln. 
tworzenie, rozpor;szechnianie i użytkowanie prywatnych kartotek 
informacyjnych naukov/ców określonej dziadziny oraz ustanoivlenia 
bibliotek danych dla użytkowników i centrelnej biblioteki de
ny ch w taj dziedzinie.

3. vy odniesieniu do planowania i organizecjl ogólnego ays- 
temu informacji - przewiduje się trzy afery dziełań: uetenowie- 

nie komitetu ogólnego i komitetów dla poszczególnych dziedzin, 
pov;ołanie organizacji centralnych w regionalnych ośrodkach ob
liczeniowych, międzyuczelnianych instytutach naukowych, ośrod

kach informacji obsługujących różne dziedziny i uniwersyteckie^ 
ośrodkach informacji, propagowanie tworzenie bez danych pod 
auspicjami Ministerstwa Oswlety, Nauki i Kultury oraz Innych 
ministerstw i instytucji.

4. Odnośnie współpracy ogólnokrejowej i międzynarodowej - 
należy dężyć do ścisłego wepółdziałanie Minieteretwa Oświaty, 
Neuki i Kultury, Agencji Nauki i Techniki, JapońekleJ Redy Nau

ki, stowarzyezeó naukov/ych, bibliotek uniwersyteckich 1 innych; 

na polu międzynarodowym powinna być rozwijana współpraca
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z ICSU-AB /International Council of Scientific Unions Abstrac
ting Board/. ICSU-COOATA/ - Committee on Dote for Science and 
Technology/. EURONET /European Network - Europejska Sieć Informa
tyczna/ i innymi systemami międzynarodowymi oraz systamami in
formacyjnymi H różnych krajach.

5. i', zakrasxe stworzenia podstav/ dis przyezłego systemu - 
niezbędna Jest planowe kształcenie i szkolenie specjalistów in
formacji, prowadzenie badań w zakresie informatyki, rozwój środ
ków technicznych na najwyższym poziomie,służęcych systemom in
formacji naukowej oraz finaneov/a pomoc państwa w tv/orzenxu baz 
danych.

Przytoczone wyżej główne propozycja sg następnie rozv/inięte 
nieco bardziej szczegółowo. Z cytowanym eprawozdaniem Komitetu 
T bezpośrednio więżę się dwa inne dokumenty opublikowane w oma
wianym wydawnictv;ie. V/ pierwszym z nich "Kształtowania eystamu 

informacji naukowej i zwięzana z tym implikacje w zakresie in
formatyki” końcowe wnioaki eutora /Т. Kitagawa/ sę w istocie 
zbieżne z przytoczonymi wyżej propozycjami Komitetu T, Dokument 
drugi "Rozwój systemów informacji naukowej w Japonii - raport 
Komitetu 0" zawiera w rozdzielę 3 poświęconym planom organizacji 
informacji naukowej postulat powołania w Oaponii jak najezybciej 
nowej instytucji - Centrum ds. Rozwoju Informacji Neukowej; głó

wne zedania Centrum to propegowenie i popieranie działalności 
informscyjnej, sprawowania pieczy nad tworzeniem i rozbudowę 
banków danych, kształcenie kadr specjalistów dla systemów in
formacji naukowej oraz popieranie prac badawczych и dziedzinie 
informacji naukowej.

W omawianym wydawnictwie zamieszczono 6 artykułów o che- 
rafiterze przaglgdowym i 29 sprawozdań z prac na tematy azcze- 
gółowe: materiały te przygotowało ogółem 66 autorów. Poszcze

gólne artykuły 1 sprawozdania sę stosunkowo krótkie i bardzo 
zwarta; prawie wszystkie zostały .zilustrowane materiałami róż
nego rodzaju. Poniżej podajemy ukłed całego tomu oraz tytuły 
lub tematykę większości artykułów i eprav/ozdań.
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1. Artykuły przeglądowe
- Wetęp /Н, Inose/
- Formowsnie eystsmów informacji naukowej a informatyka 

/Т. Kitagewe/
- Planowania systemów informacji naukowej w 3aponli - Komi

tet T /T.Shimanouchi/

- Rozwój systamów informacji naukov/ej w Э а р о л И  - Komitat O 
/Н, Tanaka/

- Rozwój międzyuniv/orsytecklej siscl komputerowej /Н, Inoee/
- Analiza metod wprowadzania 1 wyprowadzenia informscji w 

systemach informacyjnych /Н, Новака/
- Analiza systamów zerzędzania bazami denych /Т. Kitaigana/

2 . Systainy zarzędzania bazami danych л badaniech naukowych:
- organizacje i  wykorzystanie w badaniach naukowych prywat

nych kartotek informecyjnych naukowców; próba orgenizc- 
cji tego typu kartotek и system ekomputeryzowany i ich 
wykorzystania уг badaniach interdyecypllnarnych w naukach 
o Ziem i i środowisku naturalnym:

- system informacji naukowej w fizyce jądrowej:
- funkcjo i rozwoj ayatemu wyszukiwania informacji naukowej 

HUNOREO na Unisrareytecie w Hiroszimie;
- operowanie bazaial viiedzy w interektywnym uczącym ei^ /in

telligent/ syatemis KAUS /Knowledge Acquisition end =Utili- 
zatlon System/; zadaniem systemu jast v^spomaganle czł-ov/la- 
ka w projektowaniu przemyeloivym, podejmowaniu decyzji, 
stawianiu dlegnoz lekarskich ltd.; ayetem akceptuje ktwe- 
rendy w języku naturalnym lub prawie naturalnym oraz w  
prostej formie graficznej.

3. Wprowadzanie i v/yprov/adzenie Informacji
- posługiwanie się pismem ręcznym w konstruowaniu modeli:
- metody wprowadzania informacji w systemach informacji nau

kowej ;
- interakcyjny system wproivadzania danych graficznych /gra

phic data/;
- systemy przetv^arzania wprowadzanych danych ikonograficz

nych /image dats/;
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- projekt naszyny FLATS do eeocjecyjnego przetwarzenie nune- 
Tycznego i eynbolicznego;

- eyatemy przetwerzenie denych statystycznych.

4. Sieci komputerowe - teleinformatyczne

- racepcje TOOL—IR - pierwazego Jepońekiego systemu wyszuki- 
wenie informacji bibliograficznej w trybie bezpośredniego 
dostępu /on-line/ na Uniweraytecie Tokijskim - po czterech 
latach działanie;

- arciiitaktura systemów baz danych;
- aspekt niazawodności w projektowaniu sieci informacyjnych;
- doświadczalny aystam zdelnego wyezukiwenia według wzorców 

graficznych /vlauel pattern/ i przakezywenia na urządze
nie końcowe trwałych kopii informacji wizualnych /ikonogra
ficznych/ przechowywanych w formie mikrofisz;

- LABOLINK - aieć komputerowa dla laboratoriów badawczych 

i ARIS - system informacji dla potrzeb badeń naukowych.

5. Syatemy bez danych
- systam zarządzania danymi zagregowanymi z wielu zbiorów o 

różnych formatach - na przykładzie danych z astronomii;
- metody syetefflstyzecJi i organizacji danych biochemicznych 

w powiązaniu z ewolucją molekularną;
- interekcyjny syetam wyazukiwenie denych chemicznych;
■- próba zintegrowania informacji w neukach lekarskich; in

formację medyczną aklasyfikowano według czterech typów: 
literatura medyczna, laki, dane kliniczna i atatystyka 
dotycząca zdrowia; tworzenie bazy dsnych dotyczących le
ków; projektowania bezy denych klinicznych;

- komplikacja bazy danych ekonomicznych;'próba stworzenie 
bezy denych eocJo-akonomlcznych; komputeryzacje analiz 

ekonomatTycznych.

6. Systemy przetwarzania wiedzy - infologiczna /wiedza a in
formatyka/
- próba infologiczns ujęcie analizy kierunków rozwojowych 

w nauce;
- reprezentacja wiedzy w systemach wyszukiwawczych i syste-
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•ach intarprectujęcych inforroscjt' wiJoA&io^ /irasge interpru- 
tation/.

7. Systaiay i  in fo re a c ja

“ badenle systeeo-Efe^o arykerz^/^tania is jfo ra sc^ i neukowe’j.;

- inżynierie oprogrsRySPusriia i systOtnów irtfor-
wacyjnych wspooagare prz;ez ‘котрь-г er ^

8. Przetwarzanie 3?гуЧв

9. Spacjalistyczna systemy jpłrce-t-TłsrzBniB ir^ToriBacji
- systam przetwarzania i4?.forssac^l 'jcat^/stycznaj dla progno

zowań ia i kontroli.;
- opis atrtskitursli'̂ y,, kodowenit i odt;4arz3rie nap koг.tllгo■̂ vycî ; 

еЧарегудаезп! iiwor7»©.iŁb oazy danyćn ikonograficznych opięto- 
rial dsta/ aaa.it pogody.

Wydaw.niotwe eewiers 2 załączniki:
A . VifKiiz gŁiwnycR t^40.p badswczydh a •«dnodztcycH w ich  sk ła d  zc ’ 

spo,łj6n &3^£6wczy-ci.t„ ;przy ^którydb ;potiano nazw iska kionoAr^ikdv/ 

o ra z Łc^> -iRsrytfBCje m a c ie rz y s te ;
B. F̂ ykflz SkonitetŁ-ar i3:*'.at.c пз!И»озowych i ich członków z  podaniem 

i?j(SbV£i-jł'Ĉ  i iaecŁ*rięyA?riy!C’ir' lydh -osdc.
E4K<ś!LL'kacja jłosytłS.® « 'przeviazD.i;jc£.i sierze przygotowana -do 

druk» w Cimodkw © Ш а с Е в о ь а ^ у »  Unawe^ayteno iTokiJśkiego za .ро.ло- 
cą erzodzeffŁ» do f-ociotkłsdu starcwan.egc ,w 'trybie on-lire przsz 
komputer НГГАС аВО0гГЗЛ*.(Х!.

Ewa Stolorśk?
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K R O N I K A

SPOTKANIE II GRUPY ROBOCZEO ECSSIO 
Wledart, 31 stycznia - 1 lutego 1983 r.

II Grups Robocza BCSSID /Working Group 2 of the tiurcpocr: 
Cooperation in Social Sciancas information and Documentation/ 
zajmuje się informację о pracacn badevjczych w toku, prczadzo
nych w zakrasia wybranych] Intaraaujęcych więks^rość kraj6vir człon» 
kowskich, problemów życia apołacznago.

W poaiadzanlu uczestniczyli przadstawiciclB narodaivyc^. o- 

środków informacji.:. Austrii, Czechosłowacji, Oanii, '-loisndii,
NRD, Norwagii, Polski, RFN, Węgier i ZS?vR oraz Ośrodka Wiedens- 
kla^o. O niamożności przyjazdu zawiadomili przedstaivic.lele Bel
gii, Grecji i Wielkiej Brytanii, Obrady prowadziła przewodniczą
ce Grupy, dr Huberta P. Hogowag-da Haart z Holendii. Orgenizato- 
ram posiedzenia była Izba Robotnlczo-Precownicza iviodniu.

Przedffllotem obrad były następujęca zagsdnienis.
Dokonano oceny dyetrybucji «vczaśniej opublikowanego infar- 

mators o badaniach w toku dotyczęcych migracji siły robocz ej o- 
rsz opublikowansgo ostatnio informatora o badaniach w toku doty- 
częcych społecznych aspektów postępu technicznego. Omówiono m.ln. 
eposoby raklafflowanla informetorów, wskszujęc zvjłaszcza na celo
wość zainteresowanls nimi placówek prorjodzęcych odpowiednie bo- 

dania. redakcji czaeopiam międzynarodowych, redakcji biuletynów 
bibliograficznych.

Ośrodek Wladeóakl poinformowsł o możliwości współprecy 
II Grupy Roboczej z UNESCO, które chce wykorzystać materiały
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gromedzore przez Grupę do pudov/y bez denych o bsdenianh w toku 
v« zekresie wybrenych problemów neukowych. Uczestnicy spotkenie 
uoowsżnLli dre W, Richtera /NRO/ i dr Hogeiveg-de Heert do prze- 
prowedzerle - przy udzlele przedstewicleli Ośrodka Viledenskiego - 
dalszych negocjacji z UNESCO.

Dr Schmelkal /Austria/ poinformov<ełs uczestników spotkenie, 
że informator o badaniach w toku dotyczących społecznych ekut- 
ków postępu technicznego /zobacz Spotkanie II Grupy Roboczej 
tCSSIO. Ateny, 1-4-15 V l9B2 Г. "Zagadnienie Inforntacji Neukowej" 
1982 nr 2/41/ s. 159-161/ został przygotoweny w postaci maszyno
pisu nadajęcego się do druku. Równocześnie zwróciła ona uv/agę ne 
problem zgodności tytułów tematów badawczych z cherekteryzujęcy- 
iBi tn tematy słowami kluczowym, na trudności, jakie atwarza do
starczanie niestsrannie wykonanych opisów tematów oraz rozbież
ności jekosciovje i ilościowe między opisami pochodzęcymi z róż
nych krajów. Zaakceptowano ostateczny tytuł Informetore: Tech
nika 6 epoŁeczeństwo.

Dokonano oceny Wstępu do informatora Technika o społeczeó- 
stwo. Tekst Wstępu uznano ze dobry, niezależnie od pev^nych ze- 
strzeżen co do etopnle odzwierciedlenie specyficznych cech orge- 
nizecji badań, zwłeszczo w krojach socjalistycznych, Zspropono- 
wano, aby w przyszłości osoby typowana na autorów wstępów do 
kolejnych roczników informetoro były zapraszana na spotkania 
Grupy, co pozwoli im ne uzyakania wszystkich informacji potrze
bnych do wykonania powierzonej im pracy, letotne z tego punktu 
widzenie Jeet też możliwie najdokładniejsze określanie proble- 
metyki poszczególnych infornatoróv«.

Członkowie grupy przedstewill kolejno informacja o stanie 
przygotowań do w/denle informetore poświęconego społecznej po
zycji kobiet. W większości oświadczyli oni. że eę zdolni dos
tarczyć ze ew^ch-krajów materiały reorozentetywna dla rozwoju 
badań nad tę kweetię. Również ci uczestnicy spotkanie, którzy 
przekazali matarieły tylko częściowo obrczujęce badania w od
nośnych krajach, zapewniali ża v-r znenych im ośrodkach badaw
czych i informacyjnych zainteresowania tę formę informacji nau

kowej stopniowo, ale konsekwentnie wzrasta. Dokonano wymiany 
pcględów ne temat metod, za pomocę których możne by przyclęgnęć
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ar: udziału w pracach Grupy przodstawiciGli krabów nit aczeatni- 

Л obecnym spotkaniu,

O'" Rlcnter ’ako redaktor inforr.atore aoś'vj.-jconegc

probiematyce kobiet, p o i o m o w a ł  zebranycn o o o tycnczaau-v/T. 

orzebieau proc zrigzanych z p rzygcto'.vs.iietB tego (vydawmctwa, 

jcic tez p*'zed5 tpy,ił projekt scnenatu temat yczneęiO iniorinctore„ 

V/ynikio r związku z гуя с + у ^ ю п е  dyskusjo nad proolenem, czy 

w informatorze należy uwzględniać Ь а о э ш л  prowadzone v. Europie 

X dotyczące obszaru Europy, czy taż wszystkie badania vvykonyvjs- 

ne Л europejskich plsccwkoch noukowych. Postanowiono wybrać 

drugze rozwiązanie.

Prof. Herts KChrię /MRD/, które podjęła aię napisać ;v3tęp 

do infarmatora o badaniach w toku dotyczęcych społecznej pozy

cji kobiet, przedstawjła koncepcję tego wstępu. Zwróciła się 

również do czionkow grupy, sby w miarę możliwości dostarczyli 

jej dane statystyczne, takio jek liczba kobiet « organach wła

dzy i administracji państwo»vej, w partiach politycznych, związ- 

t.ach zawodowych itp.

2 kolei podjęto próbę ustalenia harmonogramu dalszych prac 

nad intormatorem o badaniach dotyczących społecznej pozycji ko

biet. Okazałe się to jednak niemożliwe z  uwagi na brak pewności, 

lito podejmie sic o publik ov/ania tego informatora.

W  dal szyn; cięgu omówiono sprawę tematu kolejnego /po kwes

tii kobiecej/ informatora o badaniach w roku. Zgłaszane tyły 

tematy; medycyna społeczna, bezrobocie, obrona pokoju, trans

fer techniki, planowanie a rynek, procasy innowacji, socjolocis 

orb.vi, problemy młodzieży. Część tych temotów; została zaniecha

n e  Juz vte wstępnej dyskusji, zaś spośród pozostołych, którymi 

c y £ ; : problemy młodzieży, obrona pokoju з procesy innowacyjne 

zastanowiono ostatecznie wyorsc temat >;alki o pokój. Ustalone, 

zt instytucją odnowledzialnp za orzygotoi.t-inis informatorr do 

druhu instytut Informacji Mauk Spoiacznych ЛМ ZS...4.

Ч zwięzku z tym z o s ta ło  uzgodnione, że p r z e d s ta w ic ie l  I n s ty tu tu ,  
p ro f .  Kiuzsdzsn op racu je  gehemet tematyczny i n f o m o t a r ę .  Równo
c z e s n e ,  zgodnie z  ust^lonyf: z/.-yczsjer. zivr< cono s i ę  do p ro f .  
.7-uZt;dzoric., ozy oo d ję ł  s i ę  r o l i  . 'ispółrcoaż to re  tomu nos . . ięcons-  
' kv. es t i i  . o z i e t .  ^'ustanowiono nawięzsć kontakty  ze znenymi po



szczególnym członkom Grupy plscówkemi naukovr/ml^ zajmujęcyml się 
sprawami walki o pokój.

Uzgodniono, ż e  na zbllZajęcyra się posiedzeniu Międzynaro- 
doviego tioraltotu Organizacyjnego £CSSTD sprawozdanie z działalność 
ci II Grupy KoboczeJ i plany dalszego jej funkcjonowania przed
stawi przewodnicząca grupy, dr Hogeweg-de Haart.

Przyjęto zgodnie, ż e  następne spotkanie II Grupy Roboczej 
ECS3ID powinno odbyć się w październiku lub listopadzie 1983 r. 
r^iiejscc spotkenie zostanie uetslone dodatkowo.

Oan Lenart

NARADA W SPRAWIE AUTOnATYZACDI 
MięOZYNARODOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO 

NAUK SPOŁECZNYCH I KOORDYNACJI GROMADZENIA ZBIORÓW 
Praga, 25-29 kwietnia 1983 r.

W naradzie uozeetniczyi! członkowie pomocniczego orgenu 
Rady MSINS, tJ. tzw. Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji 
MSINS oraz delegoviani przez poszczególne ośrodki narodor/e spe

cjaliści w dziedzinie gromadzenia z b io r ó - n  literatury naukowej.
Naradę otworzył - witając jej uczestników - dyrektor Bi

blioteki Głównej - Ośrodka Informacji Naukowej Czechoełowac- 

kiej Akademii Nauk, dr 3. Zahradil, który zeproponor;ał równo
cześnie, aby po v/ysłuchaniu 1 ocenie referatu podstawoivego, 
przygotowenego przez delegację radziecką, zorganizować obrady 
vł trzech sekcjach:

1/ metod przetwerzanla informacji, oprogramowanie i wypo
sażenie technicznego systemu zautomatyzowanego.

2/ środków lingvifiscycznych,

3/ koordynacji gromadzenia zbloróv# literatury naukowej 
W-ramach MSINS.
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Referat podetawowy* zatytułowany; O stanie 1 kierunkach roz

woju prac związanych z automatyzacJę M3INS przodstavłił kierownik 
delegacji radzieckiej, przewodniczgcy Stałej Grupy Roboczej^
V/.R. Chisamutdinow, Referent omówił wyniki prac prowadzonych w 

roku 1932 i w I kwartale 1983 r. zwracając uwagę, ż e  oddania do 
eksploatacji w Instytucie Informacji Nauk Społeczrrycn ЛМ 2?RR 
komputera o dużej mocy OS-1055 zapawnia warunki niazbędne do 
zrealizowanla planu automatyzacji MSINS. latotny krok w tym kie
runku etanowi też podpisanie między Instytutem Informacji Nsuk 
Społecznych /IMION/ AN ZSRR e lYszchzwięzkorrym Instytutem Nauko
wym Użytkowych Systemów Zautomatyzowanych /’.*'N11 PAS/ porozumie
nia w sprawie utv/orzenia linii bezpośredniej łączności międzv ty
mi placówkami, iv porozumieniu tym przewidziano też, żo iv prz)SZ- 
łości WNII PAS zapewni bezpośrednią łęczność między IMION s po
zostałymi europejskimi krajami członkowskimi MSINS.

IV dalszym cięgu referent przedstewił propozycje zmian w 
Projekcie Techniczno-Roboczym’Zautomatyzowanego MSINS oraz vgnio- 
sek ośrodka centralnego Systemu /tj. instytutu informscji Nauk 
Społecznych AN ZSRR/, eby w poczętkoiyym okreeie eksploatacji 
2MSINS ośrodki narodowe mogły hyć zwolniona od sporządzania ad
notacji w języku rosyjskim przy opracowywaniu opisów dokumentów 
wprorradzanych do tego systemu. Referent omówił również prcjekt 
Postanowienia /Rady MSINS - D.L,/ w sprawie Stałej Srupy Robo
czej ds. Automatyzecji MSINS,

Uczestnicy neredy postanowili zgłosić ne najbliższe po
siedzenie Rady MSINS wniosek o zatwierdzenie:
- Projektu Techniczno-Roboczego Zf-ISINS,
- Postanowienie w sprawie Stałej Grupy Roboczej ds. Automaty

zacji MSINS.

Dalsze obrady odbywały się w sokcjacli.
S e k c j a  1 oceniła I, II i III ton Projektu Techni- 

czno-Roboczego ZMSINS, projekt Postanowienia w sprawie funkcji, 
zadań i współdziałanie ośrodków MSINS, projekt dokumentu pt.Za
sady ustalanie stosunków pray;nych, materialnych i finansowych w 
ramach wspólnych prac badawcżych oraz eksploatacji ZMsiNS, e 
także zegadnienia dotyczące współpracy MSINS z Międzynarodowym 
Systemem Informacji Neukowej i Technicznej.
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w toł:u dyskusji ned I tomem PT-?f /Ogólne zagadnienia budo.vy 
Systemu/ omówiono - na wniosek delegscji NRO - sprawę uvjzględnio- 
nie w tym dokumencie podsystemów dziedzinowo-teoatycznych i od- 
powisdzialnych za nie ośrodków Infcrtnacji. Uczestnicy obrad u- 

znali, że wobec obowiązujęcego stanowiska Redy MSINS, iż tviorzo- 
nie takich podsystemów jest przedwczesne, nie sg oni uprawnieni 
do dokonania proponowanej zmiany и dokumentacji projektowej.

Uznano Z9 konieczne dokładniej określić procedurę dostar
czania użytkownikom Zf'iSINS kopii materiałów źródłowych, Odpo
wiednie dokumenty norm.ttywne zostanę opracowano w ranach przy- 
gotoy^ania planu wdrożenie ZMSIIJS.

W wyniku dyskusji nad II t, PT-R /Charakterystyka narodo
wych podsystamóri tiSINS/ ^tj. narodor/ych systemów informacji o 
naukach społecznych krajóy/ członkowskich MSIKS - członko-
vuie sekcji postanor/lli traktowsć odtgd ten tom jako pierwszy. 
Winien on obejmcy/ać charakterystyki narodor/ych podsystemów 
M3IMS według ich stanu w okresie przed wdrożeniem 2MSINS,
W zwig.tku z tym Grupa zwraca się do osrodkóyj narodowych, aby 
możliwie szybko uzupełniły opisy reprezentowanych przez się 
systemów informacji i przekazały odpovłiodnie dane do Instytutu 
Informacji Nauk Społecznych лм 2SRR.

Po rozpatrzeniu zawartości III tomu PT-R ./Metody przetvra- 
rzenia, oprosraijiowanie, wyposażenie techniczne/, przyjęto, za

sadę. iż dokumenty robocze /instrukcjo, opisy formatoiv i inno 
materieły metodyczne/ powinny znaleźć aię и załącznikach do 
PT-R, Ułatwi to doskonalenie i uzupełnianie tych dokumentów w 
trakcie wdrażania ZIISINS, z tym że ich nowe, zmienione wersjo, 
będę wprowadzene nie częśclaj niż raz do roku, w drodze Ddpo- 
wiednich uchwał Redy HSINS podejmowanych nn wniosek Grupy,

S e k c j a  2 dokonała oceny IV tomu PT-.R /Środki lin
gwistyczne/. Przedmiotom obred sekcji były następujące z o g o d n e -  

niB:
- koncepcjo i struktura środkćv4 lingwistycznych KSIN3,
*• projekt Postanowienia o tezaurusie nadrzędnym fSINS.
- zasady sporządzania opisów dokumentów,
- tworzenie deskryptorowych charakterystyk wyszukiwawczych di- 

kumsntów.



- indeksowanie zapyta.ń,

- redakcja klasyfikacji yR ub ry ka to ra "/ MSINS,
- tworzenie daskryptorowych języków informacyjnych.

Sekcja pozytytvnie oceniła ogólng koncepcję i strukturę 
środków lingwistycznych M3INS oraz projekt Poatanoivienia w sprs- 

v«ie tezaurusa nadrzędnego. Uzgodniono, że zbiór teroinów ujętych 
w tezaurusie nedrzędnym zostanie ostatecznie ustalony 1 zredago
wany na podetawio - sporządzonych 1 zatwierdzonych wcześniej - 
szczegółowych wykazów słów kluczov^ch / “spiskov normallzirovan- 

noj leksiki"/.
Zatwierdzono Instrukcję indeksowania zapytań informacyj

nych, z zastrzeżeniem, x t  naleZy dokonać jej weryfikacji eks

perymentalnej. Przyjęto wniosek delegacji radzieckiej w sprawie 
wykorzystania w systemach narodowych zestawu zapytań typowych, 
przygotowanego przez Instytut Informacji f4auk Społecznych AN 
ZSRR.

Uczestnicy obred Sekcji 2 zwrócili uwagę, ± e aktualna, 
czwarta redakcja klasyfikacji MSINS nie uwzględnia wszystkich 
uwag przekazanych przez ośrodki narodowe. IV zwięzku z tym uzgo

dniono, 12 następi dokończenie prac ned klasyfikację, zaś uzys
kana w Ich wyniku redakcje piętę będzie traktowana jako ostate
czna, tzn. nie będzie zmieniane bez uprzedniej woryfikecji eks
perymentalnej .

Sformułowano wspólny poględ, ±e podstawowy rodzaj środków 
lingwistycznych MSINS - zarówno z punktu widzenie funkcjonows- 
nie Syetemu, jak,też tworzenia dwu- i wielojęzycznych wykazów 

słów kluczowych 1 tezaurusów szczegółowych - stanowię w obec
nej fazie budov/y Zautomatyzowanego MSINS wykazy słóv; kluczowych 
oparte na językach naturalnych poezczagólnych krajów członkows
kich MSINS. Przechodzenie do budowy tezaurusów szczegółowych 
będzie uzasadnione dopiero po eksperymentalnym sprawdzeniu od
powiednich wykazów słów kluczowych.

5 e к c j s 3 oceniła wyniki prac zwięzanych z koor

dynację gromadzenia zbiorów literatury naukowej, przeprowadzo
nych w latach 1979-1982 i uznała je za pomyślna. Postano*,vlono 
podjęć próbę teoretycznego uogólnienia tych wyników.
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Kartoteka zbiorcza w/<iewnlctw ci^głycn, pochodzących spoza 
obszaru krajów członkowskich MSINS, prowadzona obecnie metodami 
tradycyjnymi, powinna być zautomatyzcwana. w okresie do roku 
1985 należy Ję uzupełnić o tytuły czasopism wydawanych w kra
jach f^SINS.

Omówiono problem wymiany materiałów utrwalanych na mikro- 
flszach, Postsnowiono, iż w dalszym rozwoju tej wymiany należy 
stosować ustalenia przyjęte na naradzie specjalistów międzyna
rodowego systamu mikrofiszowego akadamii nauk krajów socjalis
tycznych, która odbyła się w roku 1961 w Sratysławia.

Uzgodniono szereg zaleceó praktycznych dotyczęcych rozwo
ju koordynacji gromadzenia zbiorów, mianowicie;
- poczynajęc od roku 1983 wszystkie ośrodki nerodowe będę 

przekazywać co roku w grudniu do Instytutu Informacji Nauk 
Społecznych AN ZSRR uzupełnienia do wykazu czasopism nsbywa- 
nych z krejów trzecich,

- poczyncjęc od roku 1984 wszystkie ośrodki narodowa będ^ 
przekazywać co roku w grudniu do Instytutu Informacji Nauk 
Społecznych AN ZSRR wykazy nowych tytułów czasopism, które 
powinny być gromadzone w ramech MSINS,

- wszystkia ośrodki nerodowe będ$ co roku w lipcu informować 
Instytut informacji Nauk Społecznych AN ZSRR o tytułach wy- 
dav;nictw seryjnych gromadzonych przez ich macierzyata akade
mie, s nie uv^zględnianych n kartotece zbiorczej,

- węgierski ośrodek nerodowy opracuje do kcńca I kwertału 

1QB4 r. projekt dokumentu Zasady wyboru zagranicznych wy
dawnictw seryjnych proponowanych do gromadzenia w ramech 

MSINS,
- ośrodek narodowy NRO opracuje do koócs I kr^artału 1984 r, 

projekt dokumentu Zasady koordynacji gromadzenia zbiorów 
w ramach MSINS;

- Instytut Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR oraz ośrodki 
narodowa NRD 1 Czechosłowacji wydadzę w grudniu 1984 r. liV-/- 
kaz v»ydawnictiv cięgłych i seryjnych, nabywanych przez ośrodki 

nerodowe z krajów nie należących do RWPG, Uzupełnienia i 
zmiany w latech 1980-1983,
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- kierownicy ośrodków nerodowvch wvzneczij scałycn przedstawicie
li do sprew koordynscji groraadzenis zbiorów,

',v czyści końcowej naredy odbyło się zebranie plenarne, na 
któr^ uzgodniono tei^st protokółu, tekst sprawozdania z dziś* 
łsincsci Grupy przeznaczonego die i7edy fiSINS oraz projekt planu 
działalności MSI45 w roku 1964 w częuci dotyczęcej autonecyze- 
cji Systemu. Sformułowano v^niosek do i^ady I'.SiWS o zstwierdzenie 
Projektu Tecbniczno-rJoLoczego Zautornatyzowencgo MSINS. według 
stanu tego aokumentu na dzień 1 5 czerwce 108S r.

3an Lenart

POSIEDZENIE ł?,AOY K00RDY^гACY0^i£0 
3VSTEMU INP0f>N!AC3T O l>)AUKACH SPOŁECZNYCH SINTO 

Worazawe, 29 kwietnia 1963 r.

Omewiene posiedzenie Redy - będącej organem doradczym Se
kretarza Naukowego p a n  w  sprawfsch dotyczących budowy i funkcjo
nowanie SIN5 - poświęcone było ocenie v/yników prac zwicjzsnych 
z tworzeniem SINS, wykonenych w Istech 1980-1962 >rez programu 
działalności л tym zekresie zakładanego ne lata 1963-1985, Oba 
te problemy były rozpatrywane ne podstawie meteriału przedsta
wionego przez Ośrodek informacji Naukowej P^N i uzupełniające

go wystąpienie dyrektora Ośrodka /uzupełniona i częściowo sko
rygowana treść zawarta w tym msteriale 1 wystąpieniu jeat pre
zentowana w m n ie js zy m zeszycie "Zsgsdnień Informocjl Nauko
wej" w artykule 0. i_ensrt, 6, Ługowski: Aktualne zagadnienie 
budowy Systemu Informacji o Naukach Społecznych/.

Rada oceniła przedstawione dana i zejęła stanowisko wobec 
najweiniejszych zagadnioń budor^' SINS, podkreślając zwłaszcza: 
- konieczność akoncentrowanie się na praktycznym uruchamianiu 

konkretnych form obsługi trformecyjnaj w zekreaie wybranych 
dyscyplin naukowych;
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- potrzebę olsr-eotarnego v^yposatienla technicznego ’Systełau;
- ccloność t;^orzeniQ Systenu rs podsterrie «tspółprscy ze swzydt- 

kiinl plocćwkanl, które nog$ być ze In te resolve ne rozv:oJeei 3INS, 
jok również z zagranicznymi i międzynerodov;ymi systensml łn- 
formecjl o naukach społecznych;

- konieczność usprewnienia zasad fInenaowenia rozwodu i eksplo
atacji SINS;

- potrzebę recjonslnego зтоаол'Шэ rased centrslizecji i decen- 
trelizacjl decyzji zokresie tworzenia Systenu; szerokiego 
ivykorzyst&nie inicjatywy oddolnej;

- konieczność uporczywego alarnowonie władz PAN w gprsivio za
niedbań występujących w dziedzinie rozwoju Inforsiocli nauko
wej w Polsce.

Rado wyraziła pozycywnę opinię ne tenet proc wykonanych
« latach lSSO-1982 oraz zamierzeń na lata 1983-1985.

Ззп Lenort

INFORrWCOA OLA NAUKI
SWPOZDUf! W DZIESIĘCIOLECIE OZIAŁALNOSCI 

POZrjA^SKIEGO ODDZIAŁU OŚRODKA INFORMACDI NAUKOlTED PAN 

Poznań, 23 maja 1983 roku

Rozy/6j neuki oraz potrzeba etosowsnle jej osiągnięć w 
działaniu społecznym powoduję konieczność organizowanie 1 roz- 
wijsnie zinstytucjonelizowenej działalności informacyjnej. 
Działalność te tworzy tvnrunki przepływu informecji naukov.‘ej 
między różn^ni środowlekemi bcdewczymi oroz między twórcami 
neuki 3 instytucjomi i osobsni VłykorzystuJgcymi jaj wyniki i- 
praktyce społecznej.

Informacja neukevo, choć Jest dość kosztowna, zajnuje 
w nowocztenym społeczeństwie wożnę pozycję; winna ona istnieć 
i wzbogacać się, zarówno w aspekcie rozvjięzań teoretycznych.



je*.; też działalności praktycznej /wyrsisjficeJ sif przede wsz'/at- 
kim w tworzeniu zbiorów j.nfor«acJi i rorpov;azecnni8riiu jeJ .̂'arótS 
użytkowników/.

Poznańskie eyrapozjum stanowiło próbę postawienia tych pro
blemów z okazji dziesięciolacza precy Oddziału Ośrodka Inforna- 
cji Naukowej PAN w Pozneniu, który rozpoczęł swę dzisłelność w 
1973 Г- Jako Pracownie^Organizacji Informacji NaukowaJ.

Oynpozjun zgronedziło przede wazyetklo środowisko pozrteńs- 
kie zajmujęce się działalnościę infornacyjnę, ponadto zeć uczest
niczyli w nim także goście z Innych środowisk informacji w kreju 
oraz ze współpracujęcych placówek informacji naukowej krejów so
cjalistycznych. Sympozjum otworzył prof, dr iVitold Michałkie- 
wicz, członek rzaczywiety PAN, Sekretarz Naukowy Oddziału PAN 
w Pozneniu; podkreślił on potrzebę istnienza 1 popierania tego 
typu placówek informacyjnych, wspomegajęcych naukę.

Przedetawiono dwa referaty, które dotyczyły problemów:
- mlejaca* informacji neukowaj w nauce ne przykładzie nauk spo

łecznych ,
- cech charaktaryzujęcych nowoczesn<| działalność Informacyjnę 

w sferze nauki, w zeetawlenlu z tradycyjne.

Prof, dr Jerzy Topolski /członmk rzeczywisty PAN. Poznań/ 
eówił na temat **^oli informacji w roztraju nauk społecznych”.
W rozwazenzach nad relację informacja naukowe - nauki społecz
ne referent poatawlł tezę nestępujęcę; informacja naukowa mo
że przyczynić aię do przełomu nr neuce, jeżeli będzie informowa
ła o tym, co dzieje aię w teorii, w rozwoju nauki. Zatem pod- 
atawowyc zadaniem ełuJrb informacyjnych Jest przygotowywanie in
formacji o teorii.

Oo realizacji tego założmnle niezbędne sę;
- śwledomość potrzmby informacji naukowej i mówienia o niej 

/propaganda informacji naukowej/,
- przygotowywanie informecji naukowej /пр. o rozwoju teorii 

i metodologii/,
- korzyetanle z informacji, które Jmst uwarunkowane śwledomoś 

cię badaczy.
Uczonym, który poeiadał w  wysokim etopniu śwtedomość pa-, 

trzeby organizowania i rozwljenia informacji naukowej, szcze- 
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gftlnie die teorii i netodologil neuki, był Зв.п Rutkov<ski /1886- 
-1949/, prekursor przełomu teoretycznego w nsuksch społecznycb, 
przede nszystkim historycznych, s także badecz propagujący po
trzebę tvprowadzenis do praktyki niektórych nov#ych form przekezu 
informacji /np. ralkrofotogrefii/.

Zdaniem 3. Topolskiego, od 3. Rutkowskiego przyjęto tezę, 
że problemy neleży fornułoyjeć ,syntetycznie, z perspektywy luki 
badawczej, dla której z kolei trzebe for«ułov/sć zadenis badaw
cze. Tekiemu podejściu badawczemu służy tylko dobra Informacja 
naukowa. Oznecza to, że rozv#ój informacji naukowej musi iść *i 
parze z obserwację w neuce, s nawet niejako wyprzedzać poprzez 
obserwację tendencji neukowych. Dlatego istotna jest, aby wszy
stkie ogniwa łańcucha informecyjnego, w rozumieniu Instytucji 
informecyjnych, rodzajów żródsł i etep6y< przygotowania informa
cji, były równie silne.

Doc. dr Bronisław Ługowski, dyrektor DIN PAN /’.Verszews/, 
przedstewił w imieniu zeepołu eutorsklego /3. Lenart, E. Lugov?- 
ski/ referat "Tradycyjne i nowoczesne placówki i procesy infor
macyjne”. lyychodzęc od podstawowej tezy, że nor/oczesność polega 
na ekrscsnlu społecznie niezbędnego czaeu prscy, referent doko
nał analizy elementów, których stan decyduje o relatywnej noyjo- 
czesności lub "tradycyjności" danej placówki informacyjnej. Do 
elementów tych referent zaliczył: użytkowników informacji, zbio
ry, formy obsługi Informecyjnej, środki materialne, kadry, roz- 
wlęzanie organizacyjne, kisrunki współpracy w remach systemu 
nedrzędnego i z systemami zewnętrznymi, bariery na drodze prze
pływu informacji, łęczność, udziel pracowników informacji w 
precech badewczych, udział precownlków neukowych w dzlełelności 
informacyjnej, szybkość 1 terminowość orez efektywność realiza
cji zadań.

Współzeleżność, wzajemne oddzlełyr/anie poszczególnych e- 
lementów, sposób, zeeięg i zakres możliwości funkcjonowania 
składników stanowię o stopniu nowoczesności placówki informa
cyjnej, które we v;spółczeenych nem wsrunkech zajmuje się two
rzeniem lub uczsetniczy w tworzeniu Informacji neukowej.
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Зако' przykładem posługiwał się refarant Systamem Informacji 
o Naukach Społecznych SINTO, za którego kształt i funkcjonowanie 
odpowiedzialna jast Polska Akademio Nauk.

Trzy komunikaty były skrótowym przeglądem podstawowych kie
runków pracy poznańskiej placówki Ośrodka Informacji Naukowej • 
PAN w latach 1973-1983, za szczególnym omówieniem organizacji, 
metod i form obsługi źródłowej dla chemii 1 technologii chemicz- 
naj oraz publikacji informacyjnych.

Dr Czesław Burdziński. dyrektor Oddziału Ośrodka w Poznaniu, 
w komunikacie “Podstawowe kierunki działalności informacyjnej 
Oddziału poznańskiego OIN RłN w latach 1973-1983" podkreślił, że 
działalność tej placówki jest podporzgdkowsne celowi tworzenia 
systemu informacyjnego i usprawnianie przepływu informacji w 
środowiaku naukot/ym PAN i innych resortów, IV związku z tym ple- 
cówka podjęła v<rspółpracę ze środowlakiam informacyjnym w kraju 
oraz z zagranicę.

Prace merytoryczne, na podstawia których Ośrodek poznański 
prowadzi działalność uaługowę, ogniskowały aię wokół:
- wykonania opracowań projektowo-badawczych dla chemii i tech

nologii chemicznej w ogólnokrejov'/ym Systemie Informacji Che
micznej,

- projektu i studiów nad podsystemem obsługi źródłowej uźytkov<r- 
ników informacji naukowej,

- projektu podsystemu informacji o metodologii nauk w SINS,
- prac rozpoznawczych warunkujęcych podjęcie eksperymentalnej 

obsługi źródłowej z zakresu biologii,
- prac projektowo-studyjnych nad wymiennym bankiem źródeł na 

mikroflszach we współpracy międzynarodowej,
- prec bibllograficzno-katalogowych ne rzecz bazy źródło:vej 

Międzynarodowego Syetemu Informacji o OoKumentach Opubliko
wanych.

Ns potrzeby regionu prowadzono badania nad miajscem sieci 
placóweft informacyjnych w strukturze SINTO orsz nad modelom re- 
gipnalnego ośrodka informecji naukowej.

Usługoirfe działalność informacyjna wyrażeła się:
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- selektywnym rozpowszechnianiem gromedzonych źródeł пв mikroft- 
szsch: w dziedzinie chemii 1 technologii chemicznej, nsuk Rol
niczych orer biologicznych i pokrev/nych,

- jednorezowymi usługeini foto-, mikro- 1 reprogrefIcznymi,

Komunikat mgr Kełgorzaty Obieły, eterszego specjelisty w 
pozneńskim Oddziale Ośrodka, pt. "Udział Ośrodka Informacji Nau
kowej PAN w tworzeniu informacji chemicznej" zawierał chronolo
giczna 1 poczęwszy od 1974 r,, przedstawienie kolejnych etapów 
udziału placówki w tworzeniu podaystamu obsługi źródłowej Sy
stemie Informacji Chemicznej /SlCh/; podsystemu, za którego fun
kcjonowanie w zasięgu krejoivym, a także ze współpracę z Mię
dzynarodowym Systemem Informacji Naukowej dla Nauk Chemicznych 
i Przemysłu Chemicznego /INf-ORCHIM/, odpowiada placoivke pozneń- 
ska. Udział tan sankcjonuję porozumienia między minietrami 
przemysłu chemicznego 1 lekkiego; nauki, szkolnictwa wyższego 
i techniki i Sekretarzem Naukowym PAN z lat 1974 i 1981.

Lata 1974-1976 były okreesm przygotov/awczym do włęczenle 
się w prace systemowe w kreju. Wykonano wtedy ezereg prac roz- 
poznsA'czych 1 studyjnych. IV latach 1977-1980 oprecoivsno doku
menty projektowe,'etenoivięce podstawę rozpoczętej z rokiem 1981 
eksploatacji podsystemu obsługi źródłowej v; SICh. Gednocześnie 
od 1978 r., poprzez udział w SICh, poznański Oddział Ośrodka 
podjęł prace zYiięzane z tworzeniem wymiennego bsnku literatury 
ne mikroflszach dla INFORCHIM 1 oprecoweł dokumenty, które 
przyjęto za obowięzujęce w Systemie. 8enk ten jest w>'korrystv- 
weny do obsługi źródłowej na podstawie zbioru mifcroflsz orez 
wydawnictwa '"Chemical Substructure Index”.

IV komunikacie mgr Haliny GenińekiaJ. głównego spacjaliety 
w Oddziale, za tytułowanym "Upowszechnianife informacji poprzez 
xydawnictYJS placówki poznańskiej OIN PAN", dokonano przeględu 
rodzajów, form 1 zawartości merytorycznej i formalnej publika
cji zwartych i clęgłych, opracowanych przez zespół badav/czo- 
-studyjny poznsńskiego Oddziału OIN,

Były to prace o zasięgu mlędzynerodowyin, krajowym i regio
nalnym, Składały się na nie;



1. Wydewnictv/a SystoTsu Inforraacji CbemiczneJ:
- "Polish Scientific Periodlcsis-Contents. Chemistry" /przegląd 

zanartosci 60 czesopism polskich/. Miesięcznik, Nośnik; mikro- 
fisza. Ukezuje się od 1976 r,

- "Czasopisma chemiczne systemu mikrofiszov/ego OIN PAN. ‘Przeględ 
abetraktowy" /katalog ednototrany bieżących czaeorpism zagrani
cznych/, Wrocław - lVerezav/8: Zd. Nar. im.Ossolińskich 1931

2. Vjydewnictwe Systemu Informacji o Naukach Ścisłych 1 
Przyrodniczych, podsyetem Biologie:
- "Czesopisma biologiczne ayetemu mikrofIszowego OIN PAN. 

Przeględ abstraktowy" /katalog adnotowony - w opracowaniu/. 
Poznań 1983.

~ 3. It/ydawnictwe Systemu Informacji o Naukach Społecznych,
podsystem Metodologie nauk:
- "Przeględ Literatury Metodologicznej. Biuletyn Informacyjny" 

/pismo referujące sten badeń i dyskusję z zakresu ogólnej me
todologii nauk, z pierwszoplenowym trektovioniem nauk społecz
nych - n przygotoweniu redakcyjnym/. Będzie ukazywsć się
2 razy w roku, poczynejęc od 1933,

- "Metodologlceskie problemy bbscestvennych nauk. Ukazatoi' 
Literatury. G o d , / b i b l i o g r a f i e  ednotowana najcelniejszych 
prec opublikowenych w krajech eocjellstycznych/. Oddział u- 
czestnlczył n opraconeniu przygotowanego w Warszawie tomu 2 
/ze rok 19В0/, a całkowicie przejął redakcję poczynając od 
t. 3 /za rok 1931/.

4. IVydawnictvta regionalne o nauce i informacji neukowej; 
Opracowano informatory o społecznym ruchu naukowym i kulturel- 
nym w Wialkopolsce, ne Ziemi Lubuskiej /wyd. w latsch 1973 i 
1976/; o ośrodkach informacji neukowej, technicznej i ekonomi
cznej w Wielkopolsce /wyd. 1980 r./; ketmlog bieżęcych czaso
pism zagranicznych w  bibliotakach Poznanim /t. 1-3, ivyd. ;v le- 
tach 1974-1977/ przy wepśłprscy z Unlwereytetam Adame Hickiewi- 
cze. Opracowano i wydeno materiały z sesji naukowej "Miejsce 
informacji regionalnej w krajowym eystamle informacji naukowej" 
/Poznań 1979/.
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Ponadto precownlcv Oddziału opublikowali w kroju i z® gra
nicę łącznie 35 artykułów, reportów, komuniketćr? i notatek. *

Msterieły z eympezjum, które przedstawiono powyżej w zna
cznym skrócie, maje być wydane oddzielnie.

Halina Genióske

VIII POSIEDZENIE R«3Y MięOZYNAROOOV£GO 
SYSTEri) INF0RMACY3NEG0 NAUK SPOŁECZNYCH, 

TyrnoiKO Wielkie /Bułgerie/, 20-25 czarr/ca 15B3 r.

v; posiedzeniu uczestniczyły delegacje akademii nauk; Buł
garii, Czechosłowacji, NRD, Poleki, Węgier i ZSRR oraz Komitetu 
Nauk Społacznych Wietnemu, Delegacje Akademii Nauk tiongolil nie 
przybyła ne posiedzenie.

Rade zatwlerdzlłe nestępujęcy porzędek obrad:
1. Sprawozdcnie z działalności MSINS w roku 1982 - I pół

roczu 1983.
Z. Przyjęcie planu działalności MSINS w roku 1964.
3. Referat W.A. Winogradowa i S. Gabrov^skiej pt. Informa

cja - globalny problem współczesności.
4. V/yniki nsredy Otełej Grupy Roboczej ds. Autometyzecjx 

MSINS 1 specjalietów ds, koordynacji gromadzenia zbiorów /Pra
gę, kwiecieh 1983 r./.

5. Sprawę Projektu Tachnlczno-Roboczago Zautomatyzov/anego 
MSINS.

6. Ustelenie porzędku obrad IX Posiedzenie Rady MSINS,
Uczestników narady powitali: członek agzekutyr/y Komitetu

Wojer/ódzkiego Bułgerskiej Pertli Komunlstycznej, rektor Uniwer
sytetu w Tyrnoivie Wielkim, prof. Angiei Dawidów orez wiceprze- 
wodniczęcy Komitetu Wykonawczego Redy Miejekiej Tyrnowe “/lelkle- 
go, Dimo Minczew.



P ro f. Da*4idoiv p o d k re b lił w eivoxm yjyst^pieniu rosnące zna- 

czonie nauki d la  kierowania skomplikowanymi procesami rozwoju 

społecznego. Na tym t le  zaakCGntovjal znaczenie obsługi in fo r 

macyjnej kadr prowadzących badania naukowe. Jak również r e a l i

zujących zadania w zakresie vialki ideo logicznej i  ksztaltorvania 

p o lity k i społecznej.

W punkcie p i e r w s z y m  dyrektor oórodke centralne
go MSINS, Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR, czło- 
nek-korespondent AN ZSRR, W,A, Winogradów «'/stępił z referatem 
nt. działalności M3INS w latach 1082-1983. Referent podkreślił 
znaczenia pracy ideologicznej i politycznej prowadzonej przez 
partie konuniatyczna i robotnicze poóstw tispólnoty aocjalisty- 
cznej. Rośnie zneczenie nauk epolecznych i - odpov#iednio - in
formacji o naukach społecznych dla realizacji zadań stawianych 
przez partie komunistyczne i robotnicze, dla rozwoju socjolłscy- 
cznych społeczeństw. Charakteryetyczne dla okresu eprei'fozdaw- 
ezsoo było zwracanie przez ośrodek centralny 1 wszystkie ośrod
ki narodowa coraz większej uv^gl na skuteczność funkcjonowenia 
Systamu. Więzało się to z doekonalaniem metod działenla. Sednym 
z ważnych ir/ydarzeń było przeprowadzenie II Konferencji Teorety
cznej MSINS. Wyniki taj konferencji będę sprzyjać efektyv.niej- 
Bzemu funkcjonowaniu służb informacyInych w krajach członkows
kich Systemu. W okresie od listopada 1932 r. do czerwca 1983 r, 
opublikowano 12 wspóln'/ch tematycznych zbioróyii abstraktóv/ i bi
bliografii, zaś H przygotowaniu znajduje alę następne 21 pozycji 
wydawnictw informacyjnych. Działalność MSINS więżę aię ściśle z 
procesami doskonelenla całej ivspółpracy krajów socjaliatycznych 
IV dziedzinie nauk apołecznych.

W punkcie d r u g i m  zastępca dyrektora INION AN ZSRR, 
.dr M.P, Gepoczka przedeta'.vił i omóv;xł projekt plenu działalnoś
ci IJSINS w roku 1984. Referent podkreślił zgodność tego projek
tu z ramowym planem ne lata 1931-1935 oraz z propozycjeral l u- 
v/agaml przekazanymi przez poszczególne ośrodki narodotve oraz 
przez naradę Stałej Grupy Roboczej ds. Automat'fzacji MSII'JS.

IV punkcie t r z e c i m  uczestnicy posiedzenie zapoz
nali się z referatem prof. W.A. iVinogradoije i dr. 3. Gabrotva- 
kioj, dyrektora OIN GAN pt. Informecje - globalny problem współ- 
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czesnoćcl. Referenci przedstevrlll pogląd, 2e u progu trzeciego 
tysięclecls noviej ery całe ludzkość, niezależnie od penujęcych 
systemów społeczno-ekonomicznych i stopnie rozv/oju poszczegól
nych krajów i regionów stsnęłe przed szeregiem probleoćiv global
nych, których rozwięzenle będzie decydować o delezych loaech cy

wilizacji. Wszystkie one sę dialektycznie z sobę powięzsne i 
maję charakter systemowy. Problemem podetawowya jest przy tym 
zechowanie pokoju. Do umocnienia pokojowych stoeunków między
narodowych może przyczynić się rozwięzanie innych problemów, 
takich Jak likwidecje oęntsK zecofenia gospoderczego, ochrona 
ćrodowiske naturelnego ltd. Dednya z ważnych zedaó w  omawianym 
zekraaie jest zapewnienie wierygodnej informacji, w  szczególnoś 
cl dotyczącej nauki o epołeczeńatwia, o procesach i zjawiskech 
społecznych.

Instytucje 1 organizacje zajmujęce elę informację o nau
kach społecznych, a azczagólnle MSINS, powinny wnieść swój 

wkład do walki o zachowanie i umocnianie pokoju.
Występujęc w dyekusji, uczestnicy posiedzenie podkreślali 

yragę zagadnień podnoszonych w referacie. Zwracali uwagę, że o- 
mewlana problematykę powinne znaleźć odbicie w dalszych pro
cach teoretycznych prowedzonych w remach MSINS.

W punktech c z w e r t y m  i p i ę t  у m prze'vo- 

dniczęcy Stałej Grupy Roboczaj ds. Automatyzacji KSIHS, dr 'V.R. 
Chlsemutdinow zreferował wyniki narady Grupy^przeprowedzonej 

w Pradze, w kwietniu 1983 r. i całej dziełelności tej grupy w 
latach 1982-1983. Podstawowym osiągnięciem w tej dziedzinie 
było utworzenie w Instytucie Infornecji Nauk Społecznych AN 

ZSRR bazy technicznej do automatycznego przetwarzan:.a danych 
gromadzonych w  remach MSINS. Z kolei referent echarakteryzov/ał 
stan prac ned projektem technlczno-roboczym i przedstcwił Re
dzie wnioaak o zatwierdzenie tego projektu oraz dokumentu pt. 

Postanowienie o Stałej Grupie Roboczej ds. Autometyzecji MSINS.
W punkcie s z ó s t y m  omówiono projekt porzędku obrad 

następnego, IX Posiedzenia Rady MSINS.
Rada postanowiła;
1. Ocenić pozytywnie dzlełalnośc Systemu w latach 1982- 

1983 1 zaaprobować Istotne tezy sprewozdenie z tej działalności
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przedstawionego przoz dyrektora ośrodka centralnego.
2 . Zatwierdzić plan działalności rSI4S '■» roku 19G*,; uznać, 

za konieczne, aby ośrodek centralny Systerau fozeslsł projekt 
plonu na rok 19G5 do ośrodków ncrodowycr w terminie oo lutogo 
1984 i otrzymał od nich uwagi do 15 kv;iotni3 l̂ ’04 r.

3. Przyjąć do aprobującej wiodoracsci spraviozdorne z dzia- 
łolnoćci Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji USING w la
tach 1982-1903: uznać za konieczne, oby v.- roku 1984 Grupo skon- 
centrov48ła 3v#ą pracę na tworzeniu i wykorzystywaniu wapólnoj 
bazy danych.

4. Zatwierdzić ns okrae eksperymentów i vidraionia Projekt

Tachniczno-Roboczy MSINS oraz; ’
- zlecić ośrodkowi centralnemu przygotowania niezbędnej liczly 

egzemplarzy Projektu, z tym że v; okresie do 15 llstoceda 
1903 r. mogę być zgłaszana dodatkowe uwagi i uzupełnlcnJs;

- w ramach przygotowania projektu planu dzioielności M3IN3
V/ latach 1935-1990 należy przewidzieć opracowanie techniczno- 
-roboczego orojaktu rozwoju i doakonalonia Zautomatyzowanego 
KSINS;

- zwrócić uwagę ośrodków narodowych na koniacznośc doatarcze- 
p.ia pełniejszych clonych o roprazentoveanych przez nie narodo
wych systemach informacji o naukach społecznych.

5. Zwrocie się do ośrodka centralnego z prośbn, oby opra
cował i ł dał w roku 1984 prospekt charaktaryzuj ęcy zoftortość 
baz danych, metod posługiwania się nimi oraz rodzoje usłuo 
świadczonych użytkownikom informacji.

5. Zatwierdzić Postanowienie o Stałej Grup^-C Roboczej ds. 
Automatyzacji Г31М5 i powołać głównego konstruktora ZHSIN'S,

7. U s t a l i ć  porządek ocrad i x  Posiedzenis  Rady, który  bę

dzie  obejmoivac:

- Sprawozdania z działalności w latach 1903-19S-4,
- Plan działalności w roku 1955,
- Program wspólnych długookresowych prac bacowczych orcz przy

gotowania planu rozivoju ZMSINS i planu szkolenia specjollit' ■. 
dla ośrodków narodowych,

- "’rojekt planu działalności .'■'iSINS w latach 1983-1990,
- Program III konferencji Teoretycznej MSINS.
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- f,eferav teoretyczny dotyczący zagadnień obsługi informacyjnej 
badań к dziedzinie nauk społecznych w świetle współczesnej 
walki ideologicznej,

- Ust-.ier.ie porządku obrad X Posiedzenis Rady MSIN3.
8, Uznać ze konieczne, ao/;

- Ośrodek centralny przygotował i w terminie do 1 grudnia 1983r, 
rozesłał du ośrodków narodowych materiały metodyczne w spre- 
wie opracowania projektu pianu działalności MSINS vi latach
?986-1990:

- Ośrodki narodowo przesłały do ot-f’odka centralnego w terminie 
do 15 lutego 1984 r. v;nioSi<i dotyczące tego planu, łącznie z 
wnioskami dotyczącymi prac badav/czych w zokreaie informacji 
o naukech społecznycn;

- Ośrodek ccntrelny zest8v;ił zbiorczy projekt planu i rozesłał 
oo dc ośrodków narodowych w terminie dc końca kwietnie 1984 r.

S. Z planu na rok 1983 rrj-ł-jczyć punkt dotyczący v/prov;adze- 
nia frzBZ system'* narodowo do bazy M8INS inforraecji o literatu
rze pociiodzącej z krajóv; trzecich /p,

10. Przyjijć z zadowoleniem zgodę delegacji dolskiej nś го»*- 
7«nizovjrnie IX Posiedzenia Redy f-̂ SiK'S w Polsce w czerwcu 19U4 r.

Oan Lenr rt





S P I S  t s e S c i

1. D. Lenart, В, Ługowski: Aktualna zsgednlcnis budowy
Systemu Informacji o Naukach Społecznych ................. . 3

2. |0. Ungurianj: Katagoria semantyczna wymiaru "Przadmiot do-
Vumantu" .................................................. 29

3. 3, Sadowska: Gramatyka pozycyjna w Języku haseł przedoio-
tov/ych .........................   55

4. L. Sankowski: Zastosowanie komputaryzscji przy zaopatrze
niu w literaturę dziedzinovłych systemów informacyjnych ... 69

5. T. Łapacz: Przysposobianie biblioteczne w ocsnie studentów
Uniwersytetu Vi/arszswsklago. Porównanie efektyv<ności dr.4ch 
metod prowadzenia zajęć ................   S3

M a t e r i a ł y  i p r z y c z y n k i

1. F. Sosióska: 0 rzvł. relacjach fazov/ych w teorii języKÓv<
informacyjnych ..............................         lii

2. E. Gering: Możliwości wykorzystania zbiorór/ informacji

Zautomatyzowanego Międzynarodowego Systemu informacyjnego 
Nauk Społecznych do badan naukometryczn\'cn ................ 135

R e c e n z j e  i o m ó w i e n i a

1, Kształcenie uzytkor/nikćw informacji w szkołach wyższych

vł Polsce - T. Ł^eoaczJ ................................... . 142

2, Niaformeine procesy komunikacji iraukowej - з.к [onieczna^ , 15C

3, Problemy rzeczowego opracov/anis in fo rm a c j i  '^.C. Posketie

- 3, Sosińske ................................................ .................................. 157



4, О nowej propozycji tyoologii języków informacyjnych -
E, Artowicz ....................................................................................................  162

5, System informfscji naukowej p. Doponii - E. S to lcraka . , IG/ 

.. r o n i  к s

1, S potkan ie  II Srupy "loboczej ECS3I0. IViedei» 31 I -  1 I I
1983 r .  - S. Lenart ........... ......................... ...................................... 176

2, Narada v. sprawie automatyzacji MSINS i  koordynacji groma

dzenia zbiorów. Praga. 25-29 IV 3983 r .  - S. Lenart . . . .  179

3, P os ied zen ie  Rady k oo rd y n a cy jn a j Systemu I n fo r m a c j i  o Nau
kach Społacznych 3IWT0. Warszawa, 29 1V 1983 r .  -  J ,  Le
nart ........................................ ................................................................................... 134

4 ,  In fo rm e c ja  dla nau ki. Sympozjum w d z i e s i ę c i o l e c i e  d n i a ł s l -  
noóci poznańskiego Oddziału Cśrod!;a In fo r m a c j i  Naukojvej
PAN. Poznań, 23 V 3933 r ,  - H. Ganińska ................. .. 186

5, VIII Posiedzenie .Jody ^^lędгynaгodowcgo Systamu Inforna-  

cyjnego Uauk Społecznych, Tyrnoiao 'Wielkie /Bułgaria/.

2 0 -2 5  VI 19S3 r .  -  O. Lenort ......................................................  i?-'

C O N T E N T S

1 . O. Lenart, Б. Ługowski- Current Problems of Construc-

tior of tne Social Sciences Information S y s t e m ......... .

2. i C . Ur,CUr 1 ar I Semantic Categories of the □хтепвхоп

"Subject- of Document" ............. ........... ................

3. 0. Sadowske: P o s i t io n a l  Grammar in  the Subject Headings

L a n g u a g e ............................ ......................................................... ..............

4. L. Oanf.cvisLi: Application of Computerization when Provi

ding Literetjrc ^^or Special Information Systems ..........

6. T. Łapacz- L ib r a ry  Users T ra in in g  in  E v a lu a t io n  of Stu

dents of the L'arsaw U n iv e r s i t y .  Conporison of two Method* 

of - r o in in g  .......................................................... ........................... ..

29

69

83



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

1. B. 3osińsi<a: On so c e l le d  Phase H o le t ions  in the Theory

of Inf creation Languages ............................... . Ill

2. E, Gerlng: Possibilities of Using Informations riles of 
the Autornatizod Internationsl Social Sciences Informc-
tion System for Sciontimetric Research ................... 135

‘R e v i e w s  e n d  S u r v e y s

1. Informations Users Training in Higher Schools in Poland
- T. L[apaczj ........................................*.......  1^2

2. Informal Processes of Scientific Communicetion - D.

K^onieezna]  ....... .............................. 150

3. Problems of the Subjacts Approach to Inforneticn by
A.C. Foskett - B, Sositiska ................................. 157

Ą, Cr a New Proposal of Typology of Information Languages
- E. A r t O K i c z .................................................... ..................................  1S2

5. scientific Information Systems in Лерап - E. Stolarsko. 167 

C h r о n i c 1 e ..................... ......................... l” *̂

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Я, Лепарт, Б. Лугоьскй: Актуальные вопросы создания йн-
фррыационной Системы по Общественным Наука-м .......... 5

2. 0. jurypHH : Семант15ческ"ие категории измерения " Пред
мет документа'- ..................................  2Э

3. Я, Садонска: Псзицион.ная гра;;.1;аткка в языке пред-мотпых
РУ-рйы...............................................  55

Л, Янковски: Г;рп:.х1Х 1ше аьто:.!атиза1;пк при спабыенш: лпте- 
ратурок отраслевых ниОормацмоппых спстеи ................  69



I .  Лс :̂ач: Б::5лу;отечное обучоике Е оценке студентов Вар- 
„агокогс Уннверснтета. Сравнение двух методов обучения 33

а т е о г а .с и  п р i: е ч а к и я

Е, Сосиньока; О таг: называемых фазовых отношениях в тео- 
рг..; г.нгсрыацдонкых языков............. ...............................................  Ш
Е. Геринг: Зозмокаостн использования информационных фон
дов Автомат::зированной ме:лдународной йнформацкокной Сис
темы по Общестзенньщ Наукам для наукометрических иссле
дований  ......................................................... ............. ......................  135

? е ц е Е 3 и и у. о б з о р ы

Обучение потребителе.-, информации в выс1зих учебных заве
дениях Е'Пельше -  Т. Л{апач] .....................................................

2 . Не термальные процессы научной коммуникации -  Д. К (опечка]

3. Проблемы предметнок обработки информаЩ«и -  подход А.Ц.
бэскетха -  Е, Соеккьека................................................................

, L новом предложению типолокш информационных языков 
- с, Артовкч ..........................................................................................

, С;:сте:*ы научной информации в Японии -  3* Столярска . . . .  

о о н и к а ................ ............................................................................

142

150

157

162

167

176

200
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