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RALPH ADAH
Tht City Unlvprsity. London

SPOŁECZNE P00E3ŚCIE DO INPORKACOl 
W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Próba określenia generalnych róinlc olędzy 
charaktarea nauk apołecznych i przyrodni
czych oraz odalannoścl psychicznej naukow
ców w zakresie ruiuk społecznych. Wynikajo- 
ca stęd poweZne róZnice w procesie koeunl- 
kaojl w tych dwóch środowiskach. Specyfika 
potrzeb inforwecyjnych i nawyków poszukiwa
nia infornacji w naukach społecznych. Kry
tyczna ocena dotychczasowych systeoów i 
słuZb inforeacyjnyeh w naukach społecznych 
i warunki uzyskania efektywności inforwacji; 
potrzeba wprowadzenia w.in. czynnika ludz
kiego pośredniczącego aigdzy forealnywi sy- 
stseawl Inforwecji a użytkownikael.

*Słyszy sió niekiedy poglgd. Ze nauki społeczne nie 
SQ dostatecznie ścisłe; Jeśli chodzi o inforaacjo o 
nich - nie wydaja sig one dostatecznie społeczne*

/Rush. 1974/

. Zdaniea Rusha naukowiec w dziedzinie nauk społecznych, gdy 
napotyka problawy inforeacyjne. zachowuje Ja przy sobie. Posta
wę tekę soZns rzeczywiście zeobssrwoweó.' W przeciwieóstwis do
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fiaukoMttdi» Innych iteicdsin, proMdz^ey badania « naakaeh apcładżi» 
bych w atoaunkowo nlawialkia atapnlu wykorzystują Inforaacja w 
postaci bibliografii rsjastracyjnyeh' i adnotowanyeh oraz ich 
sJcOaputaryzowanych odpowladnlków. Niswlals równlal korzysta^f 
z poaocy osób odpowlsdzlalnych za tworzsnls tych żródsł Inforwa* 
cji« konkretnie bibliotekarzy. Probujo rozwiązywać 'problsay iw* 
foraacyjna «Aasnyni astodaai. a te nie zawsze bywaj§ skuteczna. 
Indywidualne i często przypadkowo trsktowanie poszukiwać infer* 
aacyjnych prowadzi nieuchronnie do duZego warnotrawetwa pracy i 
niewykorzystywania zasobów wiedzy.

□sśllby zapytać o tę sprawę pracownika inforaacji, odpowie 
przypuszczalnie następujęco: "Przecież funkcjonuje wiele bardzo 
dobrych systeaów wyszukiwania inforaacji, lecz naukowcy z жшктф^ 
su nauk społecznych lekceważę je. My zrobilióay co do nas nale
ży; gdyby ci uczeni podeszli do swoich badać bardziej *ócióls*. 
przekonaliby się o wartości naszych systeaów i korzystaliby z 
nich”. Gdy specjalista inforaacjl zarzucB naukowcoa w naukach 
społecznych, że sę "nieściśli" na na nyśli to. że i ^  badania 
naukowa nie aę dobrze zdefiniowane 1 w pełni akceptowana. Ta
kie podświadone nastawienie służb inforaacyjnych jest powszech
ne 1 oddziałuje na projektowanie systeaów inforaacyjnych; spra
wia ono, że ay.stemy sę tak pomyślane jakby niały służyć naukoa 
przyrodniczym. Wobec przewagi 1 utrwalenia tego typu zapatrywać 
nic dziwnego, że wielu naukowców w dziedzinie nauk społecznych 
niechętnie korzysta ze służb informacyjnych.

Naukowcy w naukach społecznych -okazali się pod wlsloaa 
względami odmienni od uczonych rsprezentujęCych inne dziedziny; 
nis tylko badaję oni inny rodzaj zjawisk, lecz również seal re
prezentuję odffliennę osobowość, styl pracy i metody komunikacji, 
w dalszym cięgu zostanę omóitione te różnica i uzasadniona teza, 
że warunkiem uzyskania efektywności systemów inforaacyjnych w 
naukach społecznych jest odejście od modelu właściwego dla nauk 
przyrodniczych i Ispize przystosowanie systemów do specyficz
nych potrzeb środowiska. Oednę z dróg osięgnięcia tego celu jest 
bardziej "społeczne" potraktowsnie systemu informacyjnego. Nb.ls- 
ży go uczynić bardziej humanistycznym przez wproiradzanie spec
jalnie przeszkolonych osób, która będę pośredniczyć mię^ey for-



м1пу«1 ey«t»Mai informicYjf^i • пмАомса»!,' Zostmiie onówiona 
rola* ^«кф siałyby odagrać ргоропомФпа oaoby podradndLczfca. Naj* 
plarw Jadnak naiaky poM-geić ntaao uiiagl a a a ^  naukoa apóła- 
eznya, : ,

CZYM NAUKI SPOŁBStNE?

Charakter tMuk apołacznych jaat ad dawną przadaiotaa rozważ 
żaA filozoficznych, Oo ninlajazych rozważać nie ag Jednak waZna 
ścięła definicja i powinno wystarczyć atwiardzenia, ±a Jako 
przadaiot nauk apołacznych okraśliay relacje alędzy indywidual* 
nyai oaobaai a świataa w azarokia znaczeniu tego pojęcia. Wpraw» 
dzie.dogodnie Jest odwoływać eię do konkretnych dyacyplln# jak 
ekonoaiOj nauki polityczne* antropologia społeczna* psychologia 
apołaczm i socjologia* saae nazwy dyscyplin nało Jednak nówig. 
Bardziej przydatne Jest zastanowienie się* jak pracujg praktycy 
w tych dyscyplinach i w Jaki.spoaćb ich pracę nożna odróżnić od 
pracy innych. Fay i Monn /4/ udowadniają. że nauki apoleczne 
ag z całą pewnością nauką,' ponieważ dąży'się w nich do opraco
wania syateaa tycznymi teorii dla wytłuMczenla ukrytych wzajea- 
nych zwlgjdców przyczynowych nigdzy zjawiakaai bardzo różnego ro
dzaju. Od innych nauk różnią się tya, że są "społeczne*: badane 
zjawiska są zdolna wyrażać zaaiarzenia, które nogą być zrozuaia- 
ła Jedynie w kategoriach ich treści. Ola wyjaśniania należy 
przyponniać. że działania lud:deia ag celowe i dlatego daję się 
odróżnić od wyłącznie fizycznych ruchów ciała. Na przykład 
ruch ręki aoże być intarpratowany Jako goat głosowania* znak* 
powitania* pozdrowimiie lub próba się^ięcia po Jakiś przadaiot. 
Pozostaje jednak wyłącznie fizyeznya ruchea tak długo dopóki nie 
Jest zrozuaiały (kkióśfty systaa znaczeniowy* a to wyaaga znajo- 
aości aAadciwyeh ni ^ ł  i konwencji oraz celów* do jakich zaie* 
rzają dane oeoby. Mówiąc zatea ogólnie* naukowcy w naukach spo
łecznych starają alg wyjaśniać poszczagólna przypadki w katego
riach znaczeó prz^iaanych la przez indywidualna osoby. Odnosi 
•się to ńia tylko doi dZiałM fizycznych* jak w podanya wyżej 
przykładzie* lecz również do eowy* którą bada się pod względea 
treści a nie Jeth^ie Jako zespół jednostek fonetycznych.



Te е м е  zjMiiefce przedetMvieJf elf «deienAie z punktu «I4ze* 
nie neuk przyrodniczych. Sp one rozpetrywene w ketegorlech prze- 
etrzenno-czetowych lub tee pdzie to jeet etoeonne - objeśniene 
eechanieyetyeznie czy neuro-flzjologicznle. z poalnlęciea wezel- 
kieh eepektów intencjonalnych.

□etell dolej podpZeć według tego rozróżnienie, -neeunie eię 
wniosek, te wipkezoóć wyoienionych wcześniej dyscyplin z zakre
su^ neuk społecznych notna zaliczyć zarówno do nauk przyrodni
czych. Jak i nauk społecznych. Ola przykładu - niektórzy payche- 
logowie ujaujp ewoje badania huaaniatyeznie i włpczajp intencje 
do wyprowadzanych wyjaśnień, inni natoaieet przyjaujp punkt wi
dzenia behawioralny i poaługujp eię aetodaai рокгмгпуа! w sto
sunku do aetod w naukach przyrodniczych. Rozróżnienie o którya 
eowa. Jest eilczpco uznawane i ta druga grupa psychologów skła
nia się do określania swoich badań jako nauki behawioralnej, a 
nie społecznej.

Następne ważne rozróżnienie w naukach społecznych zachodzi 
aifdzy pracownikaei badawczymi a praktykami. Praktykami ap ci. 
którzy wykorzystuje odkrycia dokonane przez pracowników badaw
czych /np. prawnicy, psychiatrzy/; ich potrzeby informacyjne 
ap całkowicie odmiennego rodzaju. Można tu wakazae przykłady a- 
nalogicznego rozróżnienia w naukach przyrodniczych, podstawo
wych i stosowanych, np. między biologami a lekarzami, czy fizy
kami i inżynierami.

KIH OEST PRACOIVNIK BADANCZT W  NAUKACH SPOŁECZNYCH?

Na podstawia badań psychologicznych stwierdzono, że istnie
ję różnice między pracownikami badawczymi w naukach społecznych 
a tym samym środowiskiem w naukach рг2^гос1п1с2:усЬ. Ważne Jest 
by specjaliści informacji byli świadomi tej odmienności psychi
cznej . gdyż aa to istotny wf^yw zarówno na potrzeby informacyj- 
ne. Jak i ne sposoby poszukiwania informeji. ^łóeaia różnica 
między tymi dwiema grupami sprowadza Się do niewielkisgo zain
teresowania przedstawicieli nauk przyroAiiczych zwipzkami aip- 
dzyosobniczyai. Inaczej aówipc.osoby interesujpod się ^rzeczsei*
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«ybiorf najez^clej ki«run«k nauk przyrodniczych* natoaiaat oaoby 
z'aintaraaowana *’ludioi*’ bpdt prafarować nauki apołaczrfa /2/.

wadług Roa /11/ rozróżniania to oożna rozazarzyć*- Naukońcy 
z zakraau nauk apołacznych awoja badania traktujg bardzia] *apo* 
łącznią*: chętnie rozaawiaję o problaaach pracy* a- poazukujęc 
rozwięzaó nia aę akłonni aięgać do źródeł bazoaoboaych;-aę na 
ogół bordzibj uzałatniani od innych i częściej «yatępuję kon
flikty aiędzy nial* Z drugiej strony naukowcy z zakraau nauk 
przyrodniczych bardziej pasuję do przadstswionago przez L. Hud- 
sona /8/ wizerunku zrównoważonego* uaiajęcago przystosować się* 
akupionago badacza* a praca przez nich prowadzona wydaja się 
Biać znacznie aniajazy wpływ na ich życia codzienna i stosunki 
z ludźal*

PROCES МОНИИХКАСЭХ W  NAUCE

Nad proeosaai koaunikacji w nauce prowadzi alę obacnis 
wiola badać. Niastaty zachodzi trudność powiężenia różnych 
prac badawczych w calu stworzenia ogólnego obrazu procesu koau
nikacji w nauce.: trudności spowodowana aę niaporównywalnościę 
próbek* różnorodnośćię sposobu prezentacji i aatod analizowania 
oraz niezbyt dobrya projaktowaniaa kwestionariuszy* Niektóra ba
dania dotyczyły procesu koaunikowania w ograniczonych sytuacjach, 
np* na konferencjach lub w pracowniach naukowych* podczas gdy 
w innych zajaowano się strukturę całych dyscyplin; były badania 
przekazywania inforaacji z punktu widzenia tego*, który rozpow
szechnia inforwację* gdzie indziej żeś studiowano aatody wyszu
kiwania inforaacji*

Nisporównywalność aatod 1 przadalotów badaA uniaaożliwia 
wprawdzie stworzenia ogólnej teorii koaunikseji w nauce* aożs- 
ay jednak w^romdzić pewne uogólniania co do zachowaó w pro- 
casia koaunikacji* Wiaay na przykład* że'aózkoljwi^c naukowcy 
często ataraję aię o utrwalania swojej obrazu jako osób pra- 
cujęcyeh z oddaniaa w odosobnieniu* tya niaaniaj potrzebuję 
oni kontaktów z innyai ludźai* Huszę keaiinikować się z tyai* 
którzy zapawniaję la Środki finansowa* a to aoża oznaczać szaro*



kf publiczność. Kuaulotyvmy ehoroktor wlolu dyscyplin r6«nlst pi»» 
woduje. Is uczsni często chcę zsdssonstrowsć. ±s znsns Iw sf pro* 
es prowadzone gdzie indziej. Zapewne największa znaczenie, es 
Jednak rozpowszechnianie wyników, gdyZ wlfZe się to ściśle z se» 
ejalnę strukturę nauki. NaJważnieJszya środkies rozpowszechnia» . 
nie Jest foraalna publikacja, która spełnia kilka funkcji*; Jest 
to najprostszy aposób ustanowienia pierwszeństwa odkrycia /w 
wielu dyscyplinach oryginalność decyduje o statusie/; Jest to 
droga do uzyskania opinii innych osóbr praćujęcyeh na .tyw pa» 
sys polu, o wartości dokonanej pracy; zwiększa aotliarości awan» 
su i sozs na koniec prowadzić do sławy. Główny problSa polega 

• na tya. Za łatwość rozpowszechniania niakoniscznle oznacza ła» 
twość aryszukania; inforaacja nie dajęea się odnalaZć Jest infor» 
sację aartwę.

Wyszukiwania inforascjl nie Jest niestety igraszkę. Nawet 
w naukach przyrodniczych, gdzie ludzie sę bardziej skłonni po» 
święcąc wiele godzin na poszukiwanie danych istnieje odczpeiSt 
ze często łatwiej Jest przeprowadzić od nowe sksperyesnt nl± 
dowiedzieć się z literatury czy praca nie była JuZ kiedyś wy» 
konsns. W idealnya systsais wyszukisranis Inforwseji powinny być 
respektowane dwie bliżnieczs zasady. Ze ludzie będę raczej, го» 
bić rzeczy, które lubię /reguła przyjeeności Freuda/ oraz Zs w 
wykonanie zsdenls włoZę eoZliws einlsua wysiłku /prearo nsjeniej» 
szego wysiłku/.

większość naukowców potrzebuj# trzech odrębnych typów in» * 
forsacji: . -

1/ inforeecji o procedurach: techniki 1 wetody badań;
2/ inforascji koncepcyjnej, na którę skłsdaję się teoria, 

hipotezy i idee; Jest to kategoria inforascji najtrudniejsza 
do zlokalizowania ze pośradnictwaa kanałów foraalnych;

3/ inforwaeji aapiryeznaj: dana podstawowa do badań, ze» 
zwyczaj nsjłstwlsjszs do zlokalizowania,

Эак wapoaniałea, na koaunikację w nauce składa alę zarów» 
no rozpowazaehniania Jak i wyazukiwenit inforwaeji. Ft^oeay ta 
aę oczywiście konplewentarne. Nie oznacza to Jednak, Za dla 
wszystkich naukowców aę jednakowo waZna. Większość prac badaw
czych przebiega w kilku stepach i od sktuslnsgo stanu badań za»



le±y« czya indywidualny uczony joot w danej chwili bardziej za* 
interesowany - rozpowazechnianiew czy wyazukiwaniaa*

W pierwszych etapach pracy nad taaatew badawczya wwZap&aitaza 
Jest wyazukiwanie. Na początku prowadzący badania prapniw 
leźć informacja o pracach pokrewnych oraz o możliwych dw 
sowania metodach. Informacje takie uzyska głównie kanalwwA for* 
walnymi /źródła publikowana/, oczkolwiek niektóre otrzyww wie* 
f/>raalnia od kolei^w i zwierzchników. 3afc się wydaja, tent wtop 
ma charakter niespołeczny. ponieważ wielu naukowców wyatrwoga 
aif ujawniania tematu we wczesnym okresie badaó tak ze wzfpicdu 
na tajność. Jak i z obawy, że praca może nie zostać doprowmdzo* 
na do końca. W czasie pośredniego etapu pracy badawczej głównie 
zależy im na bleigcya informowaniu się o prowadzonych pracach, 
z wykorzystaniem źródeł formalnych i nieformalnych. Na stapia 
ostatnia,.gdy praca zbliża się ku końcowi, prowadzący badania 
rozpoczyna rozpowazechnianie swoich odkryć przez wykłady, re- 
faraty.i w końcu publikacje.

Komunikacja w nauce przybiera zatem różnorodne formy, od 
źródeł formalnych o złożonej strukturze, Jak drukowane ebetrak* 
ty 1 bibliografie rejestracyjne, do całkowicie'niefornelnych, 
jak improwizowane rozmowy telefoniczne czy pogawędki przy spot* 
koniu, Wazystkie te metody sę w tym lub innym czarnie wykorzysty
wane przez wszystkie grupy naukowców. Zmienny Jest stopień po
sługiwania się każdg z tych metod i ich skuteczność. Zależy to 
od dziedziny badań.

PROBLEHY KOHUNIKACSI W IMUKńCH SPOŁECZNYCH

Zarya<MMny ojgólny model komunikacji odnosi się także do' 
nauk ^prtecznych, istnieje Jechiek szereg różnie, które oogg 
nieć znaczny wpływ na komunikację w tych dyscyplinach.

wspomniano Już, że nsukowiec w naukach społacznycb Jest 
na ogół skłonny do utrzymywcmia bezpośrednich kontaktów.z ludź
mi, co sprawia, że komunikacja nieformalna odgrywa tu znacznie 
większę rolę niż w innych dziedzinach. Ludzie ci na przykład, 
ażeby przedyskutować problemy zwięzane z ich badaniami, prze-



iwiini* «ol# zatelefonować do przyjaoidl czy kolegów lub wzlfć u* 
dział w apotkaniUf nil poszukiwać odpowiedzi w b*ibliotakaeh. Mo«
, Ze ia nawet nie przyjść na wyśl. Za w bibliotece znaleźć aoZna 
odpowiedź.

Kino iź w bibliotekach znajduje aie bardzo wiele eaterlełów 
badawczych z ich dziedziny, precownlcy naukowi w naukach epołe-■Ч
cznyeh niewiele z bibliotek korzyetaje, a Jteazcza «niej pozytyw
nie zapatrują aif na poaoc bibliotekarzy w poarukiwanlach. Sze
rokie badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii ujawniły, iZ 
«niej niż połowa naukowców w dziedzinie nauk społecznych w ogó- 
.le nie bierze pod uwagę rozmowy z blbllotekarzen Jako ewentual
nej drogi do rozwięzywanla probleaów inforeacyjnych /9/. Dest 
kilka możliwych powodów takiego stanowiska. Szczególnie istot
ne sę tu czynniki zwięzane z osobowością. Badacze w dziedzinie 
nauk społecznych często uwaźaję biblioteki za eiejsca.onieśele- 
lajęce i maję trudności z właściwym traktowaniea-bibliotekarzy, 
co jest częściowo spowodowane problemanl ich własnego statusu. 
Ponadto do ich typu osobowości na ogół nie pasuje nawyk «atody- 
cznego przeględania różnorodnych katalogów i bibliografii,znaj
duj ęcych się w bibliotekach. WyMstępuje także brak zaufania. Bi
bliotekarze bowiem często nie rozumieJę'charakteru pracy i spo^ 
sobu myślenia pracowników w dziedzinie nauk społecznych, co z 
kolei prowadzi do powszechnego u tych drugich braku przekonania, 
źe bibliotekarze potrafię udzielać im użytecznych odpowiedzi. 
Poza tym bibliotekarze rzadko maję czas /być może brak ia do te
go skłonności/, by śledzić- czy i Jak bywaję spożytkowane dostar
czane przez nich Informacje.

W większości dyscyplin istnieje pewien rodzaj podziału na 
szkoły myślenia. W naukach społecznych podziały te maję podsta
wowe znaczenie. W istocie nie sę to tyle szkoły myślenia, co 
grupy teorii. Każda "grupa" abserwuje zachowanie ludzkie ze 
swojego własnego, określonego punktu widzenia 1 ma Jednego lub 
kilku teoretycznych przywódców. Tak więc przywództwo 1 wspólny 
punkt widzenia daje grupie spójność, W konsekwencji nie «а po
trzeby, by indywidualni członkowie grupy znali się nawzajem, a 
relatywna znaczenia różnych grup zmienia się w czaala; dawna 
tracę na znaczeniu, a pojawiaję się nowa. Większość ayata«ó«r wy-
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•zukluania infomacjl funkcjonuj* no zooadzlo toootycznoQO dootf** 
pu do inforaocji; m naukach apołocznych otooirza to opocyfiezna 
problony. gdyż tutaj znaczenia piorwozoplonoiro м  punkt «ildzoiilo 
1 otgd rodzi alę niechęć do korzyatania z ayotonów. Każdo grupo 
toorotyczno rozwija nłaane słownictwo i ootody, a joj członkowie 
będę przede wezyetkla poszukiwać inforeecji o pracach kologdw 
•ajęcych takie saoo podejście teoretyczne /nawet Jeśli ich bo<* 
dania dotyczę innego przedaiotu/* a równocześnie inforeecji o 
pracach na ten eae teaat, lecz prowadzonych przez osoby o od* 
siennych poględech teoretycznych. Powoduje to. ±e służby infer* 
eacyjne oparte na podziale teaatycznya będę często oceniane Ja* 
ko doetarczajęce nierelewantnych inforaacji. Aby służba infor* 
oecyjne eogła zaspokajać potrzeby użytkowników w naukach apoła* 
cznych. należy radykalnie zwianie wetodę indeksowania i klaayfi* 
kacji,

Inforaacja koncepcyjna na w naukach społecznych azczagólnie 
ważne znaczenie i to również Jest powodea trudności przy iniMc* 
sowaniii. Co więcej, tego typu inforaacja będzie uznana za role* 
wantnę tylko wówca»a, gdy zoatanie doatarezona w odpowiednia aa* 
aenclo bedaó, z czego wynika iż niełatwo J.ę włęczyć do eyeteaów 
wyszukiwania,

Inforwaoja espiryczna, Jakę zwykle aożna wprowadzać w for- 
aia "sztywnych” danych, bywa siwo to trudna do odnalezienia. 
Oziaje się tak dlatego, że dane zgroaadzone w niektórych dzia* 
ł-̂ ch nauk opbłeeznych nla pojawiaję się w szerzej dostępnych 
źródłach w rodzaju kaiężak lub czaaopisa. Często eę publikowane 
w dokuaantach wewnętrznych lub pozostaję w postaci taśa, kart 
dziurkowanych• wydruków koaputerowych itd. Dotyczy to zwłaszcza 
prowadzonych badaó na wialkę skalę, na przykład studiów prze* 
krojowych, badart opinii publicznej oraz badać wskaźników aocjal* 
nyeh.

Saa‘ eharaktar nauk apołaczhych stwarza szereg problaaów w 
procesach koaunikaeji. Spowodowane Jest to taklai właściwością* 
oi Jok nleaal nieograniczony zakres potencjalnych pól badawczych, 
konieczność dzielenia /reorganizacji/, a następnie rekonstrukcji 
zbiorów dMyeh oraz wpływ zewnętrznych czynników społecznych, 
politycznych i innych na prowadzone biadania. Nauki społeczne nie»
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dobra:* znooz« przonoozonio, pdyl f»rzy toj okozjl aoQf wystąpić 
znaczno boriory Językowo 1 kolturowo: proco wykonano no Jodnya 
obozorzo świoto gdzlo indziej ao±o nio przodotowioć wiolkioj 
wartości. Poza tya aotorioły downa oę tu wożnlojoz* ni± w in
nych dziadzinach, a togo rodzaju aatariałdw ayataay inforwocyj- 
na często nia obajauję.

Na skutak różnorodnych wyżaj przadstawionyeh problaaów u- 
żytacznoóć aarwisów inforaacyjnych bardzo, aalaja i. Jak aię wy
daja. Biędzy tyal, którzy doatarczaję inforaacja a użytkownika- 
ai iatniajo niaetaty wialka przapaść. Wialu spośród pracowników 
Inforaaeji aało obchodzi Jak dalaea ich usługi aę użytaczna,na- 
toaiaat badacza nauk społecznych częato żywię niechęć do "rze
czy z indaksaal”. Istnieją wialka potrzeba zachęcania oaób, 
która pełnię służbę inforaacyjnę oraz bibliotekarzy, by posta
rali się zbadać jak ich usługi sę wykorzystywana i z Jakiai wy
nikam. Ta sprawa była Już wysuwana. Lina /11/ ostro zaatakował 
pracowników służb bibliograficznych za to, ża nia interesuję 
ich potrzeby użytkowników; w ciakawya artykule wstson i inni 
/14/ podkraślaję potrzebę cięgłago kontaktu pracowników infor
aaeji ze specjalistsai. Oo taj sprawy Jaszcze-powrócioy.

Oak dotęd zajaowałea się zagadnlaniaai wyszukiwania infor- 
aacji. Inna trudności wynikaję natoaiast za sposobu, w Jaki 
funkcjonuje foraalny systea koaunikacji. Zaobsarwoweno na przy
kład, że redakcje czasoplsa z dziedziny nauk społecznych na o- 
gół odrzucaję stosunkowo więcej aatariałów niż as to aiajsca 
w innych dyscyplinach; Jak zauważyli Garvey, Lin i Nelson /6,
7/ odstęp czasu iaiędzy skoaplstowsniaa rękopisów a ich ukaza- 
nisa ślę w druku Jest duży. W zwięzfcu z tyal opóżnianiaai bar
dziej Jaszcza wzrasta znaczenie Icoaunikacji niaforaalnaj.

Na koniec, naukowcy w dzieiteinia nauk społecznych odezuwa- 
Ję potrzebę kontaktu z grupMii ludzkiai, co w naukadi przyrod
niczych aa aniejsze znaczenia. Bartonia w naukach spc^acznych 
aaję bezpośredni wpływ na życia azarokia^ ogółu społaczsóstwa 
i, aczkolwiek aożność sprawnego koaunikowanla się Jaat ważna 
dla wszystkich ‘naukowców, w naukach społecznych Istnieją więk
sze potrzeba powiedzenia o swojej pracy szarokiaau ogółowi: 
nia w sposób protekcjonalny czy apologatyczny, lecz wyjaśpia-
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Jfcy 1 «•półuczMtnlcz«cy. Lftngy«l /9/ zwrócił uwcgf na to« tt 
z popularności piaarzy takich Jak Galbraith, Tofflar lub Oaaaond 
Horria nia aotna wyciggac wnioaku, ta nauki apołaozna atały ai« 
nagła popularna, Poglfdy tych uczonych aogg dobrza przaaawiać do 
azarokiago ogółu* nia znaczy to Jadnak wcala* ±a apołaczaóatwo 
jaat odtgd lapiaj zorientowana na czya polagajg badania w nau
kach apołacznych. właśnie z powodu ich natury wlała badaó wydaje 
alg na piarwazy rzut oka /lub za apoaobu przedatawlania ich 
przaz praag/ powtarzaniaa rzeczy oozywiatyeh. Naukowcy w dzie- 
dzlnla nauk apołacznych powinni ataraś alg Jaano wypowiadać do 
azarokiej publlczncśc^• w przeciwnya razie wartość ich pracy 
oraz podatawy finanaowe aogg zoatać powaZnia zakweetionowana.

POTRZEBA OGNIW POŚREDNICZ^YCH

Wyraziłaa opinię, że eyatee koaunikacji w naukach apołecz- 
nych yaat złożony i nieaprawny: rozpowazechniania inforwacjl a 
naatgpnie JaJ n^zuklwanle ag przypadkowa i obaarwuje alg zda-

-  e

cydowang preferencję wykorzyatywania dróg nief.o realnych, Oednye 
za apoaobów powigzania eetod forealnyeh z niaforealnywi w koeu- 
nikacji* a tye aatRfe przezwyciężenia trudności Jakich częato 
doświadczajg badacze nauk apołacznych* Jeet wprowadzenie Jako 
ogniw poś.redniezgcyeh oaób apecjalnie do tej roli przygotowa
nych.

Nie Jeat to w tednya przypadku ayśl nowe. Oeoby takie Już 
od kilkudzleaigciu lat pracujg dla naukowców w naukach przyrod
niczych i dla inżynierów* azczegślnia w przeoyślo; w Wielkiej 
Brytanii oaoby ta ag znane pod nazwg "inforaation officera* 
/epecjaliata da. obeługi inforaacyjnaj - aenażer inforaację/. 
Ne uniwM^aytatach oaoby takie pojawiły aig Już w 1939 r.* Jed- 
пЫе rozpowazachnionie tego rodzaju ełużby naatgpiło pod koniec 
lat cześćdzlaalgtych. Gdy tylko badania wykazały rozległość 
różnic w komunikacji oraz etylu pracy aigdzy naukowcami w nau
kach przyirodniezych a naukowcami w naukach apołacznych* dla i nauk 
społecznych zórganisrawano azereg wyspecjalizowanych służb in- 
fcwmacyjnya^. 0wie z nich zostały szczegółowo oplaane w poprzed-
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nla artykuł» pt,*Badania nad problaaonl inforaacji « naukach apo- 
łącznych tv'Wielkiej Brytanii VI/.

Specjaliści da. obsługi inforaacyjnaj s« przawatnie zatrud* 
niani m bibliotekach, choć nie zawsza okazało aif to najlepszya 
rozwigzanlaa. Słu±ba, o której piszf Evans 1 Line, była zorgani* 
zowana w raaech «lydziału uniwersyteckiago i taki układ aiał sze
reg zalet, najiwązniejekg była bliskość u±ytko«mikó«. Niezależ
niê  Jednak od układu organizacyjnego służba ta ausi być m ścis
łym kontakcie z bibliotekę. •

Specjaliści de. obsługi informacyjnej dowiedli rangi swo-‘
JeJ pracy w naukach przyrodniczych; występujęca często w nau
kach społecznych niesprawność systemu komunikacji oraz słaba 
obsługa biblioteczna pozwalaję sędzić, że w tej dziedzinie tego 
typu pracownicy informacji maję Jaszcza więkaze pole do działa
nia.

Istnieje wiele dróg, którymi specjaliści ds,*obsługi in
formacyjnej mogę dopomóc rtaukowcom. Mogę sami opracowywać in
formacje bieżęce i prowadzić poszukiwania literatury lub po
średniczyć między indywidualnymi naukowcami a producentami ser
wisów komercyjnych; mogę działać Jako łęcznicy między instytu
cję maclerzystę a zewnętrznymi źródłami informacji w rodzaju 
archiwów czy Jako eksperci w danej dziedzinie; mogę informować 
i doradzać na temat tego co czytać, gdzie publikować i Jak po- 
rzędkować własne materiały. Garvey /5/ wyraził poględ iż praca 
specjalistów ds. obsługi informacyjnej będzie bardziej efektyie> 
na. Jeżeli stosownie do etapu pracy badawczej i konkretnej po
trzeby informacyjnej skoncentruję ssK>Ję uwagę na źródłach Jed
nego rodzaju /z pominięciem innych/. Oto właśnie funkcja, do 
której specjalista ds. obsługi informacyjnej Jest szczegól
nie predestynowany: śledzęc tok badań powinien zaspokajać 
indywidualne potrzeby informacyjne. Z tego wynika oczywiś
cie, że powinien być bieżęco zorientowany o stanie badań, 
dla których poszukiwana Jest informacja. Działalność specja
listy ds. obsługi informacyjnej noże fm^nosić także korzyś
ci innego rodzaju; może on udostępniać informacje placówki 
macierzystej np. pracownikom naukowym i wydawcom z zewnętrz, 
zainteresowanym tekę współpracę ze względów merytorycznydi.
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Ponadto opocjalioto da« obałliigl inforaacyjnaj znajgc praca ba* - 
daacza prowadzona z różnych punktów widzenia lub taaatyczhia za*^ 
chodzfea na siebie« na aożność wepoaagać procesy wzajeanego prze* 
noszenia pozytywnych bodźców zarówno wewnftrz jadnej dyscypliny 
jak i aigdzy dyacyplinaai. .

ROLA SPECOALISTY 08. OBSŁUGI INPORMACYONEO

W naukach społecznych pożgdane jest aby użytkownicy aielł 
iwiadoaość. Ze specjalista da, obsługi InfomacyjneJ odgrywa 
jakęś rolę wśród swoich kolagów na wydziale, a takZe w kierow
nictwie biblioteki, ponieważ zachęci ich to do powierzania au 
swoich problemów informacyjnych. Z drugiej strony specjalista 
ten powinien mieć zawsze status równy kolegoa, a równocześnie 
zajmować w instytucji stanowisko o właściwej rendze. Te sprze
czne oczeklwenia powoduję. Ze taki pracownik inforaacji powinien 
mleć wybitnę osobowość /acz,nie powinien być nazbyt "pewny sie
bie "/« pozwalajęcf nu równocześnie działać prawidłowo w sy
tuacjach niejednoznacznych. Dobry specjalśsta ds. obsługi infor-* 
nacyjnej powinien znać zagadnienia wyszukiwania inforaacji, a 
także posiadać kwalifikacje z zakresu obsługiwanej przez sie
bie tematyki. Ma to istotne znaczenie dla utrzyaania równości 
statusu z użytkownikaBi, powinien bowiea dobrze rozumieć ich 
język, znać ich punkt widzenia i indywidualne potrzeby inforaa- 
cyjna. Może wówczas działać jak "odźwisrny" lub "agent wymiany" 
wnoszęe nowe idee: aoZe ulepszyć komunikację w obrębie dyscyp
liny przez zachęcanie do dwukierunkowego przepływu inforaacji.

Z punktu widzenia samego specjalisty ds. obsługi informa
cyjnej funkcja ta wymaga ezczagólnej wytrwałości i prawdopodo
bnie niewiele osób jest w stanie długo pozostawać na tym stano
wisku. Trudności apmtodowane sę głównie tym, że trzeba zawsza 
pozostawać na uboczu oraz unikać napięć>l konfliktów wywoływa
nych różnymi sprzacznościami funkcji 1 wymagać innych. Margi- 
nesowość funkcji ponadto powoduje, ża nie istnieje tu chyba 
uznana hierarchia kariery zawodowej, ani w  pracy informacyjnaj 
ani w specjalizacji tematycznej; skutkiem tego, określajęc ,to 
terminaw fachowym z dziedziny zatrudnienia i zawodu, apecjallści
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ds. obeługi infoimecyjnej auszf tlę liczyć z ewcntualnoćclg ogrż^ 
ciezania «oZllwości kariary zaiaodowaj.

Artykuł Jeat próbg podazowanla ogólnych wiadoeoćei «o cha* 
raktarza nauk społecznych, wyników badać nad osobowoćeif naufcoiv* 
ców z taj dziadziny oraz zarysów procesów kowunikacji w nauce; 
wszystko to służy udowodnieniu, że we wzorcach kowunikacji w na* 
ukach społecznych zachodzę duże różnice w zestawieniu z innyai 
dziadzlnaai. Dotychczas wyszukiwanie inforwecji rozwijało sig 
głównie na rzecz nauk przyrodniczych i techniki, natowiaet nie* 
wiele zrobiono w zakresie tworzenia syeteaów inforwacji dla 
nauk społecznych. Wcież Jeszcze w tych właśnie dyscyplinach po* 
trzeby eg największe. Wypowiedziano poględ, że przez wprowadza* 
nie specjalistów de. obsługi inforwacyjnej eyetewy inforwecyjne 
dla nauk społecznych stanę się bardziej hunanistyczne 1 tyn 
eeaya bardziej użyteczne. Oednakże specjaliści ci suszę pośle* 
dać specyficzne uaiejętność pełnienia funkcji pośredniczęcych. 
KoBunikecJa w naukach społecznych będzie nieefektywne tek długo, 
dopóki fachowcy odpowiedzialni ze procesy komunikacji nie prze* 
prowadzę badać potrzeb naukowców w dziedzinie nauk społecznych 
i nie zapewnię środków finansowych ne stworzenie systemów in* 
formacyjnych bardziej odpowiednich dla tych dyscyplin.
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A 'SOCIAL* APPROACH TO SOCIAL SCIENCE INFORMATION 

S u m m a r y

An attempt to outline the nature of social aciancea and 
the perśonality characteristics of social scientiata aa dlffa* 
rlng from those in natural sciences.

Social scientists make little use of information retrieval 
aervicea. This can be attributed partly to social aciantiata* 
personal characterlstica and partly to the inappropriate design 
of bibliographical facilities. One means of alleviating these 
difficulties /and of increaalng the.effectiveness of research/ 
is through the provision of specialist information officers. 
Such people can act aa intermediaries between information aour* 
ces and users as well aa teaching the latter how to find, orge* 
nise and present information affectively. This requires both 
competence and an ability to cope with conflicting demands on 
the part of the information officer.
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^СЩВСТБШОК* ПСШЦЯИЕ ИНФаРИАЩ»
00 QHąF̂ .TRigHH»tt НА7Ш

Р е з ю м е

Статья является пшшткс^ определеняя природы обцествешшх 
ваух, а  такхе харахтеряствяв лячвостя научных работвхков в зтхх 
науках, отличающихся от вссдедователей в естественных науках.

Обществоведы используют в небольыой степени ннфорыацнонвое 
обслуживание. Этот факт объясняется в частности индивидуальнос» 
тью названной категории научных работников, а  также несоответ 
ствием библиографических пособий. Одним на средств облегчения 
8ТЯХ препятствий (и повыпення зффективности исследований) -  по 
мнению автора -  является существование специалистов по информа
ционному обслуживанию ( анг. “inforaetion officers* ). Предлага- 
ьмые специалисты могут исполнять роль посредников между потреби
телями и источниками информации, могут также служить потребите
лям советом -  как найти, огравиаовать и эффективно представлять 
информацию. Это, в свою 'очередь, требует*со стороны специалис -  
тов по информационному обслуживанию профессиональных знаний и 
способности ренения различных противоречивых потребностей.
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i OLGIERD UWGORIAWj

OGÓLNA STRUKTURA OęZYKA INFORMACYJNEGO. 
PROF4)ZYCJA "SZKIELETU ORGANIZACYJNEGO” SŁOWMICTWA

Artykuł powstał na podstawia takstu dwóch 
rozdziałów II części pracy doktorskiej 
autora: Rozdz. 6. Uzasadniania potrzeby 
wielowyaiarowsj i wialokatsgoryjnsj struk- 
tury Języka Inforaacyjnago oraz Rozdz.. 7. 
Propozycja "azkielatu organizacyjnego* Ję* 
zyka inforaacyjnago".
Praca doktorska pt. *4Wykorzystsnie teorii 
klasyfikacji fasetowej Ranganathana do ka
tegoryzacji polskiego nazewnictwa naukowo- 
-technicznego /dla potrzeb wyszukiwania In- 
foraacji/. Ogólna struktura słownictwa Ję
zyka inforaacyjnago i Jego organizacja* nie 
była dotychczas publikowana, a szczagółoaw 
oaówiania JeJ całości zaaieszczono nas. 121

Różnorodność gatunków dokuaentów groaadzonych w systsaach 
inforaaeyjnych /łęcznie oczywiście z bibliotekaai i zbioraai 
dokuaentów innych typów/ Jest ogroana. a ich zakres teastyczny 
Jest znacznie szerszy od otacZaJęceJ nas rzeczywistości /np. 
literatura fantastyczno-naukowa/, co stawia przed Języfciea in- 
foraaoyjnya wiele dodatkowych wyabgów.

'Zagadnienia Inforaacji Naukowej* 1982 nr 2/41
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Oczywiście nie eo±ne wykluczyć wotliwoścl zbudowania takiego 
Języka Inforaacyjnego* ktOry uwolllwlłby wyezuklwanle dowolnej ln«- 
formacji w zbiorach o nleogranlczonyw zakresie werytorycznye 1 
forwalnye, wydaje się Jednaką Ze w pierwszy* etapie wodelowanla 
Języka inforaacyjnego naleZy ograniczyć obsługiwany zbiór doku* 
eentów do najczęściej spotykanych w praktyce przypadków.

UstalaJęc zakres zbioru dokueentów systenu, w któryw wa 
funkcjonować Język informacyjny o proponowanej strukturze przyję* 
to następujęce ograniczenie.

1. Oęzyk informacyjny będzie słuZyć do wyszukiwania Informa* 
cji wyłęcznie w zbiorach dokumentów piśmienniczych lub dokumentów 
niepiśmlenniczych zaopatrzonych w opis w Języku naturalnym /wy* 
łęcza się więc np. zbiory nut/. Wynika to zresztę z przyjętej 
koncepcji indeksowania, czyli eporzędzanl^ charakterystyki słów* 
nej dokumentu na podstawie analizy informacyjno*logieznej tekstu 
/ewentualnie Jego opisu/.

2. Oęzyk informacyjny będzie słuZyć do wyszukiwania infor* 
macji w zbiorach dokumentów, posladajęeych przedmiot, którym 
mogę być:
- byty substancjalne Żywe i martwe oraz ich atrybuty,
- relacje zachodzęce między tymi bytami oraz ich atrybutami,
- zjawiska oraz procesy przyrodnicze 1 społeczne,
* pojęcia filozofIczne, socjalne, lingwistyczne, teologiczna, 

matematyczne Itp.:
a/ które istniały lub istnieję w danej rzeczywistości, 
b/ hipotetyczne, których istnienie autor dokumentu udowadnia, 

neguje lub przewiduje.
Wykluczono zatem obecność w zbiorze dokumentów, które o* 

pisuję sytuację i zdarzenia zmyślone, fikcyjne poatacie będęee 
elementami utworów literackich, dokumenty, w których autor opi
suje rzeczywisto zdarzenie lub poatacie Jako tło rozwijMiego 
wętku literackiego, które aę pomyślane przez autora w konwencji 
pogłęblajęcej kulturę czytelnika, a nie majęee J^co swój cal 
podstawowy rozszerzenia Jego itiedzy. .W ten sposób srykluczono ze 
zbioru literaturę- pięknę, mitologię itp. /oezywiśeia pozostaje 
np. literaturoznawstwo, w którym przedmiotem dokumentu Jest 
działo literackie/.
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3, Przy «gzenpllfikacji' proponowanej atruktury Języka Info#*̂  
■acyjnago za względów praktycznych akoncantrowano aię na teralno* 
logii z dziadziny techniki>i nauk óciałych. Adaptacja proponowa* 
naj atruktury języka informacyjnego dla celów Indeksowanie doku* 
Centów piśmienniczych w dziedzinach o bardziej niasprecyzowanej 
terminologii będzie na pewno wymagała przeprowadzania dodatko
wych badaiS.

Sformułowanie powyZazych ograniczaó pozwala uzasadnić przŷ » 
jętę koncepcję struktury pola aemantycznego'języka informacyjne
go. .Poniżaj przytoczono poszczególne etapy w historii rozwoju 
systemów znaków używanych do wyszukiwania w zbiorze potrzebnych 
użytkownikowi dokumentów, poczynajęc od tradycyjnych klasyfika
cji bibliotecznych po współczesne języki Informacyjne«przydatne 
do wyszukiwania informacji przechowywanej w pamięci maszyn.

I etap - Klasyfikowanie jako łęczenle dokumentów podobnych
/z treści lub formy/ 1 dzielenie dokumentów różnych. 
Opracowanie pierwszego języka informacyjnego do celów 
wyszukiwania informacji w organizowanym światowym sy
stemie bibliograficznym /Otlet.. LaFontaine/

II etap - Opisywanie dokumentów w jednostkach monodendrytowych
języków informacyjnych /systemów semantycznych o 
strukturze *dualnejV wyrażanych w postaci znaków 
o przewadze cech porzędkujęcych.
Opracowanie koncepcji analizy fasetowej dokumentów 
oraz wielowymiarowej atruktury języków informacyj
nych /Ranganathan/.

III etap - Upowezechnianla struktury fasetowej w nowo budowa
nych językach informacyjnych o notacji sztucznej, za
chowuj ęcej cechy pdrzędkujęce* Sea|antyzacja procesu 
dokumentacyjnego opisywania tekstów.
Próby zaatoaowanla słownictwa języków naturalnych do 
celów wyszukiwania informacji. Powstanie języków des- 
kryptorowych. ♦ *

IV etap - Mechanizacja procesów wyszukiwania informacji* umoż
liwia jęca rezygnację z cech porzędkujęeych jednostek 
języka Informacyjnego. Oężenie do zminimalizowania
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liczby eleMntarnyeh wyrazów Języka infomaoyjnago po
przez ustalanie pojęć najproatazych. Opisywania doku- 
•antów Jako operacja wyłfcznia aanantyczno-logiczna.

SPECYFIKA PROCESU BUDOWY OęZYKA INFORMACYONEGO

Oęzyki deskryptorowa /systaa Unitara itp./ potraktowano Ja
ko próby zastosowania słownictwa Języków naturalnych do wyszuki
wania infornacjl: należy przy tya dobitnie podkreślić, że nie*aę 
to próby wykorzystania Języków naturalnych Jako Języków Inforwa- 
cyjnych. Na pozór błaha różnica alędzy tysi dwoaa aforaułowanla- 
ni,wynikaJęca z niezbyt udanej, ale niestety szeroko rozpowszech
nionej, *przeznaczenlowej" definicji Języka inforaacyjnego powo
duje wiele merytorycznych nieporozuwieó w dyskusjach i Jest przy
czynę szeregu niepowodzeń w procesie organizacji słownictwa Ję
zyków informacyjnych,odgrywa bowiem istotną rolę przy Jago pop
rawnej kategoryzacji. Wypada więc poprzedzić dalsze rozważania 
omówieniem wad tej definicji i próbę sformiłowania poprawniej- 
azej.

W ogólnym zarysie definicja Języka inforwacyjnego sprowadza 
się do określenia, że Jest to Język przeznaczony do przedstawia
nia w skondensowanej postaci istotnych elementów treści /ew.for- 
my/ dokumentu w celu Jago późniejszej identyfikacji przy wyszu
kiwaniu informacji w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W nie
których wariantach definicji dodaje aię, że Jest to Język sztu
czny. ewentualnie specjalnie zbudowany do wyżej wyaienionego ce
lu w postaci klasyfikacji, tezaurusa itp. Oafinicja tego rodzaju 
nie zawiera właściwie fałszu. Jednak najważniejsze cechy dys- 
tynktywne Języka inforeacyjnego są w niej zawarte ieplioite i 
najczęściej niestety uchodzą uwadze zainteresowanych. Aby uzey- 
słowić sobie wady tej definicji, należy zwrócić uwagę na dwie 
sprawy; po pierwsze. Język Jest systeiMe znaków i reguł posługi
wania się tym Językiea, a nie zbioree tych znaków i oplaee tych 
reguł utrwalonym- na Jakiekolwiek nośniku, np, w postaci słowni
ka i gramatyki /wynikiem niepojmowania tej tak oczywistej praw
dy Jest częste utożsamianie tezaurusa z Językiem informacyjnym/;
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po druglo, wśród roguł pooługlwonlo tiy Jgzykiow powlnniśwy wy
różnić roguły oporowania znakaal, czyli budowania na różnych po- 
zlOMCh struktur złożonych z alaaantów składowych /reguły grama
tyczna/, 1 raguły przyporządkowującą poazczagólnya znakom ściśle 
określona danotaty /raguły aemantyczne/. Tak więc, w każdym Ję
zyku możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy: zbiór znaków 
/słownictwo • leksyka/, raguły gramatyczne oraz reguły semanty- 
'czna. Przyjmując nawet, żs słownictwo Języka naturalnego zosta
ło baz Istotnych zmian zaadaptowana do Języka informacyjnego /co 
jest zresztę niemożliwa/, musimy eię zgodzić, że reguły gramaty
czna Języka naturalnego aę zupełnie nieprzydatne dla Języków ln- 
f ormacyjnych, które maję własne, zupełnie odmienne reguły syn- 
taktyczne. Oednak najlatotnlajsza różnica między Językiem natu
ralnym a Językiem informacyjnym uwidacznia eię dopiero przy ana
lizie reguł semantycznych. Zgodnie z regułami semantycznymi do
wolnego Języka naturalnego słowa oznaczaję określone przypisane 
im wycinki rzeczywistości, natomiast Elementarne Oednostkl Lek
sykalna /słowa/ Języka informacyjnego oznaczaję zawsze i tylko 
dokumenty, omawiaJęce dany wycinek rzec^wistości.

Zajeujęc się wyłęczńie problematykę słownictwa 1 to tylko 
w planie treści oraz opracowaniem propozycji fasetowej struktu
ry Języka informacyjnego uznano za konieczne przeprowadzenie 
porównania tej struktury ze strukturę monodendrytowę. W tym ce
lu zestawiono cięg operacji wykonywanych przy organizacji słow
nictwa obydwu struktur.

Organizacja słownictwa przy strukturze fasetowej:

- projektowania "szkialatu organizacyjnego” Języka informacyj
nego:
- wybranie ustroju pola semantycznego /Jedno- lub wielowymia

rowy/,
- wybór i określenie poszczególnych kategorii, subkategorll, 

itp.,
- przy ustroju wielowymiarowym ustalenie przynależności po

szczególnych kategorii do określonych wymiarów,
- gromadzenie nazewnictwa 1 Jego selekcja,
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- podział zgroaadzonyeh nazw na wyodrębnione w *azkialeoio
organizacyjny»'* zbiory.
- wstępna sanantyczna uporzfdkowania zgroaadzonyeh nazw w ro- 

>- dżiny pojęć /pola asocjacyjna/ oraz określeni» nazw cen
trów tych pól,

- zakwalifikowanie wybranych nazw centrów pól asocjacyjnych 
do określonych zbiorów.

- ^systeaatyzacja grafów seaentycznyeh.
- wybór typu relacji organlzujęcych te nazwy wawnętrz okreś

lonego zbioru w grafy seaantyczne /fasety/.
• wybór załoZeó systeaatyzacji łaócuchów poszczególnych gra

fów,
- wybór zasad /cech/ podziału na poszczególnych stopniach w 

poszczególnych grafach,
- wybór założeń systematyzacji szeregów,
- zbudowanie grafu seaantycznego,
- analiza seaantyczna poszczególnych szeregów /rozłęczność 

1 adekwatność/,
- operacje uzupełniajęce,

- sporzędzenle spisu alfabetycznego, zawlerajgcego oprócz nazw 
centrów pól asocjacyjnych ich synonimy umowne i wyrazy przy
pisane.

- sporzędzenie systemu krzyżowych odsyłaczy.

Organizacje słownictwa przy strukturze monodandrytowaj;

- gromadzenie nazewnictwa i Jego selekcja,
- wstępne seaantyczne uporzędkowanie zgromadzonych nazw w rodzi
ny pojęć /pola aaocjacyjne/ oraz określenie nazw centrów tych 
pól,

- projektowania struktury hierarchicznej Języka informacyjnego,
- wybór relacji organizujęcaj /jednej! - prefaraneja dla re

lacji ganarycznej właściwej/.
- wybór założeń systematyzecji ploncMveJ /wzdłuż łańcuchów/,
- wybór zaaed podziału na poezczególnych stopniach zgodnie

z założenlaai eyeteaatyzeeji pionciwej epałnlajgeych wyaogi 
poprawnego podziału logicznego /clęgłości podziału, wykorzy
stanie przy podziale każdej klaay aaclarzyataj jednaj.zasady 
podziału o wlnlnalnej zdolności rozdzlalczaj/,
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• •y»c««etyzecj« iwxMNiietim't
• budowa drzawa klasyfikacyjnego zgodni# z fMrzyJgtg atrukturę, 
- ayatSMtyzacJa azaragów klasyfikacyjnych,
» analiza sonantyczna poszczególnych azaragów /rozłfcznoóć 

1 adakwatnoóć/,
operacja uzupełniająca -Jak przy strukturze fasetowej.

W zbudowanej zgodnie z wyaianlohynl ragułaal klaayflkacjl 
nonodandrytowej zalelnoóć algdzy zakraaanl dwóch aęaladujfcyeh , 
w łuku łańcuchu/ wierzchołków /klas/ powinna być zawsze zgodna 
za wzoraas

Â :> Ag D Aj Э ^  ^n+1 ̂ ....

gdzie
A - nazwa klaay* 
n - atopisA klasy.

natoalast zakraa nazwy klaay znekujgcaj dokunent w klasyfikacji 
hiararchleznaj noża być przadatawiony Jako:

gdzie t
A^ - zakres nazwy klasy naczelnej /zazwyczaj znakujęcaj

treść/, 
współ cz> 
do stopnia *n'«

- współczynnik zwęZBjacy zakres nazwy klaay naczolnej

Spełnienia warunku nonoralacyjności przy budowle klasyfi
kacji nonodandrytowaj Jest nlazbgdna. gdy± w klasyfikacjach 
tych symbol klasy zawiera oznaczanie wszystkich klas nadrzęd
nych 1 przyjęcie rólnych typów relacji na różnych odcinkach 
łaócu^a powoduje spora zaalsszanla oraz znacznie koaplikuje 
organizację słownictwa i odczytyivanle znaczaó Eleaentarnych ' 
3adnoatak Leksykalnych tego języka. Spełnienie warunku aonors- 
lacyjnoóci Jest Jednak w klasyf^acjaoh aonodendrytowych prak
tycznie nlewożliwa. a to z następujęcych powodów:

a/ zasada Jednorodności relacji ausl być w tych klasyfika
cjach naruszona przy przejściu od nazw dziedzin do nazw przad- 
•iotów, np.
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Hutnictwo ^  Hutnictwo otall ^  Wlolkl ploc^^ 
gdzie w dwóch sęelednleh parach uporzędkowanych nawy ró±na typy 
relacji

<aRyb> ; <bR2C> ;

b/ relacja ganaryczna sytuacyjna wprowadzana do tych kia- 
ayflkacji /gdyl tworz« bardzo potrzebna w praktyce układy hla- 
r^archlczne/, powodują równocześnie wprowadzania taj aawaj nazwy* 
w kilka aiajac układu hierarchicznego;

С/ często niezbędne staje alę zbudowania jakiejś gałęzi 
klasyfikacyjnej z wykorzyetanian relacji weraologlcznaj /całość 
- część/« a nawet z wykorzyatanlaa relacji skojarzeniowych, co 
zaaęca przejrzystość układu, a w dzlałajęcye ayataaia jest przy
czynę szumu informacyjnego ze względu na możliwość powstawania 
fałszywych przybliżać w procesie realizacji atratagll wyszukiwa
nia.

Ola przykładu rozpatrzmy nazwę *tłok owalny aamochodowago 
silnika apalinowago". Przestrzegajęc reguły wykorzystania jed
nego typu relacji przy podziale i wyblarajęc w tym calu relację 
generycznę właściwę, otrzymamy dla trzech terminów zawartych w 
nazwie /tłok owalny, silnik spalinowy, saaochód/ zupełnie nie
zależne łuki grafu terminologicznego:
Tłok owalny » tłok - element konstrukcyjny o ruchu posuwiato- 

-zwrotnym - element konstrukcyjny - część kon
strukcyjna

Silnik - silnik spalinowy - silnik tłokowy - silnik gazowy - 
silnik cieplny - silnik - maszyna 

Samochód - wielośladowy pojazd mechaniczny - pojazd mechanicz
ny - środek transportowy.

w klasyfikacji monodandrytowej trzeba było zrezygnować 
z zaznaczenia, że allhik jaat spalinowy a tłok owalny, gdyż 
inaczej w ogóle nie udałoby się zbudować drzewa klasyfikacyjne
go.

Na przykład w wypadku, gdyby użytkownik poprosił o dokumen
ty dotyczęca tłoków do silników innych typów lub przeznaczonych

X/'Dast to kapie skrócony relacji między zakresami tych nazw.
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do innych pojazdów wechanicziiych, wyazukanla takiaj inforaacjl 
oprawiłoby sporo kłopotów. Oaazcza więcej kłopotów sprawi wyszu
kania inforaacjl na teaat tłoków wszelkich typów.

. Zupełnie Inaczej sprawa przedstawia wię w klasyfikacjach 
fasetowych^ w których dzięki hierarchicznej niezaletnoóci po
szczególnych slswentów w syebolu znakujęcye dokunent* relacje 
zachodzęce niędzy sęslsdujęcyei w łaócuchu klasyfikacyjnyw 
przadniotaei /ew. nazwani/ nogę być w róinych układach hierar
chicznych różna /kaZdy układ nusi być jednak zbudowany z wyko- 
rzystanien jednego tylko typu relacji/. Klasyfikacja fasetowa 
elinlnujs całkowicie to kłopoty klasyfikacji nonodendrytowej* 
gdyZ zakres synbolu znakujęcego dokunent nozna tu przedstawić 
w sposób następujący:

« К Л  ГЧ Ig n .... Л Л  Л ___ _

gdzie: - synbol klasy znakujęcej dokunent,
К - synboj. klasy głównej /znakuj ęcej treść/,
 ̂I - synbole izolat hierarchicznie niezsleZns /znakuję- 

ce przednioty/.
Graf senantyczny klasyfikacji fasetowej noZe więc być bez 

żadnych ogranlczeiS zbudowany w oparciu np. o relację nereologi- 
cznę> trzeba tylko ócióle przestrzegać zasady« żeby wszystkie 
nazwy uZyts do budowy grafu naleZsły do tej sanaj kategorii, 
gdyZ o ile przy relacji ganerycznej właściwej błędy tego typu 
wyelininowane sę autonatycznie, o tyle przy innych typach rela
cji aoZa następie przenisszanie się nazw o różnych kategoriach 
senantycznych. Tak więc, z powyZszego punktu widzenia, popraw
ny będzie łańcuch:

sanochód - silnik - grupa tłokowa - tłok, 
a niepoprawny - łańcuch

lingwistyka - język - słownik - słowo.
Эак z sanej nazwy wynika, klasyfikacja nonodendrytowa nusi 

być klasyfikację jednowyniarowę, co oznacza. Ze zarówno nazwy 
określajęce treść, jak i przedniot dokunentu występuję w jednyn 
drzewie klasyfikacyjnyn. Z wyjętkien Klasyfikacji Przedpiotowaj 
Browna, wszystkie nonodendrytowe języki klasyfikacyjne sę języ- 
kanl aspektowyni, rozpatrujęeyni na pierwszyn niejscu treść do
kunentu 1 według niej porzęcflcujęcyni zbiór dokuaentów»
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Ibtnieje jednak bardzo du±o dokueentów przedaiotoiirych /ре* 
tenty* normy* katalogi itp./« rozpatrujęcych poszczególne przed
mioty w oderwaniu od jakiejkolwiek akcji* zjawiska* kontekstu* 
treści. Aspektowe języki informacyjne nie nadaję się do indekso- 
wanls tego typu dokumentów. Эак wyżej wykazano* włęśnie struk
tura fasetowa języka informacyjnego całkowicie eliminuje kłopo
ty z indeksowaniem dokumentów przedmiotowych dzięki niezależ- 
nô ści poszczególnych elementów w symbolu. .

Wreszcie* jak już wyżej wspomniano, ustalenia zasad po
działu w klasyfikacjach monodendrytowych* dość nlaakompllkowa- 
ne na niższych stopniach* sprawia mnóstwo kłopotów na wyższych 
stopniach przy podziale ogólnego zbioru nazw.

I tu właśnie wstępny podział na wymiary* kategorie* aubka- 
tegorie Itp. w postaci zaprojektowanego "szkieletu organiza
cyjnego" również wydaje się nlezastępiony.

Tak więc* o ile ogólne koncepcja wielowymiarowości i ka- 
tegorialnej organizacji języków informacyjnych nie budzi naj
mniejszej wętpliwości* o tyle w zakreęle szczegółów jego budo
wy /w zakresie jego "szkieletu organizacyjnego"/ wiele proble
mów pozostaje nlerozwięzanych. Owa wymiary wybrane przez Ran- 
ganathane dla Klasyfikacji Owukropkowej oraz wyodrębnione przez 
niego kategorie przedmiotów sę bardzo dyskusyjne, a kategorie 
innych autorów* a przede wszystkim proponowane przez Britlah 
ClassIfipatioh Research Group* sę zszwyczaj kategoriami "funk
cyjnymi"* przy których poszczególne nazwy zmieniaję ewoję przy
należność kategoryjnę w zależności od opisywanej w danym doku
mencie sytuacji /ńp. stal • surowiec lub' wyrób/* co całkowicie 
wyklucza zbudowanie nie tylko uniwersalnego języka informacyj
nego* ale również 1 spójnego tystsmu wyspecjalizowanych języków 
informacyjnych.

Wydaje się więc* że można pokusić się o sformułowania na
stępu jęcych wniosków:

1. Ustrój wielowymiarowy klasyfikacji fasetowej wskazuje 
właściwie jedynę drogę* jakę należy pójść* eby struktura języ
ka informacyjnego umożllwleła jego stosowanie do indeksowania 
zbiorów kompleksowych* a więc zawierajęcych również dokumenty 
przedmiotowe. Ouż wprowadzenie dwóch tylko równorzędnych mymle-

30



rów trwóei i przwdwlotu z n«»tępny» podziałe* każdago z nich na 
kategoria i awantualnla podkatagoria /co zrealizował w awojaj 
Klaayfikacjl OwukropkoweJ Ranganathan/ aliwinuja wiele kłopotów* 
Jakie eprewiaje kleeyfikacja aapektowa przy indekeoweniu doku* 
kentów ezyeto przedwlotowyeft /a.in« danych faktograficznych/ i 
kleeyfikaoje wonodendrytowa przy indekaowaniu wepółrzgdnyw.

2« Kategcwyzeeja nazawnietwa Jeat nie tylko nieodzownyw wa- 
runkiee uniknigeia "żałowania*' aif układów klaeyfikacyjnych za 
wzglfdu na bardzo rózn# latotę nazw wyatfpujecych w tych ukła
dach i rótne typy relacji używanych do organizacji tych układów* 
ala etanowi także efek*'ywny środek poprawnej identyfikacji nazw 
i letotnia ekraca ezaa przeezukiwania zbioru w proceeie autowa- 
tyeznego wyezukiwania infornacji,

3* Aby zapewnić apójność Języków inforaaćyjnych* należy u- 
żywać kategorii uniwareelnych* nie zaś branżowych - konplikacja 
wynikejęce z zaliczenie nazwy do jednej fasety zawiaet do kilku 
różnych* z uwzględnieniew relacji eytuaeyjnyeh* nogę być atoaun- 
kowo łatwo wyeliwinowene poprzez wprowadzenia epecjalnych ozna
czać typu relacji.

4. Kategorialne organizacje Języka inforaaeyjnego jeet nie* 
zbędna również i dlatego, że eliainuje poważne kłopoty'z poazu- 
kiwaniaw zasady podziału przy wyodrębnianiu zbiorów i podzbio
rów fclaay naczelnej.

5. Niezależność kategorii i eubkategoril uwożliwla wykorzy
stanie przy organizacji poszczególnych grafów aeaantycznych róż
nych relacji organizujęcydi. optyaalnych w danya przypadku, co
w klasyfikacjach eonodendrytowych jeet niedopuszczalne /z za- 
atrzażaniea, że w obrębia Jednego grafu eeaantycznego wolno ato- 
eować do organizacji ełownictwa wyłęcznle Jeden typ relacji/.

6. ICetegoryzaoJa nazewnictwa używanego w opisywanych doku- 
wantach ułatwia procea budowy grafu tawatycznego za słów klu
czowych przy opiele dokuaantu. gdyż relacja łęezęca wierzchołki 
grafu* oznaezane przez nazwy «Mileżęee do różnych kategorii, wy* 
waga bardzo szczegółowego zbadania w celu wykluczenia tak zwane-

e

go ekok^ klasyfikacyjnego /często nazwę relacji należy wprowa
dzić również do eharakteryetyki ełownej/.
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7» Kategoryzacje nazairnlctwa powinna być watgpng operacjo 
przy opracowywaniu kodu eenantycznego dla Języka naturalnego, 
gdyż nie ulega wętpliwośoi. że nazwy jednej kategorii będę wiały 
zbliżone struktury eeaowe.

8. Kategoryzacja Jest wreszcie poaoene przy sprawdzaniu ay- 
atenu odsyłaczy w słownictwie, gdyż zastępowanie niedozwolonych 
wyrazów Języka naturalnego wyrazawi przyjętyai w danyw eysteaie 
może być przeprowadzane Jedynie w obrębie .jednej kategorii: do 
jednej kategorii powinny też należeć wszystkie pojęcia odzwier
ciedlone w Jednym grafie seaantyeznyw.

PR0P0ZYC3A -SZKIELETU ORGANIZACYDNBGO' 
aęZYKA INFORMACYDNEGO

SŁOWNI CTiMA

W wyniku przeprowadzenie analizy inforsMcyJno-logiozneJ 
lub fasetowej dokumentu powstaje Jego ople w postaci tak zwanej 
charakterystyki słownej, ekładajęcej się z szeregu nazw odzwier- 
cledlajęcych zarówno treść danego dokumentu. Jak 1 niektóre Je
go cechy formalne. Zespół tych nazw noże być przedstawiony w 
wielowymiarowej przestrzeni w postaci wielowymiarowego grafu 
tematycznego, którego wierzchołkssd. aę nazwy wyetępujęce w cha
rakterystyce słownej.

Oczywiście pole semantyczne Języka Informacyjnego przezna
czonego do takiego przedstawienia grafu tematycznego powinno 
mieć analoglcznę strukturę- /wielowyniarowę/, a zakres pola se
men tycznego powinien być co najmniej równy sumie zakresów nazw 
elementów charakterystyk dokumentów będęcych potencjalnymi Jed- 
nostkaai zbioru, do którego indeksowania przesridzlany został 
Język.

Charakterystyka słowna dokumentu zawiera zazwyczaj pewne 
elementy odwzorowujące niektóre cechy formalne, takie Jak: prze^ 
znaczenie dokumentu dla określonego kręgu odbiorców. Język, w 
którym został sporzędzony tekst, forma wydawnicza dokomentu, 
itp.

Przeznaczenie dokumentu dla określonego kręgu odbiorców 
powinno być odzwierciedlane tylko w wypacHcach uzaaadnlmiyeh, 
do których należę przede wszystkim:
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•/ publiiceej* pmznMzbn* dl« fachowców о bordxo wfolcloj 
•pocjolnoici; wśród tych dokuwontów znojdujowy przodo wozyotkiw 
•prwwozdania z prac badawczych o bardzo w«akiaj tawatyca /wie
dzy iimywl tak zwana raporty watfpna/, któro zazwyczaj nla ata* 
qowlf przodwlotu zaintaraaowania opółu apocjaliatów danaj dzla* 
dżiny władzy nla zajaujpoych alp tf właónla taaatykp:

b/ publikacja przeznaczona dla azaroklago kręgu użytkowni
ków* a więc dokuaanty o charaktarza popularnonaukowya;

с/ publikacja dydaktyczna* a więc wazalkiago typu podręcz
niki, akrypty, poBOca naukowa, itp,, nlozalaZnla od pozlonu 
uczęcych alę;

d/ publikacja przeznaczona dla ściśle określonego kręgu u- 
Zytkownlków /np. dla oaób podejaujęcych decyzje, dokuaenty po
ufne, itp,/.

W praktyce aogę oczywiście zachodzić 1 inne przypadki 
azczególne, gdy Indekaator potrafi na podstawie dobrego rozez
nania potrzeb użytkowników określić kręg oaób potencjalnie zain
teresowanych danę publikację 1 aoZe go odzwierciedlić w aporzę- 
dzonej charakterystyce słownej.

Następnym eloBontan charakteryetykl słownej odzwlercladla- 
Jęcyn cechy formlne dokuaantu noze być nazwa forwy wydawniczej 
lub gatunku dokuwentu /teoretyczny, popularnonaukowy, literacki, 
Itp,/, W poazczególnyeh ayatewach Inforwacyjnych aprawa ta Jest 
rozwięzana w spoaób bardzo róZny. Istnieję syateay,w których 
charakterystyka słowna zawiera zawsze elewenty określajęce typ 
dokuaantu, alejасе i rok wydania, a nawet cenę. w Innych syate- 
aach, a alędzy innyai w polakia ayeteaie Inforaacyjnya. w cha
rakterystyce słownej odzwierciedla alę tylko forsę wydawnlczę,
1 to tylko wtedy, gdy odbiega ona zasadniczo od foray dokumen
tów tworzęcych podstawowy zbiór lub też, gdy aaay do czynlenJLa 
z dokuaentea o forala apecjalnej /np. patenty, nomy, encyklo
pedie, słowniki, tematyczne zestawienia dokumentacyjne, akty 
prawne, sprawozdania z podróży służbowych itp./. Przy dokumen
tach będęcyeh aktami prawnymi charakterystyka słowna powinna 
zawierać takZa inna dane, dotyczęce między innymi instytucji 
ustanawiajęcej, daty ustanowienia, zakresu oddziaływania, itp. 
Zaleca się również umieszczanie w charakterystyce słownej ta-



kich określeh, jak: takat teoretyczny, wdrożeniowy, opisowy, 

ferujęcy, przeględoiwy, itp.

Odzwierciedlanie w charakteryetyce słownej nazwy Języka, 
w któryn aporzgdzony Jest tekst dokumentu, zależy od rodzaju 

zbioru dokunentów systenu Inforeecyjnego. Zazwyczaj zaznacza aię 
język dokumentu w wypadku tekstów w Językach mało znanych lub ta^ 
kich, które trudno określić na podstawie tytułu oryginału,

' Wydaje się więc, że pierwszym wymiarem w ”ezkielecie organi-^ 
'zacyjnym", zasługujęcyo na wyróżnienie ze względu na Jego odręb^ 
ność, będzie wymiar, wzdłuż osi którego można odłożyć nazwy cha* 
rakteryzujęce cechy formalne dokumentu.

Wśród zbiorów tego wymiaru /a więc kategorii, eubketegorii, 
itp./ wydaje się celowe wyodrębnienie, między innymi, takich 
jak:
- forma wydawnicze dokumentu /artykuł, keiężK.a, itp./, 

gatunek dokumentu / teoretyczny, wdrożeniowy, popularno- 
naukowy, proza, poezja, itp./.,

• przeznaczenie dokumentu /dla węakiegp kręgu specjalistów, pu-̂  
blikacje dydaktyczna, publikacja przeznaczona dla menażerów, 
publikacja poufne, Itp,/,

- język dokumentu.
Oednę z najcennlejszych zalet fasetowej struktury Języka 

Informacyjnego, o której j u ż  niejednokrotnie wepominano, jest 
możliwość swobodnego przemieszczania faeet, z  ich "rodzimej" 
kategorii do innych wymiarów 1 kategorii. Musi to Jednak być 
przewidziane odpowiednimi regułami w projektowanym szkielecie 
organizacyjnym. Takimi ‘’fasetami - gośćmi'” w wymiarze cech for
malnych powinny być, między innymi, fasety z wymieru:
- Przestrzeń > np. dla oznaczanie miejsca wydania dokumentu,

zakreeu o ddzia ływ ania  aktu  prawnego, Itp.,
- Czas - np. dla oznaczania daty -wydania lub uatanowla-

nla aktu prawnego.
Podział nazw wzdłuZ osi Treść na kategoria n ie  powoduje 

szczególnych kłopotów. Wydaja alę, że wyodrębnienia, na przy
kład takich kategorii, jak:
- dziadziny wiedzy 1 dyscypliny naukowa,
- gałęzie gospodarki narodowej /przemymł, handel, rolnlctwę 

Itp./.

re-



- tf«ry działalności ludzkitj /finanao, ubazpioczenia. lacz* 
nictwo, azkolnictwo itp./«

•ogłoby rozwiązać to zagadnienie. Daleze uporządkowanie nazw 
wewnątrz kategorii aoża odzwierciedlać różne hierarchie - w 
żakreeia dziedzin wiedzy 1 dyacyplln naukowych będzie to za
zwyczaj faeeta zbudowana zgodnie z przyjętę w danya okresie 
klasyfikację nauk; w zakresie gałęzi gospodarki narodowej no
że to być faeeta usystenatyzowana zgodnie ze strukturę iatnier 
Jęcę w państwie i przyjętę na przykład w nateriałach Urzędu 
Statystycznego. Oczywiście fasety te nożna przenieszczać do in
nych wyniarów - tak na przykład nazwa dziedziny wiedzy noże się 
stać nazwę przedniotu dokunentu /głównym przedmiotem księżki o 
historii natenatykl będzie natematyka, natomiast treśclę JeJ bę
dzie tzw. historia naterialna/.

Najbardziej złożony Jest problem podziełu nazw wzdłuż osi 
Przedmiot dokumentu.*^

Porównujęc kategorie filozoficzne Arystotelesa /a zresztę 
i Innych filozofów/, kategorie wyodrębnione przez Ranganathana 
oraz przez większość innych autorów "szkieletów organizacyjnych" 
klasyfikacji fasetowych, a także kategorii Uniwersalnej Klasyfi
kacji Dziesiętnej /w postaci podziałów wspólnych/, stwierdzono 
istnienie we wszystkich wypadkach kategorii czasu i przestrzeni 
/niejece/. Nazwy należęce do tych kategorii oznaczaję zazwyczaj 
letotne elenenty nloeęce infornacje ponocnicze dotyczęce miejs
ca i czasu opisywanego w dokumencie zdarzenie i ich zastosowa
nie przy charakteryzowaniu większości dokumentów Jest jak naj
bardziej wskazane, gdyż ułatwia późniejsze wyszukanie informa
cji w zbiorze.

Nazwy należęce do kategorii czasu i przestrzeni występuję 
w charakterystykach wyszukiwawczych dokumentów Jako nazwy przed
miotów stosunkowo rzadko /np. w dokumencie na temat nowego po
działu czasu/, gdyż w zasadzie sę używane. Jak to wskazano wyżej.

^Kategorie wymiaru "Przedmiot dokumentu" wraz z uzasadnieniem 
i egzemplifikację będę przedmiotem artykułu pt. Kategorie se
mantyczne srymiaru "Przedmiot dokumentu", opartego na dwóch ko
lejnych rozdziałach pracy doktorskiej autora. Artykuł ten zo
stanie zamieszczony w następnym numerze "Zagadnień Informacji 
Naukowej".
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•V charakterystyce alaaantów uściślajfcych« gdzie i kiedy zaezło 
to, co jest opisywane w tekście. letniej# równie! pewna grupa 
pojęć, nalalęcych do kategorii czaeu /np.przed, atale, eieelę* 
cznla/ lub przestrzeni /nad. około wielkość/, które nie a# spo
tykane ani Jako przedaloty dokuaentów. ani nie ełulf do oznacza
nia, gdzie i kiedy coś zaszło, a sf Jedynie używane do uściś
lenia zarówno Jednych. Jak i drugich. Przy.budowie pola saeanty- 
cznego Języka inforwacyjnego należy. Jak wiadoao. przestrzegać 
zasady ueieszczania jednej nazwy w Jednya tylko wiejscu /eono- 
pozycyjność nazewnictwa/, a ponieważ nazwy należęce do kategorii 
czasu 1 przestrzeni używane sę przede wszystkie do oznaczania, 
gdzie i kiedy zaezło to. co Jest opisywane w dokuwencie. a nie 
do oznaczania przedmiotów, treści czy formy dokumentu, to Jest 
to chyba wystarczajęce uzasadnienie do przyjęcia ich Jako samo
dzielnych wymiarów proponowanego "szkieletu organizacyjnego".

Wzdłuż osi Czas możemy ¥vydzielić następujęce podkategorie: 
czas chronologiczny /daty według kalendarza/, czas względny 
/przed, po. w czasie/, podział czasu /lata, tygodnie, dnie/, 
częstotliwości /miesięcznie/, czas fenomenologiczny /okres roz
woju, stan cięgły. nieodwracalność/. Wymiar Przestrzeń może być 
podzielony na kategorie: podział geograficzny: fizyczny i poli
tyczny. rejonizacja /morze, strefa militarna/, formy /prostokę- 
tny, okręgły/, orientacji /zachód, południe/, lokalizacji wzglę
dnej /zewnętrz, przylegajęcy/.

Przyjęto Jako założenie warunek, że charakterystyka wyszu
kiwawcza każdego dokumentu* zaindeksowanego w danym Języku in
formacyjnym będzie zawierać przynajmniej' Jeden element każdego 
wymiaru. Aby powyższe założenie mogło być epmłnione w etoeunku 
do nazw nalażęcych do wymiaru Czas i Przestrzeń, muezf być przy
jęte dodatkowe pojęcia uaowne. gdyż w niektórych wypadkach eporo 
kłopotu może sprawić ustalenie dla danego dokumentu tych właśnie 
elementów charakterystyki sryszukiwewczej /np« trudno byłoby u- 
etallć miejsce i czas dla dokuaentów omawiajęcych zastosowanie 
elektryczności do poruszania pojazdów, prawa Newtona lub opisu 
układu nerwowego człowieka/. Problaa nożna rozwięzać baz trudu. 
Jeżeli wprowadzimy dla każdej oai wielowymiarowej bryły poczę- 
tek w punkcie zerowym oraz przyjmiemy, że Jest ona nieogreniczo-
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пш w swej długości. Uaożliwls to wprowsdzonls dwóch dodatkowych 
wartości - zara, w znaczeniu nieokreśloności oraz niaekoóczonoś- 
ci w znaczeniu 'wszędzie* ne osi Przaetrzeó 1 * zawsze* na osi 
Czas. Tak więc, dokuaent owawlajęcy zastosowanie elektryczności 
do poruszania pojazdów otrzyea współrzędne na osi czasu /0/ 
i na osi przestrzeni / oo /, natoalast dokuaent oaawiajęcy pra
wo Newtona otrzyea odpowiednio - /1687/ i / oo /, zaś dokuaent 
opisujęcy układ nerwowy człowieka - odpowiednio /0/ i / oo /.

Powyżej rozpatrzono pięć wyniarów języka Inforaacyjnego. 
Wydaje się. że liczba tych wyaiarów jest i zawsze pozostanie 
sprawę dyskusyjnę, gdvż trudno czysto teoretycznie udowodnić 
potrzebę takiej, a nie innej liczby wyaiarów, wskazujęc, jakie 
to eę wyaiary. Zawsze liczba tych wyaiarów będzie zależeć od 
tego, jak widzi projektowany język inforaacyjny jego twórca . i 
w jakia stopniu poznał on rzeczywiste potrzeby swoich przysz
łych klientów, co stanowi najwyższy 1 najistotniejszy sprawdzian 
każdego języka inforaacyjnego.

ИГ topologicznej interpretacji oznacza to, że pole seaanty- 
ezne projektowanego języka inforaacyjnego ausl być bryłę o pię
ciu wymiarach, a każdy dokuaent opisywany w jednostkach tego ję
zyka musi nieć co najanlej pięć aleaentów w swojej charakterys
tyce wyszukiwawczej, reprezentujęcych poszczególne wyaiary.

Graficznie przedstawić takiej wielowymiarowej bryły nie 
nożna, dlatego taż zaproponowano schenatyczny "szkielet organi
zacyjny”, Należy zaznaczyć, że podany schemat nie jest klasy
fikację, a więc nie noża być rozpatrywany z punktu widzenia roz« 
łęczności i adekwatności poszczególnych klas ani poszukiwania 
zasad podziału. Seat to spis niezależnych hierarchicznie wynia<* 
rów /konpletny/ oraz ich podzbiorów czyli kategorii /niakomplet* 
ny/. W wyniaraoht Cechy fornarlne. Treść dokumentu, Czas i 
strzeń kategorie wynlaniona sę przykładowo, natoalast kategorie 
wyaiaru Przedaiot dokunentu w nlniajszyn artykule poainięto.

Cechy foraalnet
- forsa wydawnicza,
- gatunek dokuaentu,
- przeznaczania,
- język dokuaentu, itd.
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Treść dokuwentu;
- dziedzina wiedzy.
- gał^ź gospodarki narodowej.
- efera działalności ludzkiej

Przedmiot dokumentu

C za s i
•> chronologiczny, 

względny.
- podział czasu.
> częstotliwość,
- czas fenomenologiczny, itd.

Przestrzert;
- podział geograficzny polityczny. 
• podział geograficzny fizyczny.
- rejonizacja.
- formy,
- orientacje,
- lokalizacje względna.
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GENERAL STRUCTURE OF INFORMATION LANGUAGE.
SOME PROPOSAL OF FRAMEWORK OF LEXICAL SET

S U « ■ • r у

Th« article praeente eoae synthesis of the first paVt of 
PhD thesis by 0. Ungurian« twhich is devoted to the theoretical 
and aethodlcal aspects of organization of lexical eats in Infor* 
sation languages and to the application of aultidiaaensional, 
facetted structure of this lexical set. The author used* in the 
presented work, theoretical output of the eainent Hindu biblio- 
logist - S.R. Rsnganethan, the precursor in the field of solving 
probleas of structure of aodorn inforaation retrieval languages. 
In connexion with the wain purpose of the work, the author ex
plained and arranged a range of teras which are basic in the 
theory of inforaatlon languages, then he outlined stagee of the 
process of building of inforaation languages and explained the 
concept of ’‘aultidlaaensionality" in an inforaatlon language as 
a structural feature of its lexical set.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ИНФОРНАЩШННОГО ЯЗЫКА 
ПРШОХЕНИБ "ОРГАШЗАЦНОШЮЙ КОВСТРУШЩ” ЛБНСИКИ

Р е з ю м е

Статья является синтезом однЫ1 части нацдидатской работы
0. Унгурява, посвяценвой теоретическим и методическим аспектам 
организации лексики в информационннк языках и вопросам примене
ния многоразмерной, фасетной структуры этой лексики.

В представляемой работе автор использовал теоретические до
стижения выдающегося индийского библиотековеда С .Р.Рангаватхана, 
предвестника в области решения структуры современных информацион
но-поисковых языков. Исходя из основной цеди работы, автор выяс
нил и упорядочил ряд терминов, являющихся основными в теории ШШ, 
а далее охарактеризовал этапы процесса создания ИПЯ и обсудил по
нятие "мвогоразмерности” , как структурной черты набора лехсдхи 
ШШ,
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em  CHHZELEKSKA-GORCZYCA
Instytut BlbllotskoxnamstvM 
1 InforMcji Nnukowsj U«

ŚTRUK1URA jęZYKA INFDRNACYSMfMVYSZUKl «ANCZEGO

PodstwMMTS poxloay lyzyks InforMcy^no-wysxu* 
klwsticzsgo, poxlon lltsr /slfnbst/, «yr«z0«t 
/•loamlk/, жЛтА i tskst^« Granatyks Jfcyka 1 
raguły ayntaktycxna, 3adiM>atki autoayntakty- 
cxna 1 aynayntaktyczna Jfxyka. Słownik Jyzyka 
/lakaykon/. Graaatyka takatu« Rbtnlca alędzy 
alfabataw a ałownlklaa. Cachy charaktaryaty
czna alfabatu. aławnika, zdaA 1 takatów Э1Ш. 
Typy'l foray lakaykalttych wykładników konaty- 
tutywnoiel zdaniat wykładników przynaLatnoAcl 
do zdania oraz łuczników /zdaniowych i alę- 
dzyzdaniowych/ atoaowanych w QIW. Rozwijania 
zdaó i notacja nawiasowa.

Wlgkazoóć dafinlcji jgzyka inforaacyjno-wyazukiwawczago 
/ЭХЯ/ jaat dafinicjawi przaznaczaniowyai, tj. ekraólajgcyai Э1ИГ 
jako sztuczny jfzyfc ału±acy do wyszukiarania dokuaantów wadług 
lełi okraólonych caeti traódoarych lub foraalnych. Oaflnlcja ta 
jadnric wla aówi nic o budowla jgzyka, jago strukturza, alaaan- 
tach i powlgzaniaoh aigdzy tyai alaaantaai, Poznania struktury 
j^yka pozwoli lapiaj zrozwaiać jago istoty l charakear. a ja- 
dnoczaónla będzie przydatna przy arazalkleh próbach przeprowadza
nia typologii i porównania 3IW,

"Zagadńiania Inforaacji Naukowej* 1982 nr 2/41/
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PODSTAWOWE POZIOMY OęZYKA: LITERA, WYRAZ, ZDANIE, TEKST

W obrębie Języka wyróżnić aożna kilka poziomów. Najniższy po> 
zioa Języka stanowi alfabet /А/, będęcy akoóczonyw, niapustya zbio
rem, którego eleaenteai aę symbole prosta zw, literami, np.

A' a, b, c, d

Elementy alfabetu zwane sę też symbolami elementarnymi^ symbolami 
koócowyai, wyrażeniami pierwotnymi, wyrażeniami niadafiniowalnymi 
itp.

Postać fizyczna tych znaków nie Jest dla struktury Języka 
istotne, gdyż różne postaci fizyczne znaków stanowię Jedynie ra« 
prezentację liter. Tak więc literami alfabetu nogę być np, znaki 
pieane. dźwiękowe, świetlne, namagnesowane punkty itp.

Na elementach zbioru A określić można działanie zwana złoże* 
niein lub konkatenację. Złożeniem nazywamy **dopisanie" dowolnego 
elementu ze zbioru A do cięgów umieszczonych obok siebie elemen* 
tów tego zbioru. Operację konkatenacji /składania/, oznaczonę 
zwykle znakiem *, charakteryzuje Jednoznacznie równość 
<a..... a„> + <b^,,,,,b„> • <e,,,,.e^,b^,.,,b^>. Operacja
ta Jest łęczna, czyli dla dowolnych cięgów c 
równość: c.

1' zachodzi
+ Cj) • (cĵ + Cg) Cj, natomiast nia Jest

przemienna, ponieważ c^ + C2 2 Z wyjętkiem gdy ĉ  ̂ * Cg, 
W wyniku operacji konkatanacjl otrzymuje się z elementów 

alfabetu A /symboli prostych/ elementy złożone zw, słowami, Ele* 
menty zbioru V /słowa/ zwane eę też symbolami złożonymi, wyraża* 
niani złożonymi lub wyrazami. Słowem nad alfabetem A Jest więc 
dowolny cięg symboli, z których każdy należy do A, otrzymany w 
wyniku kolejnych operacji złożenia, np. dla zbioru A* słowami 
będę:

A*-> a, ab, aba, ac, abca, adb, ...

Zbiór wszystkich złożeń nad alfabetem A /oznmczony przez V/
Jest nieakoóczony ale przeliczalny.

Operację konkatenacji nożna określić również w zbiorze V, 
Złożenie słów ze zbioru V da nam słowo za zbioru V^« które na*
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жмХщяу zdsnlMi lub frKtf* Zblbr V* Juut niuukoAcstOfiyu xbioruu 
mzyutkleh cięgów ukoAczonych utworzonych z olowontów olfobotu A* 
Zdania za zbioru V* nogę być łęezona w jodnoatki wytazogo rzędu, 
tworzęc tokaty. Tokat atanowi więc zbiór akoAczonych cięgów u* 
tworzonych z olowontów zbioru V. Zbiór tokatów /oznaczony przoz 
V ^ /  Joat zbimrua nioafcoAczonyw.

GRAMATYKA ^ęZYKA

Nio wazyatkio Jodnak alowonty zbioru V i V* będę olowantaoi 
języka Э nad olfabotoo A. Przy opiaio języka naloty okroślic na
rzędzia, któro pozwoli atwiordzić, czy dany cięg za zbioru V lub 
V* joat oloaontoo języka czy nio, Narzędzioo takia, która gana* 
rujo /dofiniujo/ wyrażania języka, joat grawatyka /6/, czyli 
zbiór roguł okroślajęeych jakio polęczania aloaontów poazezogól- 
nych poziooów zlotoA nad alfabetów A uznano za naloZęca do języ
ka 0 /poprawno/. Łęczonio jodnoatok jednego pozioau w jodnoatki 
pozioau wytazogo odbywa alę więc zgodnie z prawaai ayntaktyczny- 
Bi /akładnlowyai, grawatycznyai/ danego ayotowu językowego.
0 tya, jak naloty łęczyć ze aobę litery, oby powatało ałowo da- 
nogo języka decyduję reguły okładania liter zw. rogułaoi ałowo- 
twórczyai /бд/, e tyw jak naloty łęczyć ałowo, aby powatało po
prawno zdania, decyduję reguły okładania wyrazów - reguły zda- 
niotwórczo /Gy/, a o łęczaniu zdaA w poprawno tokaty języka aó- 
wię reguły okładania zdaA - reguły takatotwórcze /5уп/.

Ż foraalnogo punktu widzenia język 3 nad alfabetea A aotna 
rozuaioć jako układ typui

3 • <A. V, V*. V*“ . вд, Gy. GyW>

gdzie:
A - roprazantuja alfabet, czyli akoAczony cięg ayoboli 

olaaontarnych,
V - nioakoAczony zbiór akoAczonych cięgów utworzonych 

z olowontów alfabetu A, ^
\Л - nioakoAczony zbiór akoAczonych cięgów utworzonych 

z oleaantów zbioru V,
V** - nioakoAczony zbiór akoAczonych cięgów utworzonych 

z olowontów zbioru v^,
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бд - reprmzmntujm struktury przypisań# słowo# jfZi^s Э,
6y - reprszsntujs struktury przypisano zdanio# języka 
Gy« - raprazantujs struktury przypisana tsksto# języka Э» 

OsZall m zbiorze V wyrólniny podzbiór W, którego ele#enty 
spełniaję ograniczania narzucone przez reguły słowotwórcze 6д, 
w zbiorze V*, wyróżnimy podzbiór P epełniajęcy ograniczenia ro- 
guł zdaniotwórczych a w zbiorze wyróżniey podzbiór T« 
którego elementy zgodne eę ze strukturami przypisanymi tekstom 
języka /GyW/, to układ reprezentujący język 3 można przedstawić 
jako:

0 • <A , W. P, T >

Utożsamlasy w ten sposób język z tekstami będęcymi cięgami 
zdaó« z których każdy jest cięglem elementcK słownika - wyrazów, 
a wyraz jest z kolei skoóczonya cięgiem elementów alfabetu - Ii* 
ter. Taks interpretacja zakłada, ±e reguły gramatyki stanowię 
jedynie rezultat uogólnienia występujęcych we wszystkich teka* 
tach danego języka prawidłowości.

OEONOSTKI AUT0SYNTAKTYC2NE I SYNSYNTAKTYCZNE OęZYKA

Oługoóclę wyrażenia dowolnego poziomu języka jest ilość 
elementów poziomu niższego składajęcych się na to wyrażenie, tj. 
długośclę słowa jest liczba liter składajęcych się ns to słowo, 
długości# zdania - liczba wyrazów wchodzęcych w jego ekłmd, a 
długośclę tekstu - liczba zdań.

Szczególnym przypadkiem może być cięg jednoelsMntowy 
/składajęcy się z jednego symbolu dowolnego poziomu/, np. słowo 
składajęee elę z jednej litery, zdanie składajęce się z jedne» 
go słowa, czy tekst - z jednego zdania. Konsekwencję tego jest, 
że elementy różnych poziomów języka mogę być równoksztsłtne, o 
tym zaś, do którego poziomu należy je zaliczyć, decydują funkcja 
w której zostały użyte, np. w języku naturalnym *1* jeśli zosta* 
ło użyte w tekście do łęczenia dwóch sryrazów lub zdaó języka, 
stanowi wyraz, użyte natomiast do zbudowania s^razu języka sta* 
nowi element alfabetu.

Dla uniknięcia niejednoznaczności w językach dopuszczaję* 
cych równokształtność elemsntów zbiorów różnych poziomów, po-



wliMio «If «prowadzać apacjaliio oznaczniki /bfd«e« alaaantaal al* 
fabottt tago Jfzyka/ wakazu^aea np« koalac danago wyrazu lub ко* 
nlac danago zdania. Na przykład « Języku naturalnya piaanya o* 
znaczniklaa koAca «ryrazu Jaat spacja# koćcs zdania - kropka.

N wlalu językach nie wazystkla alaaanty zbioru jodnogo po- 
zioau aogę tworzyć aaaodzlalnla alaaant pozioau wyższego# np. w 
języku naturalnya litera "i* ao±a tworzyć saaodzlelnle wyraz, a 
więc jest autosyntaktyczne# zaś lltara *b* w słowniku języka po
jawi się już tylko w połęczeniu z Innyal lltaraal# jest więc 
jednostkę synayntaktycznę. Podobnie jest z wyrazaai i zdanla- 
Bi# z których jedne /autosyntaktyczne/ aogę tworzyć saaodzlelnle 
zdania i teksty# Inne zaś /synsyntaktyczne/ - nie aogę. Istnieję 
jednak języki# w których wazystkla alaaanty zbioru A, w, czy P 
aę jednoatkaal autoayntaktycznyni# tak jak istnieję języki nie 
posiadajęca żadnych elaaentów autoayntaktycznych.

SŁOMNIK OęZYKA

wyrażania języka na ogół nla koaunlkuję wyłęcznle saae ale- 
bia« ala odsyłaję do jakiejś rzaczywiatości pozajęzykowej. Mówi 
aię wtedy# ża język posiada aeaantykę /s/. czyli reguły znacze
niowa okraślajęce relację więżęcę słowa# zdania 1 teksty tego 
języka z alaaentaal rzeczywistości pozajęzykowaj. Układ 0 nale
ży więc wzbogacić o aaaantykęi

J ■ <A# W# P# T# S >

Oak już powiedziano# z niedużej nawet liczby syaboll els- 
aantamych alfabetu A utworzyć aożna nieskończony zbiór ołów V. 
Uwzględniając ograniczania reguł słowotwórczych graaatykl języ
ka 0 otrzyaujaay słownik W# będęcy podzbiorea zbioru V. N akraj-

^Potraktowania reguł seaantycznych łęcznia jest tu pewnego ro
dzaju uproazczaniea; analogicznie do podziału pozioaów języka 
aożna by wyróżnić aeaantykę na pozioaie wyrazów# na pozioale 
zdań czy tekstów. Ola naszych celów nie jest to jednak istot
ne# dlatego poprzestanlaay na traktowaniu saaantyki jako re
lacji łęczęcaj teksty języka z rzeczywiatośclę pozajęzykowę.
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ny« przypadku oba ta zbiory mogą być ldantyczna« tj« trtady* kłady 
raguły ałowotuórcza 6д nla nakładana ładnych ograniczać na ao- 
tllwoścl łgozanla liter alfabetu A w cięgi, bgdęca alaaantaal 
zbioru ivylazego pozloau* Zbiór W Jaat takie wtedy zblorao nie- 
ekoóczonya. Na ogół jednak latnieję reguły słowotwórcze ograni
czające np. długość poprawnych wyrazów lub m ż IIwoćć powtarzania . 
eyaboll podatawcnrych w wyrazie, czynięc w tan apoaób zbiór V 
zbloraw ekoóczonya.

Zbiór w nla jeet jednak tołaaay z rzaczywietya zbióraa 
ołów /ałowniklea/ języka 3. Nla wazyetkia połęczenia liter a# na 
ogół w języku faktycznie realizowane, jeśli nawet apałniaję wa
runki graaatyki języka, gdyZ nie wazyatkla aę na ogół potrzebnei 
atanowię one jednak atruktury potencjalna /rezerwę/, które aog# 
być w razie potrzeby, przy rozbudowie /rozwoju/ języka, aktuali
zowana. W praktyce ze zbioru W ayataa wykorzystuje tylko pawian 
podzbiór; aoZna przyjęć, te aiaay do czynienia z pewnę akoóezonę 
liczbę ałów wyróżnionych spośród wszystkich s ^ w  wolliwych, Ela- 
aentoa tego wyróżnionego podzbioru przypisujeny Interpretację 
senantycznę: zbiór tych elanentów tworzy aktualny słownik języka 
zw, też leksyklaa /L/,

GRAMATYKA TEKSTU

Połęczenia elanentów zbioru L tworzę zdania języka 3, o ile 
apałniaję one warunki reguł zdaniotwórczych. 2S>iór zdaó języka 
3 noże być nieakoóczony /jak w języku naturalnya/ lub akoóczony 
/jak w 3IW/; zależy to od reguł syntaktycznych 6y« Nie wszystkie 
jednak zdania utworzona z alonsntów zbioru L b ę ^  w języku fak
tycznie rsallzowana, nawet jeśli apałniaję ogranlozanla reguł 
graaatycznych języka; nogę być one poprawna z punktu widzenia 
reguł syntaktyeznych, ais nla naję sensu, np, ozarwona logarytny 
taóczę /Nykluczsay tu język poezji, który tego typu zdania dopu
szcza/.

Clęg zdaó ze zbioru F tworzy tekst języka 3« o ile spełnio
na sę ograniczenia narzucona przez reguły tekstotwóreze G ^ .  
3aszezs do niedawna w badaniach językoznawczych nie wychodzonc 
poza obręb zdania, trsktujęc stosunki aiędzy zdanlanl jako przed-
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■lot Jakloji innoj dyscypliny badoA. Oopiero ■ ostatnich latach 
zaczęto rozwalać atrukturę takatu /graaatykę tekstu, spójność 
tekstu/, rozuaianego Jako cięg zdaA.

ALFABET A SŁOMTNIK

Autorzy prac z zakresu teorii Języków foraalnych dopuszcza
ją aif nieraz pewnego uproszczenia, polegającego na utolssalanlu 
alfabetu ze słownikie» danego języka /6/. Oedynie w przypadku 
najprostszych języków syabollcznych alfabet Języka jest zarazem 
Jago ałownlkiea, zaś zdanie - clęgaal utworzonymi bezpośrednio 
z elementów alfabetu, w Językach bogatszych, do których należy 
zaliczyć 3IW, uproazczenie takie Jest niewskazane ze względu na 
zbyt duło różnice aiędzy alfabetea 1 słownlklen oraz niędzy re
gułami słowotwórczymi a zdanlotwórczyml. Elementy alfabetu A 

sę najczęściej symbolami /znakami/ semantycznie pustymi, nato
miast elementom słownika L przyporzędkowene sę pewne wycinki 
rzeczywistości pozajęzykowaj, czyli sę one znakami semantycznie 
pełnymi. Ponieważ na wyrazy składaję alę Jednostki nie posiada- 
Jęce określonego znaczenia, to skład ich w wyrazie jest bardzo 
często przypadkowy, natomiast zdanie składa się z jednostek zna
czeniowo pełnych i dlatego skład zdania uwarunkowany jest naj
częściej względami seaantycznyml.

Uproazczenie, pomijajęce poziom alfabetu i traktujęce słow
nik L Jako zbiór elaaentów podstawowych uzasadnione Jest też w 
tych przypadkach, gdy ełownik taki definiowany Jest Jedynie 
przez proste wyliczenie wszystkich elementów wchodzęcych w Jego 
skład. Jak to ma miejsce w niektórych 3IW. Reguły słowotwórcze 
nie wchodzę wtedy w skład gramatyki tego Języka, która obejmo
wać będzie tylko reguły mówięca o tworzeniu z elementów słowni
kowych struktur nadrzędnych - zdań i tekstów. Podejście takie 
Jest takie uzasadnione w przypadku reguł słowotwórczych nie na- 
kładajęcych ładnych ograniczeA na połęczenie liter w większe ca
łości /tzn. kiedy zbiory V i W aę równa/.

47



ALPABET OęZYKA INF0RHACY9N0-«YSZUKIWA«CZEC0

Alfabet 3IW Jest to koapletny zbiór ayaboli aloBontarnyeh 
ivyl^cznia dozarolonych do tworzenia zapisów w danyw diw. W 3IW 
wykorzystujących słownictwo quaslnaturalns'zbiór syjsboli sis* 
aentarnych Jeet podobny lub identyczny z alfabstsa języka na» 
turalnego. na którego słownictwie bazuje dany 3IW. ИГ 3IW o słow^
i

nlctwle sztucznya zbiór jednostek aleasntarnych /podstawowych, 
EZG “ Eleaentarnych Znaków Graficznych/ zw« "Notacjf” jest za* 
zwyczaj ustalany arbitralnie przez autora danego 3IW i aoZa 
składać się ze znaków o obojętnej foraie graficznej* Ш prakty* 
ce SIW spotyka się duZę różnorodność znaków graficznych, np* ey* 
fry arabskie, rzyaskie, duża i aałe litery dowolnego alfabetu 
języka naturalnego /łac., grecki, arabski, ros*/, znaki prze* 
stonkowe -,/ , syabole aateaatyczns / >  » <  , «, ♦/•
logiczne / Л , V  , chealczne lub dosrolne znaki zaprojak*
towane specjalnie dla danego 3IW, np* /♦, ^  , ^ * К / Itp, 
w zależności od tego, czy notacja składa się za znaków jakiegod 
jednego typu /np, cyfry arabskie/, czy też wielu typów /np* no* 
tacja alfanuaeryczna/, wyróżnia się, odpowiednio, notację jedno* 
rodnę i aieszanę.

Postaci fizyczna znaków graficznych stanowię jedynie repre* 
zentację eleaentów alfabetu, pełnię więc w stosufdcu do tych e* 
leaentów funkcję poaocniczę* Oednak 3XW jest w zasa^la kodea 
pisanya.stęd stosunkowo didfcę wagę przywiązuje się do forwy gra* 
ficznej tych znaków, Autodatyzacja pewnych operacji w SIV sta* 
wia dodatkowe wyaogi sy.steaowl wykcrzyatywaf^ch znaków-, np.fwe* 
blea rozróżniania znaków o podobnej postaci graficznej, jak cy* 
fra o /zero/ 1 duża litera 0, próblea dłu^ści wyrazów Itp.

Kryteria doboru znaków sę różne; projektujęc zbiór znaków 
graficznych dla alfabetu 3XW autorzy biorę pod uwagę wiele czyn* 
nlków, np, łatwość wyaówlsnia, odczytania, napisaiiia* wydrukowa* 
nie i zapaaiętania. Stosowana sę srięc najczęściej znaki oaięgal* 
na na standardowej asszynia do pisania* Oo wyaawiania najłat* 
wiejsza jest notacja jednorodna /czy to cyfrowa c ^  lit arowa/, 
podczas gdy notacje aleszane, zwłaszcza notacje stosuję^ za* 
równo aała jak i duże litery alfabetu języka naturalnego,' apra*
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viia^f duto kłopotu* Notacjo alaezana wyQOdnlajaza Jaat jadynla 
do zapaalotywania ayaboll złoZonych* azezagólnta Jaśll atoaowana 
Jaot do togo rozbijania dłuZazych ayaboli w latwiaj dająca ai« 
zapaaiętać /bardziej anaaoniczne/ bloki* Najwięcej kłopotów 
oprawia zapamiętywania i zapisywania znaków utworzonych apacjal- 
nie dla danego 31W« Dlatego też Mineur proponuje w swoia ayate- 
aie zestaw ayaboli o charakterze aemiobrazkowyo, co powinno u- 
łatwić zapamiętanie*

Wykorzystanie znaków używanych w tej eamaj funkcji przez 
wszystkich użytkowników niezależnie od ich narodowości 1 Języka 
etnicznego /np* cyfr erabakich/ ułatwia korzystanie z danego 
3IW na całym świacie. PotąĆBna Jest też notacja skladajęca 
się za znaków graficznych* których kolejność Jest ogólnie znana 
/np* liter alfabetu Języka naturalnego, cyfr/, co stanowi duże 
ułatwienie przy indeksowaniu, wyszukiwaniu i organizacji zbioru 
/reguły te srchodzę wtady do Języka sztucznego/, jeżeli wykorzys
tywane sę zbiory znaków o nie uporządkowanej kolejności, to na- 
Imty opracować apecjalny układ następstw elementów tego zbioru, 
co narzuca na użytkowników obowiązek nauczenia elę tego układu.

W 3IW można wyróżnić, z punktu widzenia ich późniejszego 
wykorzystania, dwa typy elementów alfabetu:

1/ znaki służące do budowania Jedno- lub wieloelementowych 
wyrazów DIN, czyli elementów słownika L:

2/ znaki nie występująca w słownikach 01ИГ /L/, pojawiające 
Się Jedynie w tekstach danego Języka, pełniące wyłącznic funkcje 
formalne, np* oznaczające koniec wyrazu, łączące poszczególne 
wyrazy w bloki, ułatwiające interpretację i odczytanie wyrazów 
itp*

SŁOWNIK /L8CSYK0N/ OęZYKA INFORMACYDNO-WYSZUKINAWCZEGO

Podobnie Jak w Językoznawstwie brak Jest aatyafakcjonująeej 
definicji aryrazu, tak i w taorii Olu trudno Jest jednoznacznie 
zdefiniować Elementarną Sednoatkę Leksykalną /deekryptor/* Sy
tuację komplikuje tu Jeszcze fakt, iż forma graficzna EDL jest 
bardzo różna w różnych 3IW; E3L wożę być np. pojedyóczy wyraz 
Języka naturalnego, rdzoó wyrazu /reprezentujący całą kleeę wy-
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razów utworzortyeh z tego rdzonlo/* oywbol cyfrowy, oywbel ilto* 
rowy, Ole wożo niw być takZo większa Jadnootka ayntaktyezna Ję
zyka naturalnago /tzw. grupa wyrazowa/. Wydaja alę, te nia aa 
jakichś ogólnie uznanych uatalaó co do długości i rodzaju frazy 
języka naturalnago, która wota być przyjęta jako pojedynczy daa- 
kryptor /EOL/, np. w "Library of Congreaa List* /1966/ znajduję 
aię daakryptory "Charactara and charactariatica in litaratura**, 
"Woaan aa authora* itp. /4/.

Ponieważ z załotania 3IW jako język sztuczny posiada usta
lony i narzucony z góry przez autorów tego języka słownik /плг.» 
wijwy go w tyw znaczeniu lakaykonww/. wotna więc przyjęć uppoaz- 
czonę definicję EJL /definicję przez wyliczanie/, według której 
wyrazaw OIW byłaby katda jednostka leksykalna atanowięca od- 
dzielnę /aawodzielnę/ pozycję leksykonu tego języka, W przypad
ku braku leksykonu jawnego /axplicita/ wotna opierać aię na ale- 
aantach leksykonu utajonego /iwplicite/, który daje aię wygene
rować z iatniajęcych zapisów w danyw języku*

Definicja taka, wyatarczajęca dla ayateaów poaiadajęcych 
już gotowy utworzony leksykon, nia byłaby aatysfakcjonujęca dla 
ayateaów tworzęeych swój leksykon w trakciś pracy syataau, lub 
przy aktualizacji leksykonu.

Dlatego przyjwiswy, iż EOL jest to wyrażeńis,którego posta- 
clę graflcznę jest skończony clęg naletęcych do alfabetu danego 
DIW znaków /także jednoelewentowy/, złożone zgodnie z reguławi 
słowotwórczyoi grswatyki tego języka, posiadajęce pewnę przypi- 
aanę au interpretację /funkcję/ znaczenlowę. Wyratenle będęce 
E3L auai być wyrażenlew eyntaktycznie proatya, tzn, nie dajęcyw 
się otrzywać z innych wyrażeń tego sawego pozioau za powocę ja
kiejś operacji składniowej.

Za względu na wepowpianę wyżej różnorodność forwy graficz
nej E X ,  z których jedne utworzone aę np. z pojedynczego wyrazu 
języka naturalnego a inne z wielowyrazowego terwinu języka natu
ralnego, w przypadku braku w DIW leksykonu jawnego /explicits/, 
trudno jest niekiedy wyodrębnić poszczególne EDL w tekście DIN. 
Pożędane jeet wtedy wprowadzenia pewnych forealnych wykładników 
uBOżllwiajęcych uatalenia końca cięgu elaeentów alfabetu tworzą
cego ełowo, tzn, wprowadzania do alfabetu apacjalnago alaaantu.
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tzm» znaku delinitacyjnago /dalialtatora/, pałnląoago 
znaczenia końca wyrazu. Ola tago calu w OVH używana af saaayczaj 
znaki Intarpunkcji, np. kropki /Jak w PRECIS/» ayilnlkl /Jak w 
Jpzyku hasał przadalotowych/, dwukropki /Jak w indakaacli ftaAcw- 
chowych/» przacinki /Jak w niektórych jrykach daakryptarafch/ 
itd. Takie "aaparatory* nla pełnia funkcji znaczeniowy^ m 4a« 
.nyw Jfzyku, Jedynie funkcja eyntsktyczn#. dlatego nie zeltcaa 
eig ich do słownika 31W /L Э1Я/. choć wchodzą w skład Jego olfe- 
betu*^.

Ponieważ delieitator /ogranicznik/ powinien występować na 
końcu lub na poczętku każdego wyrazu danego DlH, wygodnie Jeet 
przyjęć interpretację» w której etanowi on część tego wyraz». 
Przy takie podejściu, ałowee danego 3IW byłby skończony cięg 
eleoentów alfabetu tego Języka, zapisany zgodnie z ragułani 
słowotwórczyni graaatyki tego Języka i kończęcy się /lub rozpo
czynający/ znakien wakazujęcyn na koniec /lub poczętek/ słowa.

Эак powiedziano wyżej, pewne wyrazy /autosyntaktyczne/ ao- 
gę sanodzialnie atanowić tekst danego Języka, inna zaś /aynsyn- 
taktyczna/ aaaodzielnla w tekstach występować nie aogę. zapisy
wana aę zawsze Jako towarzyazęca Innya wyrazom, zarówno autoayn- 
taktycznya Jak i aynayntaktycznya. Wśród 3IW istnieję takie, 
która posiadaję E3L wyłęcznia autosyntaktyczne, np. w systemie 
Unitem oraz takie, których żaden wyraz nie noże tworzyć samo
dzielnie tekstu tego Języka: wszystkie eleaenty leksykonu sę 
synayntaktyczna, np. Język RX-kodów w systenia BIT /ZSRR/. Więk
szość Jednak 3IW posiada słownictwo mieszane.

Przytibadami Jednostek autosyntaktycznych DIW mogę być: w 
Języku UKO syabole całkowite» w języku haseł przedmiotowych - 
tematy, w Języku deakryptorowym - deskryptory główne, natomiast 
przykładami Jednostek synsyntaktycznych - w UKO - syabole pod
działów wspólnych» symbole poddziałów analitycznych, w Języku 
haseł przedmiotowych - określniki» w Językach deskryptorowych - 
modyfikatory, atrybutory oraz wazelklego typu ralatory, służęce 
do łęczenia E9L w większe całości.

^^Separatory pełnię funkcję znaczenlowę ale na poziomie metaję
zykowym.
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rmzóm utworzonych z togo rdzonio/. oynbol cyfrowy, oyobol lito* 
rowy. olo ooto nlo być tokżo wigkozo jodnootko oyntoktyezno 
zyko noturolnogo /tzm, grupo wyrozowo/. Wydojo olg. to ni# wo 
Jakichś ogólnie uznanych ustaleó co do długości i rodzaju frazy 
Jfzyka naturalnego, która aota być przyjęta Jako pojedynczy dee- 
kryptor /EDL/. np. e “Library of Congreea Liat* /1966/ znajduję 
aię daakryptory “Charactere and characteriatica in literature”, 
“Woaan aa authora* itp. /4/.

Ponieważ z załoienia 3IW Jako Język eztuczny poaiada uata* 
lony i narzucony z góry przez autorów tego Języka ełownlk /naz- 
wijay go w tya znaczeniu lekaykonea/. aotna więc przyjęć upt4>az«> 
czonę definicję EDL /definicję przez wyliczenie/, według której 
wyrazaa 31« byłaby kazda Jednoatka leksykalna atanowięca od*> 
dzielnę /aaaodzialnę/ pozycję lekeykonu tego Języka, W przypad
ku braku lekeykonu jaimego /axpllcite/ aotna opierać aię na ale- 
Bantach lekeykonu utajonego /iaplicite/. który daje aię wygene
rować z iatniejęcych zapiaów w danya Języku,

Definicja taka, wyaterczejęca dla eyateaów poaiadajęcych 
Jul gotowy utworzony lekaykon, nie byłaby aetyafekcjonujęca dla 
•yataaóe tworzęcych awój lekaykon w trakcie pracy ayataau, lub 
przy aktualizacji lekeykonu.

Dlatego przyjaieay, iZ EDL jaet to wyrażenie,którego poeta- 
Cif graficznę jeat akoóczony cięg nalezęcych do alfabetu danego 
3IV znaków /także jednoeleaentowy/, złozona zgodnie z regułaai 
•łowetwórczyal graaatyki tego Języka, poeiadajęca pewnę przypi- 
eanę au interpretację /funkcję/ znaczeniowę. Wyrażenie będęca 
EDL auai być wyrazeniea tyntaktycznie proatya, tzn, nie dającym 
alf otrzyaać z Innych wyrażeń tego aaaego pozioau za poaocę ja
kiejś operacji akłaoniowej.

Za względu na wepoanianę wyżej różnorodność formy graficz
nej EDL, z których jedne utworzone aę np, z pojedynczego wyrazu 
języka naturalnego a inne z wieIowyrazowego terainu Języka natu
ralnego, w przypadku braku w DIW lekeykonu jawnego /explielte/, 
trudno jeat niekiedy aryodrębnlć poezczególna EDL w tekście DZW, 
Pożądana Jeat wtedy wprowadzenie pewnych foraalnych wykładników 
uaożliwiajęcyeh uatalmnia końce cięgu aleaantów alfabetu ttN>rzę- 
cago ałowo, tzn, wprowadzanie do alfabetu apacjalnago alaaancu.
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tzw. znaku delialtaeyjnego /dallaitatora/« pełniącego fiMkeJę o- 
znaczanla koAea 9tfrezu, Ola tago calu « OIW utyammi aę zaaayezaj 
znaki interpunkcji» np. kropki /jak w PRECIS/, ayślnikl /Jak w 
jgzyku haaał przedniotonyeh/, dwukropki /jak w indakaach łnkeu- 
ehowych/, przecinki /jak w niektórych językach daakryptorawfcłt/ 
ltd. Tekla "aaperatory'* nie pełnią funkcji znaczaniowydi ш da* 
nya języku, jedynie funkcję ayntaktyczną, dlatego nie zalicza 
aię ich do ałownika 3IW /L 3IW/, choć wchodzą w skład Jago alfa* 
batu*'̂ .

Ponieważ dellaltator /ogranicznik/ powinien wyatępoaać na 
koócu lub na początku kaZdago wyrazu danego 31W. wygodnie Jaat 
przyjąć Interpretacją, w której etanowi on część tago wyraont. 
Przy takln podejściu, ałowea danego byłby akoóczony ciąg 
alaaantów alfabetu tago języka, zaplaany zgodnie z regułam 
ałowotwórczyni graaatykl tago języka 1 koAczący alę /lub rozpo
czyna jący/ znaklaa wekazującyn na koniec /lub początek/ ałowa,

Эак powiedziano wyZaj, pewna wyrazy /autoayntaktyczna/ no
gą aaaodzlalnla atanowić takat danego języka, inne zaś /aynsyn- 
taktyczna/ aeaodzlalnle w takatach wyatępować nla eogą, zapisy
wane eą zaweze jako towarzysząca innya wyrazom, zarówno autoayn- 
taktycznym jak 1 aynayntaktycznya. Wśród 3IW iatnleją takie, 
która posiadają EOL wyłącznie autoayntaktyczna, np. w systemie 
Uniterm oraz takie, których Żaden wyraz nie moZe tworzyć samo
dzielnie teka tu tego języka; wszystkie elementy leksykonu są 
aynayntaktyczne, np. język RX-kodów w systemie BIT /ZSRR/. Więk
szość jednak 9IW posiada słownictwo mieszane.

Przykładami jednostek autosyntaktycznych 31W aogę być: w 
języku UKO ayabole całkowita, w języku haseł przadalotowych 
tematy, w języku deakryptorowym - deskryptory główne, natoaiaat 
przykładami jednostek synsyntaktycznych - w UKO - symbole pod
działów wapólnych. ayabola poddziałów analitycznych, w języku 
hasał przedmiotowych - określniki, w językach deskryptorowych - 
modyfikatory, atrybutory oraz wszalkiago typu ralatory, służące 
do łączenia E X  w większe całości.

^Separatory pełnią funkcję znaczeniową ale na pozioaie metaję
zykowym.
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zdanie oąZYKA INFORMACYDNO-WYSZUKIWAMCZEGO

Opis treści dokueentu składa się ze zded o określonej skła
dni. Przy użyereniu tylko izolowanych wyrazów przekazywana jest 
bardzo nała ilość inforeacji, a i ta, pozbawiona kontekstu pre* 
cyzujęcego znaczenie, jest bardzo wieloznaczna. Posługiwanie się 
całymi zdaniami jest bez porównanie efektywniejsze, a więc i w 
3IW należy zdanie potraktować jako najmniejszy nośnik Informacji 
/szczególnym przypadkiem moZe być zdanie składajęce się z jedne
go wyrazu/.

W językach naturalnych terminu ^zdanie” uZywa się dla ozna
czenie kompletnej wypowiedzi lub wiadomości. Oest to jednak o- 
kreślenie zbyt mało precyzyjne. Niestety, jak dotęd nie wypraco-

e

wano w Językoznawstwie zadowalajęcej definicji zdania. Zdanie 
bywa definiowane będż na drodze syntaktycznej, będi pragmatycz
nej, będź semantycznej /5/.

Przy podejściu semantycznym /trudnym, a właściwie na obec- 
nya etapie badać językoznawczych niemożliwym do sformellzowanla/ 
za zdanie uznaję autorzy prac z zakresu teorii języków Informa- 
cyjno-wyszukiwawczych /DIW/ tę część charakterystyki wyszukiarasr- 
czej dokueentu /ChWO/, która wyraZa pewien całościowy fragment 
podstawowej zawartości znaczeniowej Indekeowanego dokumentu, 
tzn. część stenowięcę spójnę logicznie całość dotyczęcę jednego 
teaatu dokumentu.W ChWD moZna więc wyróżnić tyle zdaó, ile ee- 
łośclowych fragaentów zawiera podstawowa zaswrtość znaczeniowa 
dokumentu /2/.

Kryterium semantyczne jest jednak mało precyzyjne, subiek
tywne. wieloznaczne i trudne do uetalenia, dlatego w teorii 9IW 
wygodniejsze jest przyjęcie podejścia syntaktyeznego, wykorzys
tuj ęcego, w alarę możliwości, pewne cechy formalne zapisu, co 
zresztę praktykowane jest w językach naturalnych /np, definicje 
zdania jako zapisu do kropki/. Przy podejściu eyntektyeznya *Z 
jest zdaniem języka Э wtedy i tylko, gdy Z jest sryreZeniem o o- 
kraślonej strukturze, przypisanej przez reguły składni języka Э, 
Struktura ta róznie bywa określana dla różnych języków •••*/9/.

Sposób .zerganizowenie wyrazów w zdanie /jogo struktura/ 
jest ściśle zwięzany z zakresem metod wyszuklwmnia, które mogę
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być • danya 8IW raallzotiana* Aby wyazidclwania było realizowana 
Jak najafektywniej, naloty Jednoznacznie określić tę strukturę. 
Strukturę zdanie Jest oełokeztełt relacji poalędzy nia a Jeęo 
eleaantaai i poalędzy Jego eleaenteai, O strukturze zdania aś* 
wię rrguły eyntaktyczne tego pozioau zawarte najczęściej w in* 
atrukcjach indeksowania, dodawanych do słownika danego 3IW /le« 
kaykonuA Katdy dokuaant opiaany Jeet co najanlej Jednya zda- 
nlea.

WYKŁADNIK PRZYNALEŻNOŚCI 00 ZDANIA W 3IW

Spoeób przedetawisnia danych w ayeteaie inforaacyjno-wyezu- 
klwawczya powinien zapewnić Identyfikację poszczególnych zapisów 
1 poszczególnych części w obrębie zapisu. Dlatego OIW dopuszcza- 
jęcy wielozdanlowę СМЮ powinien dysponować środkaai określajęcy- 
Bi granice zdanie w obrębie tekstu. Oo tego celu uZywene sę sya- 
bole zwane ogranlcznlkaBi zdeniowyai, rozdzlelajęce poszczególne 
zdania, lub syabole dodawane do Jego składników, będęce wykład- 
nlkaal przynależności do danego zdanie.

Wykładniki przynależności do zdania nazywane są w Jiw naj
częściej wskaźnlkanl więzi, jako że służę do "więzania'* eleaen- 
tów w Jednę spójnę całość /zdanie/. Poczętkowo nazwę tę stosowa
no tylko do literowych lub cyfrowych wykładników /symboli/ doda
wanych do poszczególnych deskryptorów i wskazujęcych na powięże
nie odpowiednich deskryptorów w większe całości, obecnie Jednak 
autorzy coraz częściej nazywaję wskażnikaai więzi Jakękolwiek 
foraę łęczsnia wyrazów ChWO w zdania bez względu na postać wy
kładnika tej relacji czy łęezonych wyrazów.

Foraelnle przynależność wyrazów do Jednego zdania Jest róż
nie wyrażana w różnych OIW nawet tego seaego typu. Np. w niektó
rych Językach deskryptorowych funkcję tekę pełnię wspoaniane 
Już literowe lub cyfrowe wskaźniki więzi, w innych operator lo
giczny wyrażajęcy koniunkcję / Л  /« w innych po prostu zapia 
w Jednya cięgu. Znaki sryrsżajęca funkcję łęczsnia wyrazów w zda
nie można traktować Jako łęezniki zdaniowe.
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Inn« forsQ wyróżniania zdań w ЗХМГ niż fonaa irlfzenla łfcznl- 
kaal elementów należących do Jednego zdania Jest wprowadzania 
tzw. ograniczników w postaci separatorów zdaniowych, czyli zna
ków wskazujQcych na koniec Jednego a początek drugiego zdania, 
aryróżnikl poczętku zdań w obrębie ChWD taż bywaję różna w zależ
ności od Języka informacyjnego, a nawet w obrębie Jednego 3IW 
w zależności od techniki zapisu, np. w UKO poszczególna zdania 
wyróżnić aożna zarówno przez poatawlanle znaku plus /♦/• 
dwukropka /:/ eiędzy Jadnye a drugie zdanlae. Jak taż w tzw. 
zapisie koluanowya /plonowye/ przez zapisanie każdego zdania 
/syabolu prostego lub rozwiniętego/ Jednego pod drugie. Podob
nie Jest w Języku haseł przedaiotosrych. gdzie albo każda hasło 
zapisywane Jest w oddzielnej linii, albo ivazyetkla hasła Jadnye 
cięgiea, a wtedy do poszczególnych hasał dodawane aę numery l- 
dentyfikacyJne. np.

A, Oakośc produkcji - kontrola 
Maszyny mstematyczna - stosowanie 
Pomiary - przyrzędy

B. l. Oakość produkcji - kontrola, 2. Heazyny matematyczna -
stosowanie, 3. Pomiary - przyrzędy.

Większość 3ZW stosuje obie metody na raz /Jest to pewnego 
rodzaju redundancja/, tzn. obok wykładników przynależności do 
zdania dodawanych do poszczególnych tryrazów lub atewlenych mię
dzy nimi /łączniki/, wprowadzane sę Jednocześnie separatory 
zdaniowe w posted łęcznlków ml ędzy zdań Iowy bh lub teyróżnlków po
czętku lub końce zdania, np. zapla de skrypt or osry

s A b A c V a A d ,

gdzie symbol koniunkcjl sryrażs przynależność do zdania /Łącznik 
zdaniowy/, a alternatywy - rozdzialanla dwu zdań /łęcznik mię
dzy zdań ioary/.

Najczęściej separatory zdań i separatory wyrazów w zapisach 
OIW posladaję forsę różnych znaków Interpunkcyjnych, np. kropka, 
przecinak, dwukropek, myślnik, lub dowolnych znaków specjalnych, 
jak m . ♦• /. itp. Wprowadzania separatorów specjalnych jest
w Л1ИГ istotne ze względu na konieczność rozpoznawania sryrszów 
OlW.akładaJęcych się z więcej niż Jednego wyrazu Języka natural
nego /tzw. deakryptorów złożonych/.



Inny* typ** opr*nlcznik* zdani* *09* być nawiasy, np*
(a, b, c), (d* a)* Mawia* Jaat to eyabol niacifgły «kładajacy
8i* z pary różnych lacz związanych ze aob* znaków /nawia* otwie
raj ęcy i nawiae za*ykaj*cy/, które wydzielaj* pawian fragment 
teketu, Synbola użyte Jako nawiasy s* asyaetryezne w przeciwień
stwie do separatoróWf które nie aają własności kierunkowych* 
Główn* korzyści* wynikając* z użycia nawiasów Jeat aożliwość 
specyfikacji struktur zanurzonych. Struktura uj*ta w nawiasy 
aoże być całkowici* zawarta w innej, ta w następnej itd. dowol
na liczb* razy.

Zaznaczyć tu trzeba, że wyrazy należ*ca do Jednego zdania 
ausz* być zgrupowane bezpośrednio obok slebl* /w Jednya ci*gu/, 
czyli wykorzystane s* tu eleaenty graaatyki pozycyjnej. Oedynie 
aetoda wykładników przynależności do zdanie dodawanych do po
szczególnych Jego eleaentów /czyli wskaźniki więzi w tradycyj
ny* rozu*ieniu/ dopuszcza dowoln* kolejność 1 przeaiennoóć 
wszystkich wyrazów СНЮ.

LEKSYKALNY WYKŁAONIK KONSTYTUTYWNOŚCI

Stwierdziliśwy Już, żs zdanie* GIN Jest skończony ci*g E3L 
/wyrazów 3IW/ zapisanych zgodnie z regułaai greaatycznyai tego 
Języka. Oprócz tego Jednak, żs *usi posiadać strukturę zorganl- 
zowan* z wyrazów zgodni* z obowięzujęcy* w dany* Jęryku sche*a- 
ta* zdaniowy* *usi także zawierać leksykalny wykładnik konsty- 
tutywności Jako SWÓJ człon strukturalny /3/.

Funkcję takiego leksykalnego wykładnika konstytutywności 
w Języku haaał przed*iotowych pełni te*at. bez którego nie aoże 
istnieć hasło przedaiotowa, dopuszczalne jest natoeiast użycie 
teaatu bez określników. Zdanie* Języka haseł przedaiotowych *o- 
ża więc być albo eaaodzielny teaat, albo teaat z Jedny*, dwoaa, 
lub wieloaa określnikaai. Nie aoże ni* być natoeiast cięg as- 
aych określników. W UKO leksykalny* srykładnikie* kons ty tutywno
ści Jest syabol główny, który użyty saaodzielnie noże stanowić 
zdania, podczaa gdy inna aleaanty forauły zdaniowej /tzn. sya- 
bole poddziałów analitycznych i syabole poddziałów wspólnych/ 
saaodzielnie występować w zapisie nie *og*. M językach daskryp-
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toroirych funkcją leksykalnego «rykłednlke konstytucyi*no4cl pełni 
jekikolwiek deskryptor główny /podstawowy/ cherekterystykł wy
szukiwawczej; aodyfikatory i inne jednostki poeocnlcze nogą być 
tylko dołęczane do deakryptore głównego. W języku klasyfikacji 
fasetowej zasadniczyn środkiaa grasatycznye okreólajęcya zasady 
łęczenia EOL w zdania Jest formuła fasetowa* ustalająca porzą
dek, w jakiś izolaty /wyrazy Л1М/ z poszczególnych faset /kata* 
gorii/ składa się przy tworzeniu hasła złotonego. Elewent obli
gatoryjny takiej fornuły /czasaai* jak w PRECIS dwa lub więcej/ 
stanowi fasetę leksykalnego wykładnika konstytutywnoóci.

TEKST jęZYKA INFORNACYONO-WYSZUKIWAWCZEGO

Rozróżniany ChwO jedno- i wielozdenlowe biorąc na ogół za 
podstewę rozróżniania krotnoóć leksykalnego wykładnika konsty- 
tutywnoćci. Zdania tworzą tekst spójny, któryn to tekstea w 
języku Inforsacyjnys będzie pojedyncza charakterystyka wyszuki
wawcza jednego dokumentu. Hoże wystąpić tekst /ChWD/ składający 
się z jednego zdania, np. jedno hasło przedwloto«te. jeden syw- 
bol rozwinięty UKO, gdyż podobnie jak w językach naturalnych 
tak i w CIW jednostki wyższego pozioau języka nie muszą być 
dłuższym cięgaai symboli niż jednostki pozioau niższego. 
Szczegćlnyn przypadkiea w niektórych 3ZW aoże być opis dokumen
tu /tekst 31П/ zawierający jedno zdanie, zdania to noża się 
składać zaledwie z jednej EJL, e E3L z jednego znaku /litery/.

Tekst ChWD ckreiliay więc jsko syntegnatyczną organizacją 
zdań. Jak powiedziano, może być tekst jednozdaniowy* jednak w 
Siw nejczęóciej opis treści dokuaentu wymaga eforaułoiMnie wię
cej niż jednego zdania. Hogą być tego dwie przyczynyt

1/ dokuaent dotyczy więcej niż jednego tematu /brana aą tu 
także pod uwagę teaety drugorzędne/:

2/ 31W nie jest w stanie osiągnąć doetatocznaj szczegóło
wości i za poaocą jednego zdania wyrazić pojedynczego apójnage 
tewatu dokuaentu. przadatawlonago w języku naturalnym być mota 
za poaocą jednej frazy. Np. Klasyfikacja Biblioteki Kongresu 
nie posiada pojedynczego zdania /hasła przadałotowago/ odpowlo- 
dającago stosunkowo prostemu toaotosri *Nimmioclcl dramat okmpro-
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• Jonit tyczny" • w tyn eolu nuol utyć dnóeh zdać /dwóch hoooł/ 
*OTMOt niowlocki* 1 *Oronot ofcoproojonlttyezny*»

ŁĄCZNIKI W OęZYKU INFORMACONO-VYSaiKIWkVCZrM '

Ck> łfczonio olonwntów w С Ь Ш  wprowadzono 04 częato do ЭТИ 
apocjalna znaki pałnlpca funkcją łfcznlków. Zakładajfc« It taka* 
ty ChNO of wlalozdanlowa« naloty odrótnlć łpcznlkl ałut«ea do 
łęczanla zdaó w apójny takat /łfcznlki al^dzyzdaniowa/ od ł#cz* 
nlków zdaniowych, ł^częcych alaaanty atoaowa w zdania,

Funkcjf łuczników, z9odnla z daflnlcj^, Jaat "wltzanla dwu 
podobnych jadnoatak i wyratanla ralacjl alędzy niai* / V . bacz* 
niki aog# wlać wifzać tylko jadnoatkl nalataea do togo aaaago 
pozloou Języka.

Wśród łączników atoaowenych w 3IW aotna wyrótnlć dwla gru
py:

1/ koordynującą /coordinating/
2/ upodrzędnlajfca /aubordlnatlng/.

Koordynujące charaktaryzuji alg tya, ta:
1/ noga łęczyc dwa lub więcej elaaentów Jednego pozloou, 

np. dwa, trzy, cztery zdania, dwa, trzy, cztery wyrazy ltp«,
2/ Ich pozycje Jaat na ogół alędzy Jednoatkaal, która łęazę, 
3/ poZycJa alaaantów łęczonych aote być dowolnie zalanlana 

baz zalany znaczenia całości.
Upodrzędnlajęca charakteryzuję alę tya, te:

1/ w zaaadzla aogę łęczyc tylko dwa alenenty,
2/ kolejność aleaentów łęczonych Jaat na ogół w 31W atała.

ŁĄCZNIKI ZDANIOWE I HIĘDZYZDANIOWE

Łęcznlkl nogę ałutyć do łęczenla Jadnoatak leksykalnych 
rótnych pozlooów Języka: wyrazów, grup wyrazowych /fraz/, zdaó, 
Zaatrzatanie jednak podana powytaj wskazuje, to łęcznlkl aogę 
łęczyó tylko albo dwa zdania, albo dwie frazy, albo dwa wyrazy; 
nlaaotllwa Jeat łęczenla Jadnoatak leksykalnych nalatęcych do 
rótnych pozloaów, np. wyrazu za zdanlea. Olatago w SXW naloty 
wprowadzić foraalne rozrótnlanla tych dwóch typów łęcznlków, jak
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гф м  Miejsct np, т eysteale PRECIS, gdzi« do Ifczonia ditkrypto- 
stosowany Jest operator "v* lub "w* /Coordinate concept/, a 

do koordynowania zdań deskryptorowych - operator *x* /Coordinate 
these/.

W OIW łączniki slędzyzdeniowe właściwie nie występują. Ich 
funkcję pełnię najczęściej separatory zdaniowe /oznacznlki ko(W 
cs i poczętku zdania/. Brak łęcznlków tego typu spowodowany jest 
prawdopodobnie wyraZanys przez niektórych autorów przekonanles, 
iZ zdanie tworzy najwyższy pozloe, w obrębie którego'iatnieję 
relacje graaatyczne. Oakakolwiek relacja wyższego rzędu niż zda
nie nie Jest przedniotem badań syntaktycznych i uważana jest ra
czej za nieistniejęcę. Twierdzenie to uzasadniane Jest tya, że 
zdania w CIW traktowane sę na ogół przy wyszukiwaniu jako sano- 
dzielne elementy, tzn. nie bierze się pod uwagę innych zdań wy- 
stępujęcych w tej samej ChWD^^. Traktowanie zdań Jako eaaodziel- 
nycn Jednostek wyszukiwawczych narzuca konieczność stosowania 
takich łęcznlków międzyzdańIowych, które nie pełnię funkcji ayn- 
taktycznej w obrębie żadnego ze zdań łęczonych. Chodzi o to, aby 
DO ich usunięciu pozostały dwa autonowiczne zdania. To sryweganle 
wyklucza z łęcznlków siędzyzdanlowych jakiekolwiek łęcznlki In
ne niz koordynujęce. tzn. wyrażejęce Jakękolwlek relację Innę 
nlZ relacja współwystępowania w jednej ChWO, «.ęcznlki alędzy- 
zdaniowe służę więc w QIW do więżenia kilku niezależnych zagad
nień występujęcych w treści indeksowanego dokuaentu, łęczę aya- 
bole oznaczejęce pojęcia, siędzy którywi nie we żadnej szczegól
nej relecji. poza relację przynależności do tej sewej ChWO.

Rolę łęcznlków zdaniowych pełnię w JIW wszelkiego typu 
wskaźniki więzi /łączące wyrazy ChWD w bloki etanowlęce zdania/. 
Kogę one nieć cheraktor upodrzędnlejęcych, kiedy to powinno być 
wyraźnie zaznaczone, które z elewentów połęczone aę z którywi 1 
w jakiej kolejności np. aodyflkator z deakryptorew głównyw,

X у rzeczywistości kontekst przyżdaniowy, tzn. inne zdania danej 
Charakterystyki wyszukiwawczej dokuaentu poaagaję ntmraz w po- 
prawnya zinterpretowaniu zdania rozważanego, w wielu tekstach 
bowiem pełny sens zdań nie Jest wyznaczony tylko przez znacze
nie tworzęcych Je wyrażeń, ale Jaet aodyflkowany 1 kształtowa
ny przez znaczenie poprzadzajęcych. a czaaaa także naatępuję- 
Cych po niw zdań.
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okr»ślnlk z teMtMif 0y«bol« p o d d z M ó m  wspólnych lub znalitycz» 
nych UKD z synbolsa pro$tym, lub aogą nieć charakter koordynuję» 
cy« kiedy to letnlele aożlliiroóć zalany pozycji aleaantóir lęczo^ 
nych 1 prowadzenia wyszukiwania pod różnymi kombinacjami ich 
eleaentów, np. z zapisu A ♦ 6 C ♦ 0 pod kombinacjami A B,

0 * C * В, ltd,

forma b^CZNIKÓW OęZYICA INFORMACYONO-WySZUKIWAWCZEGO

Zoataw środków wifZscych aleaenty Jeżyka mota okładać alę 
z łączników wyraZnla zaznaczonych lub doayślnych /axplicita i 
laplicita/, w Jlir łfcznik najczęściej Jaat wykładnikiem Jaszcza 
InnaJ funkcji niż funkcja łęczenia d*u równorzędnych Jednostek 
lakeykalnych. ŁfCznlk mięćzyzdaniomy Jest np. Jednocześnie se
paratorem zdań, natoaiaat łączniki zdaniowe mogę być separator 
rani wyrazów lub wykładnikaai kategorii wyrazu dołączonego /na
stępnika/ , Itp. w UKD np. istnieje szereg "znaków łączących", 
których foraa Jest zróżnicowana ze względu na kategorię, do 
której należy ayabol poprzedzony tya znakiem, I tak syabole na
leżące do kategorii eyeboli głównych łączone aą znakiem dwukrop
ka /aajecego cherakter łącznika koordynującego, a więc dozwala
jącego na odwracalnoóć syaboli łączonych/^ natoaiaat symbole na
leżące do kategorii eyaboli pooocnicrych dołęczone są do symbo
lu całkowitego przez proste dopisanie /konkatenację/, ale po 
wskaźniku Identyfikujfcya danf kategorię. Wskaźnik ten /wykład
nik kategorii/ pełni więc Jakby funkcę łęeznlka upodrzędniaje- 
cego. Przykładaei wskaźników tego typu $e:

- /znak równania/ - stawiany przed synbolaa z kategorii 
Jeżyka dokuaentu

/nawias okrągły zero/ - stawieny przed symbolem ka
te g o r ii formy piśm ienniczej 
lub wydawniczej dokumentu 

( i . .  ./ 9 , , , ) /nawias okrągły cyfry n ie zaczynające się od 
zera/ - przed syabolea z kategorii aiajsca 

(•...^ /nawias okrągły znak równości/ - przed syabolsa ka
tegorii rmay, na
rodowości lub gru
py etnicznej
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/cudzyełów/ - przed eyebolee kategorii czeeu
/kreeke liczby nie zaczynające alę od zera/ - 
przed eyabolea anelitycznya, oznaczajęcya po* 
Jęcie wspólne dla poszczególnych poddziałów 
eyaboll klasyfikacyjnych.

Znaki tego typu solna interpretować będl Jako eyabole pałnigce 
dwie funkcje Jednocześnie, tj. funkcję wykładników kategorial* 
nych i łęczników. będź tylko Jako srykładnikl kategorii uznajęc. 
Is łęczniki nie występuję wtedy w forsie explicits.

Podobne sytuacje występuje w wielu innych JIW. np. w kia* 
syfikacji LISA, w której przyjęto regułę, le syabole poszczę* 
gólnych faset solna kosbinować ze sobę przez proste wyliczenie 
bez pośrednictwa łęczników, np, sysbol znakujęcy “katelogowanle 
w bibliotekach zakładowych" będzie siał postać UbHs. gdzie Ub * 
oznacza biblioteki zakładowe, Hs - katalogowanie. Przyczynę te* 
go jest to, źe sasa postać tego sysbolu wskazuje, iż jest to 
symbol złożony /składajęcy się z połęczonych dwóch syaboli eto* 
eowych/; świadczę o tys duże litery będęce wykładnikasi poszczę* 
gólnych faset /kategorii/, a jednocześnie wykłednikaal poczętku 
wyrazu, przez co wprowadzanie specjalnego znaku będęcego forsal* 
nys wykładnlkies łęcznika było zbędne. Zaznaczyć Jednak trzeba, 
że w tej saaej klasyfikacji w części drugiej łęcznlk taki, o 
postaci myślnika /*/ został wprowadzony. Przyczyna tego Jest 
prozaiczna: w części drugiej stosowana jest notacja cyfrowa, 
która nie daje solliwości zaznaczenia poczętku wyrazu, gdyż nie 
aa rozróżnienia na sałe i duże cyfry. Dlatego zaistniała konie* 
czność wprowadzenie forsalnego wykładnika relacji łęczanla.pał* 
nięcego jednocześnie funkcję separatora wyrazów.

Można więc uznać, le eleaenty zdenia 3IW zawsze sę zwlęza* 
ne pewnę relację łęczenia, tylko nie zawsze znejduje ona wyraz 
w forsalnya odrębnya wykładniku; najczęściej funkcję tę pełnię 
znaki będęce jednocześnie separatorasi sryrszów. takie Jak prze* 
cinki. syślniki, spacje itp.

Osówione tu łęczniki wskazywały tylko na arystępowania bli* 
lej nie sprecyzowanej relacji aiędzy elaaantaai łęczonyai. nie 
określajęc rodzaju tych relacji, np. wpływ, przeznaczania, po* 
równanie itp. Łęczniki tago typu traktowana aę w teorii JIW Ja
ko relatory.
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ROZmOANlE ZDAŃ 1 N0TAC3A NAKEASOHA

Z łęcznlkaal wift* «1« jMZcze próbie» tzw. "rozwljafile* 
zdań, gdyż panna łECznlkl wilątąe dwa zdania poznala^E na skano
wania nloktórych czyści w drugie zdaniu* która sę Identyczna lub 
podobne do odpowiednich cz^ócl w zdaniu plarwazye* W 3IW sytua
cja ta prowadzić ao±a w wielu wypadkach do nlewydania ralawant* 
naj odpowiedzi* tzn, do ciszy Inforaacyjnej * dlatego naleZy d ^  
Zyć do bardzo precyzyjnego 1 konsekwentnego rozbijania takich 
"połączonych* zdań skróconych na pełna zdania atomowe* np. te
mat "Szkolnictwo w Polsce 1 we Francji" powinien mleć ChWO skła
daj ęca się z dwu zdań /fraz/:

Szkolnictwo - Polska * Szkolnictwo - Francja 
PowyZsza Char aoZe być skrótowo przedstawiona w zapisie oszczęd
niejszym* ale aajęcya takie saao znaczenie:

Szkolnictwo /Polska ♦ Francja/ \
zgodnie z wzorem a (b ♦ c) • a (b) «■ a (c )

Wprowadzone tu nawiasy pełnię takę sarnę funkcję jak nawia
sy w zapisie algebraicznym, w tej samej funkcji jest także uży
wany nawias kwadratowy w 1ЖО* wprowadzony w 1969 r. przez FIO* 
zwany tam wskaźnikiem grupujęcym i włęczajęcym. Przeznaczony 
jest on do grupowania dwóch lub więcej symboli połęczonych mię
dzy sobę znakiem * lub które jako całość znajduję się w pew
nej relacji do symbolu poza nawiasem* np. symbol jlj

[539.1 ♦ 621.03^ . 001.6 -1945/..." (74)

dla zagadnienia rozwoju badań naukowych w zakrasle fizyki 1 
techniki jędrowaj w USA po II wojnie światowej. Nawiasy kwadra
towe wskazuję tu* że uaiaszczone poza nimi symbole poddziałów 
pomocniczych poddziału wspólnego punktu widzenia - rozwój oraz 
poddziału wspólnego miejsca - USA, i czasu - okres po 1945 r. 
odnoszę się do badań naukowych zarówno w zakreśla fizyki jędro- 
wej 539.1,jak 1 w zakraaia techniki jędrowaj 621.039* których 
symbole umieszczona sę w nawiasach kwadratowych.

Inny przykład stosowania nawiasów w UKO. dla tematu "Prze
mysł górniczy 1 metalurgiczny w Szwecji*

[бгг ♦ 669^ (485)
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nrekazuje na pawnę analogię do skracania zdad m Języku naturalnym, 
gdzia wyrajania “Przanysł górniczy 1 aatalurgiczny w Szwacji”
«* rzaczywlstoóci także wyrażę "Przanysł górniczy w Szwacji i 
przaaysł aatalurgiczny w Szwecji”. Różnica tu tylko polaga na 
tya, że w Języku naturalnya, bazujęcya na koapatancji aaaanty- 
cznaj człowieka, brak Jaat foraalnago wykładnika wakazujęcago na 
rodzaje powięzaó aiędzy poezczagólnyal alaaanteni. Prowadzić to 
aoże czasaai do wialoznaczności w rodzaju wyrażania anglalakla* 
go:

old вал and woaan
aajęcego dwia aożliwa interpretacja 

old /вал and woaan/ 
lub /old вал/ and woaan
Innya rodzajaa wialoznaczności, aożliwaj do wyeliainowania 

przez wprowadzenie nawiasów Jaat wieloznaczność wynlkajęca z bra* 
ku uatalenia preferencji łęczenia. Jakie iatnlają w algebrze^ 
np. wyrażanie Języka naturalnego *aód 1 potas lub cynk* aoża 
aleć w Oiw przypisane dwia różna struktury:

1/ /sód i potas/ lob /cynk/
2/ /sód/ 1 /potas lub cynk/ 

każda z nich dajęca inna wyniki przy wyszukiwaniu.
w Języku naturalnya o znaczeniu poprawnya takich struktur 

wieloznacznych aówi naa kontekst, akcent lub nasza wiedza poza«> 
Językowa. Kaszyna takiej koapatancji nie aa, nia zawsze zrasz* 
tę odpowiednię koapatancję aa człowiek, dlatego w SIW należy 
stosować notację nawiasowę lub rozbijać takie *akróeona” zdania 
na pełne zapisy zdaó acoaowych. co zresztf zalecana Jaat przez 
wielu Językoznawców także dla badaó tekstów Języka naturalnego.
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STRUCTURE OF AN INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE

S U а a s Г у

The author of the article presents the structure of en 
infornation retrisvsl lenguage^ distinguishing and defining 
Its 4 basic levels: ths level of letters /ап alphabet/, le
vel of words /vocabulary/, level of sentences and of texts.

There are qualified the granaar of the language and syn
tactic rules which serve for coabining units of a givsn level 
into units of a higher level. Aaong units of all levels one 
can distinguish autosyntsctlc units /that веке words and texts 
independently/ end synsyntsctic ones /that occur only in con
junction with other units/. There Is outlined a difference 
between an alphabet and vocabulary and also characteristic 
features of separate levels of inforeation language. Ths proib- 
Ise of coebinlng words Into phrases and phrases into texts Is 
especially precisely described. Also, there are presented: ty
pes and fores of lexical exponents of the constitutivnesa of a 
sentence, types and fores of exponents of the attschaent to a 
sentence, links used in inforeatlon language /sentence and In-
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t«r»*ntenc« links/ Mid rslatsd to thot ргоЫов of dovolopplng 
tencos and using brsckots notation.

CTPymPA ИНФОРНАШОННО-ПОИСКОГО ЯЗЫКА 

P 6 8 в м e

Автор статьи обсуждает структуру ■вфорыационно-noicxoBoro 
языка (ИПЯ), выделяя и определяя 4 основвне уровня: уровень букв 
(алфавит), уровень слов (словарь), предлохенвй я текстов* Опреде
лена граниатика языка и правила синтаксиса, слухакие соединенив 
единЕП данного уровня в единицы высвего уровня. Среди единиц 
всех уровней мокно выделить автосянтаксическне единицы ( состав
ляющие самостоятельные слова, предлокения и тексты) и синсинтак- 
сические (выступающие лишь в сочетании с другими единицами)* 
Представлено различие мехду алфавитом и словарем. Особенно тща
тельно обсуждены вопросы соедяненин слов в лредлокевня я пред -  
лохеннй в тексты. Охарактеризованы типы и формы лексичесих по
казателей конститутивностн предложения, показатели принадлежно
сти к предложению, типы и формы дефисов (в предложениях и между 
ними; используемых в ИПЯ, а также свяааввая с тем проблема раэ- 
витвя предложения и применевня схобвово! вотац п .
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JAN LENART. BRONISŁAW ŁUGOWSKI 
Ośrodek Inforaacji Neukowaj PAN

PROBLEMY WARTOŚCIOWANIA DZIAŁALNOŚCI INFORMACYONEJ*^

Pojęcia Inforaacji naukowaj i dzlałwlAaócl 
inforaacyjnej. Działalność w sfarza iirfor* 
aacji naukowej na tle całości procesów in» 
foraacyjnych w epołeczeóstwie i ‘atoeunak 
inforaacji naukowej do działalności nau
kowej w ogóle. Aspekty społeczne i paŁity- 
czne oceny działalności inforaacyjnaj w 
sferze nauk społecznych. Pojęcie efafecyw- 
ności i wybrane probleay jej aierzalnaści. 
Typologia i aierzalność procesu lnferaecyj« 
nego.

Przedaiotan artykułu jest próba wstępnego uporzgtflcawaMxa 
podstawowych pojęć 1 zagedniaó, które - naszya zdaniea - auezę 
być brane pod uwagę przy badaniu efektywności działalności in
foraacyjnej. i przybliżenie w ten sposób aoaentu. w któryw ao- 
głyby być sforaułowane zasady aetodyczne takiego badania.

X/ Skrócony i częściowo zaieniony tekst referatu *Metodieeakie 
probleay opredelenija effektivnoatl inforaacionnoj dejatel*- 
nosti". przedetawionego na II Konferencji Teoretycznej Mię
dzynarodowego Systeau Inforaacyjnego Nauk ŚpołecznycH « Tal- 
llnnia. w listopadzie 1982 r.

"Zagadnienia Inforaacji Naukowej’ 1982 nr 2/41/
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Nychodzfc z tych zmŁotmA, m delczyeh oz^iclaeh artykułu 
rozpatrzono kolojno pojycia 1 najNUtnioJaza caehy: inforaaojl* 
działalności inforaacyjnaj ar afarza nauki, afaktywnoścl i Jaj 
ivyaiaru, czynników okraólajacych afaktywność 1 potancjalnych 
apoaobów ich alarzania.

INFORHACOA A DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYONA

Tarain 'Inforaacja' uZywany bywa w wialu znaczeniach. Po« 
chodząc od łaclóakiago ałowa “inforaatlo*, oznaczał plarwotnia 
powladoalanie, zakoaunikowanla, wladoaość. Obacnla aoZna wy
różnić przynajaniaj naatępujęca pojęcia inforaacji i działal
ności inforaacyjnaj:

1. Uniwarsalna właściwość aatarii /obok aaay 1 anargii/, 
wyrażajęca wzajawna oddziaływania na aiabia różnorodnych akład- 
ników rzaczywiatości'^. w ujęciu filozoficznya na właściwość tę 
zwracał uwagę już Lanin piazęc, iż *...logiczne jaat przypuaz- 
czenie, że cała aataria obdarzona jaat w latocia awaj pokrawnęO
zdolności doznawania wrażaó,właanościę odbijania'' . Odbicia na* 
atępuje w wyniku oddziaływania układu "na da arc za go* na różny od 
niego u k ł a d  "odbiorczy*, prowadzęc do zwlękazania atopnia upo- 
rzędkowanla układu odbiorczego w atoaunku do each układu nadaar- 
czago. /Wybiegajęc niaco naprzód aożna w zwifzku z tya atwiar- 
dzić. że nie atanowif inforaacji ekładnlki władzy utrwalona w 
paaięci poazczególnych oaób lub na określonych nośnikach aata- 
rialnych, jeśli nie zottaję włęczone do procaau koaunikacji 
■połecznej./

2 . Dziadzina działalności apołacznaj raalizujfca procaay 
przepływu ekładników wiadsry ludzkiej od jaj twórców do użytko
wników. Obeerwujeay tu obiektywny /lub świadoaia organizowany/ 
РГОС9Л przmkMzu wiedzy w rozwal tych foraach i za poaoeę róż
norodnych środków i aatod^. Trzeba przy tya podkreślić, la do
piero w eięgu oatatnich dziaaięciolaci ukaztałtowała aię dzia
łalność inforaaeyjna jako aryodrfbnlona na zaaadzia podziału 
pracy zawodowa, poeługujęca aię apacyficznyai dla aiabia aato- 
daai,gałęż aktywności ludzkiej. W azczagólności przekaz wiedzy 
naukowej jaat działalnością w afarza inforwacji naukowej.
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3« Potocznie i w dokueontech foraalnych otooowene Jest po* 
Jęcie inforMcji neukowej Jeko inforaacjl poeetajęcej « działa 
"nauka* i przeznaezonaj do obaługl tego działu. W przybliżeniu 
•> takie właśnie pojęcie wchodzi w akład złożonych określeś ty* 
pu "inforeecje neukowa, techniczna 1 akonoaiczna* itp. Poję* 
clea Inforaacjl naukowej określa alę również inforaację opraco* 
wywanę 1 przetwarzanę za poaocę aetod naukowych lub naukowo u* 
zaaadnionych.

4. Obok rozwoju wyspecjalizowanej praktycznej działalnoś
ci inforaacyjnej. zaczęła alę kaztałtowae w ostatnich dziesię
cioleciach odrębna dyacypllna naukowe w postaci teorii inforae- 
cji. w tya teorii Inforaacjl naukowej. Teoria inforaacji nauko
wej powinna być. naszya zdaniea. rozpatrywana - przy uwzględ
nianiu JeJ cech wyróżniajęcych - podobnie Jak każda inna dys
cyplina naukowa.

Przedaiotea dalazych rozważać będę probleay określania e- 
fektywności działalności w sferze inforaacjl naukowej. W zwięz- 
ku z tya wydaje się niezbędne uaiejeeowlenie tej działalności 
na tle całości procesów Inforaecyjnych w epołeczećstwle* Jak 
taż okraślenla jej stosunku do działalności naukowej w ogóle.

Uzasadnione wydaje się założenie, że inforaację naukowę 
stanowię ta akładnlki inforaacjl społecznej, które odzwiercle- 
dlaję - po piarwaze - wyniki badać naukowych i stosowane aeto- 
dy badawcze, po drugie - fakty 1 zjawiska będęce przedaiotea 
zainteresowania naukowego, po trzecie - wykorzystanie /lub za
stosowanie/ wyników badać w życiu społecznya, ekonoalcznya. 
polltyeznya, w tya zwłaszcza w dalazya rozwoju nauki. Rozuala- 
na w tan sposób inforaecja naukowa stanowi część większej ca
łości /inforaacjl apołacznaj/. równocześnie zaś aaaa składa 
alę z alaaentów niższego rzędu /np. z inforaacjl o naukach e- 
konoaleznych, o naukach historycznych, o biologii, o f^yce 
ltd./. Wynika stęd a.ln. sprzeczność wesmętrzna tendencji do 
organlzoswnla "wszechogarniajęcych* e Jednocześnie odznaczaję- 
cyeh alę ściśle określona strukturę ayateaów Inforaacyjnych.

Będęe alaaantaa akładowya szerszych eyeteaów działalnoś
ci inforaacyjnej w społeczećetwle, działalność inforaacyjna w 
sferze nauki stanowi Jednocześnie Integralny składnik szeroko
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pojvtvj mpółez««n*J działalności naukoaaj: pracoanik naukonry au* 
ai coraz «ifcaj ezaau pośalęcać na zapoznania а1ф z przablagiM* 
aatodaal l wynlkaal badaś prowadzonych wa ałaanaj oraz a Innych 
dyacypllnach 1 pokrewnych spacjalnośeiach naukowych, blorpc przy 
tya udział w procaaach powatawanla, przepływu 1 wykorzyetywenla 
lnforaacjl«

Zjawiako to potęguje w epoeób zaeadnlczy dwie Inny okolicz
ności. Po pierweze - lawinowo narasta liczba publikacji /a osta
tnio również opracowań nie opublikowanych/ oaewiajęcych wyniki 
prac badawczych - po drugie - czaa aiędzy dokonaniea danego od
krycia naukowego a praktycznya Jego zaetoaoimnieB cięgle eię 
skraca. Stwarza to awoiatę konkurencję aiędzy uezonyal i ich 
zeapołaai w zakreaie teapa reelizacji badan.

Wszystko co spowodowało wyodrębnienie aię w nauce wyspe
cjalizowanej dziedziny działalności zwięzanej z zapewnieniea 
przepływu wiedzy naukowej od JeJ twórców do użytkowników lub 
- inaczej BÓwięc - z alejec JeJ powstawania do aiejec zaetoeo- 
wania /«rykorzystania/. Tę wyspecjalizowanę dziedzinę stanowi 
działalność inforaacyjna w aferze nauki, które przyczynia eię 
do aprawniejszego przebiegu całej pracy naukowej.

Powstaje w zwięzku z tya pytenle,w Jakie zakraeie poarln» 
nióay /Jeśli potrafiay/ bedsć, w tya alerzyć, efektywność dzia
łalności inforaacyjnej. Generalnie rzecz bloręc, eę tu aożliwe 
dwa podejścia. Pierwsze polega ne tye, że za efektywność tej 
działalności przyjauja eię oeięgnięcie praktyczne użytkowników 
inforaacji zwięzane z JaJ uzyakeniaa, drugia na uznaniu, że o- 
atatacznya afaktea działalności inforaacyjnoj jaat aaao uzyaka- 
nie inforaacji przez JaJ użytkowników. Proponujeay przyjęć ze 
podstawę do dalszej dyskusji drugia podejście. Gdyby bowlaa 
przyjęć pierweze, należałoby z kolei rozpetryareć /1 alerzyć/ 
łęeznę efektywność działalności inforaacyjnej 1 twórczej dzia
łalności użytkowników danej inforaacji. Inaczej przedstawia 
się sprawa przy założeniu, że oetetecznya efektea działalnoś
ci inforaacyjnej Jeec uzyskanie inforaacji przaz JaJ użytkow
ników. Hożawy wówczaa z kolal przyjęć ogólna założania aatody- 
czna, ża działalność inforaacyjna jaat afaktywna wa wszystkich 
przypadkach, kłady uzyskania - dzięki niaj - inforwaeji przaz
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ulytkoMmlków przynosi nipkozo ofokty dc»dotnio /korzyści/» niS 
gdyby użytkownicy wyozukoli potrzebno io inforoocjo Щ9 włoonyo 
zokrooio. Przodnloton dyskusji i bsdsA aoZo przy tys /1 powin« 
nol/ być to, czy - po pierwszo - dano /konkretno/ dziełslnoćć 
inforsscyjns prowsdzi do zakłsdsnyoh celów i - po drugie - czy 
określone forny, netody, struktury tej dzlałelnoścl eg sniej 
lub bardziej efektywne w porównaniu z innyai.

Działalność inforaacyjna Jest azczególnyn przypadkies 
działania ludzkiego w ogóle. W prakseologii pod pojęćiej dzia
łania przyjęto rozusleć aktywne zachowanie się jednej osoby, 
grupy osób lub instytucji, świadosie zaierzajęce do osięgnię- 
cla określonego celu^. W tya znaczeniu Marka charakteryzował 
pracę Jako świadoae. realizowane według z góry przyjętego pla
nu oddziaływanie na przodnlot pracy za poaocę właściwych środ
ków /narzędzi/. “•=» śwladoale lub podśwledoale w danej chwili 
‘antycypowane* przyszłe stany rzeczy uwaiane za poZędane. do 
których zwierzawy w naazya dzlałaniu«, aoZewy krótko nazwać 
calaai"^.

latnleje cały wachlarz znaczeó pojęcia *cel”. których 
rozpatrywanie wykraczałoby poza rasy tego artykułu. Zwróclsy 
tylko uwagę. Ze aoZna wyróżnić cele przyjsowane przez aasego 
realizatora działania 1 cele zadane, narzucone z zewnętrz 
/‘Zadania”/^. Obok tego działanie soZe być podejsowane dla 
osięgnięcia nie Jednego wyodrębnionego celu. lecz całego zbio
ru celów. Cel BoZa być załoZony Jako "коОсоау** dla danego 
działania lub teZ oczekiwany po wykonaniu działaś następnych. 
MoZna również rozwaZać cel główny i cele uboczne. Istnieję 
wreszcie cele indywidualne /osobiste/, grupowe /partykularne/ 
i cele róZnego szczebla instytucji. Ten asa atan faktyczny 
/obiektywny/ oczekiwany Jako cel danego działania pojsowanego 
Jako prosty proces pracy w znaczeniu sarkaowskia aoZe przybie
rać różna wyaianione wyżej znaczenia, w zaleZności od tego 
przez kogo i po co jeat rozpatrywany. Spróbujeay zilustrować 
to zagadnienie przykładea ogólnospołecznych i politycznych ce
lów atawianych przed działalnościę inforaacyjnę w aferze nauk 
społecznych, projaktowanę, a częściowo Już prowadzonę w raaach 
Syataau Znforsacji o Naukach Społecznych SZNTO, a także Hiędzy-
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narodowego Syatowu Inforaacyjnago Nauk Społacznych akadaall nauk 
krajów aocjaliatycznych.

ASPBCTY SPOŁECZNE I POLITYCZNE OCENY DZIAŁALNOŚCI 
INFORHACYONEO W SFERZE NAUK SPOŁECZNYCH

Cala wyalanionych wytaj ayataaów trzaba rozpatryivac przada 
wazyatkia z ogólnoapołacznago punktu widzanla, tzn.z punktu 
widzania zadaó wynikających z prograaów i uchwał klarownlczych 
organów partii koauniatycznych i robotniczych oraz zadaó ata- 
wlanych przez akadaaia nauk krajów członkowaklch MSINS. NaJ* 
ogólniejeza cala działania tych ayataaów polagaję zataa na 
upowazachnianiu w apołaczaóatwla i dalazya rozwijaniu aarkaia* 
towaklaj wiedzy o apołaczaóatwia i przyrodzie, i wlft# aig z 
całokeztałtaa życia politycznego, apołacznago, goapodarczago 
X kulturalnego w krajach będfcych taranaa tego działania. 
Istotne Jest przy tya traktowania procaaów tego życia, ałulf- 
cej Jago potrzaboa wiedzy naukowej 1 działalności inforaacyj* 
nej zapewniajgcaj przepływ raj wiedzy <• Jako zjawisk history
cznych. Stanowię ona kontynuacje działalności pokolaó poprze
dnich i rozwijaje się wraz z ogólnya rozwojaa apołaczaóttwa.
Za pośradnictwaa działalności inforaacyjnaj wiedza społeczna 
przebiega od nauki do praktyki i od praktyki do nauki, wzno
sząc aię stopnioaro Jak gdyby po rozazarzajfcej alę spirali.

w procesie inforsacyjnys uczsetniczs aktywnie coraz ezer- 
aze kręgi apołeczaóatwa: uczeni, konstruktorzy, robotnicy, po
pularyzatorzy wiedzy, pracownicy oświaty 1 kultury, działacza 
społeczni i polityczni, studenci ltd. Nie wolna prawidłowo 
kształtować działalności inforaacyjnej nie blorgc pod uwagę 
jej wlalorakich powięzaó z całya życieo epołeezedatwa.

Inforoacja naukowa /obok propagandy 1 Innych fora oddzia
ływania/ odgrywa nader walnę rolę w zaazczapianlu i uaacnlenlu 
światopoglądu naukosrego, co należy do najbardziej ekoapllkowe- 
nyeh procaaów społecznych. Proces ton przebiega nader pogaat* 
wanę ścieżkę, z licznyai nawrotaai wstecz, etapaai pośrednial, 
wzajaanie przeplatajęcyal aię rzaczywletyai 1 pozornyal prze- 
eunlęeiael do przodu i do tyłu.
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Out prawi* przad atu laty wybitny huaanlata polaki* tłuaacz 
i radaktor I toau "Kapitału*. Ludwik Krzywicki piaał /w 1888 r./ 
w artykule "Idea a tycia": "Przykłady z doatataczna aiła wykazu
ją* it cała wiaki nia zdołały rozproazyć zwyczajów praataraj a- 
póki* która.•. tyj a zniakaztałcona* chociat podłota* z którego 
były powatały. Jut roa^otyło ai« i zniknęło". Tyaczaaaa: "Wazal- 
ka raforaa i w ogóle wazalkl poatęp auazę rozpoczęć od walki 
przeciw owej przaazłoóci. ...w głębi poza tę azatę idaologicznę 
ukrywaję aię pobudki raalnlajaza - intaraay waratw walczęcych... 
Krytyka ideologiczna Jaat piarwazę fazę przałoau dojrzewaJęcago 
w apołaczaóatwia"^. Ozió rola podatawowago wachanizau upowszech
nia Jęcago pogłębiona zrozualania procesów i zjawisk społecznych, 
skonowicznych* politycznych i kulturalnych przypada działalnoś
ci inforaacyjnaj w zakresie nauk społecznych.

Inforwacja naukowa z zakresu nauk społecznych Jest prze
kazywana w róznaj foraia i w rozaaitya zakresie przez poszcze
gólnych twórców wiedzy i poszczególne instytucje naukowe, kul
turalne i społeczne. Przepływa ona w sposób foraalny i niefor- 
■alny. Najbardziej podległa śwladoaeau kształtowaniu Jest przy 
tya zorganizowana* wyodrębniona działalność inforaacyjna, w 
zwięzku z czya najłatwiej Jest tet sforaułować Jej cele. choć 
z kolei skuteczność /a więc 1 efektywność/ tej działalności 
nie zawsze Jest - w porównaniu z innyai foraaai przepływu in- 
foraacji - najerytaza.

3ak pisał prof. Henryk Oabłoóski w wydanej w 1947 r. pracy 
"Opinia, parlaaent, prasa": "Oednę z watniejazych kwestii, na 
Jakie pragnieay zsrrócić uwogę. Jest ścisły zwięzek więdzy opi
nię a rótnyai forwaai werbalizau ayślowego. Syabole. hasła.
» slogany«  etykiety wpływaję na naazę aentalność w stopniu 
bez porównania wlękazya nit długie wywody najbardziej rzeczo
we i ałuazne... Przed inforaaterea atol ...na przeszkodzie 
sentyaantsine przywięzanie człowieka do przyjętych przezeó 
ayabolów* utrudniaJęc aocno przenikania do świadoaości infor- 
aowanego arguaentów rozuaowych...". Miso to "Rola inforaacji w 
sensie doałownya tego tarainu atol Jednak'wyratnie* Jeśli cho
dzi o tycie zbiorowe* w cieniu propagandy", "...przy poaocy 
propagandy gruntoswć aotewy iatniejęce postawy еюЬес zjawisk.
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albo tal - co Jaat baz porównania trudnlajaza « ualłować Ja 
zaianlać” .̂

Nalały podkreślić, la w piarwazych latach po II wojnie
światowej ukazało ai« w Polaca wiola prac naukowych /piaanych
Jeazcza przed wojnę lub w czaaia okupacji hitlarowaklaj/ poświę
conych zagadnienioo badania i kaztałtowania opinii publicznej•
świadoBości apołacznaj, poataw 1 roli Intaligoncji. apraw świa- 

o
topoglfdowych itd. . Głóamf rolę w tworzeniu i upowazechnianiu 
- pozytywnych lub negatywnych - akładników wiedzy i kultury 
przypiaywano przy tya intaligoncji twórczej.

Na przykład wapółttiórca powojennej aocjologii polakioJ«> 
prof,Józef Chałaaióaki. w ałowach pełnych goryczy, ale i na* 
dzlei plaeł w 1946 r.: "Wiele okoliczności okłada eif na to.

a

Ze u naa kaZde pokolenie inteligencji rozpoczyna pracę od po* 
czętku 1 zawaze w ten aaa apoaób. Zaważę ta aawa frazeologia... 
Zaważę to eeao nieróbatwo ayślowe uświęcone Jakiaś... frazaeea.

w dziejach Polaki nie było chyba drugiego wowentu, który 
by w tym stopniu, co chwila obecne, wywageł od narodu polekie* 
go intelektualnego sryeiłku i aoralnego charekteru

Niestety, lata czterdzleate nie były Jedynya okroaaa na* 
silenia walki ideologicznej w Poleca, w tya wśród inteligencji 
polskiej. Okres tzw. auru berllóakiego. rok 1956 na Węgrzech i 
w Poleca, rok 1968 w Polaca i w Czechosłowacji.lata 1970. 1976 
1 1980 w Polsce wnoszę .następne etapy napięć, srywagajęca pował* 
nsj pracy wyjaśniajfcej« a przędą wazyatkia podataw naukoaiych 
do prawidłowej z punktu widzenia celów epołaczeóatwa eocjalla* 
tycznego obsługi inforaacyjnej zarówno kadr klerowiiczych. Jak 
i szerokich kręgów apołaczaóetwa.

ZJawiakiea z punktu aridzenia Inforwacji naukowej peredek* 
aalnye. jeśli nie wręcz patologicznya. ale całkowicie realnyw 
i przez psychologię społeczne udowodnionya a ponadto aejfcya 
duZe znaczenie aetodologiczna dla działalności inforwacyjnyj 
jeet to. Ze: "... na ogół opinia ariękezości znaczy w kaztałto* 
sMiniu opinii poazczagólnych Jednostek bez poróttnenie więcej 
nlZ opinia specjalistów. Dotyczy to głównie opinii z zakresu 
polityki 1.apraw społecznych.
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Hnl«j lub berdzl«J aktywn* przeżytki iiirladoeożci burżuaacyj« 
nej i drobn<MleezczeAekl«l utrzyeujp elę Jeszcze w «vt^kezodd 
wepółczeenych krejów eocjalietycznych. Różnice eiędzy potzcze* 
gólnyel krajani af przy tye dość duża. Ufa wazyatklch Jadnak 
krajach istotnya czynniklaa podtrzyaujęcya i aktyeizujgcye 
przaatarzała poglgdy i postawy Jaat pochodząca z wrogich oórod- 
kód zagranicznych oddziaływania ideologii burżuazyjnaj, rawi* 
zjonietycznej 1 raforniatycznaj. Walka z tyei przeżytkaei i 
wroglei wpływaai obcyei« poprzez tworzenie naukoarago obrazu 
rzaczywiatoóci. należy do głównych, zadań nauk apołacznych i u- 
powazechniajacaj Ich oaięgnięcla inforeacjl naukowej w naszych 
krajach. Zadania tego nie uenlejaza fakt. ża - Jak wladoao - 
nie wszystko w postawach i zachowaniach ludzi daje alę uzaaad* ' 
nić i zorganizować na zasadach racjonalizau. Obok czynnika ra
cjonalnego poat^powanlaa ludzi kierują bowlen również czynnik 
emocjonalny.

Na równi za zwalczeńlaa przeżytków i obcych wpływów ideo
logicznych* do podstawowych celów działalnoóci inforaacyjnaj 
należy kształtowania postaw i poględów właściwych apołaczańatwu 
socjaliatycznaau. I aakratarz КС PZPR 1 prezes Rady Ministrów* 
gen. Wojciech Oeruzalaki eówił na posiedzeniu Sejmu w dniu 2i 
llpca 1982 r. B.in.: "Racja stanu Polaki - to integralność 
państwowego tarytoriua* uaacnianla gwarancji pokojowego bytu 
narodu. Układ sojuszów z ZSRR* z bratnimi krajani socjalisty
cznymi zapewnia... nienaruszalność naszych granic... Sojusz - 
to dwustronna zaufania* partnerska lojalność. To ticiąl żywa pa- 
alęć o tyaigcach radzieckich żołnierzy* którzy spoczęli na za
wsze w naszej ojczystej ziaai. Ilu Jeszcze prób* czasu i doś
wiadczeń trzeba* żeby ta prosta prawdy dotarły do wszystkich?...
Polsce Jaat rzeczywiście potrzebna zwycięstwo - iiwycięstwo zdro- 

12wago rozaędku*
Przykładów eożna by tu podawać wiele. Nie w tye rzecz. Zna

ny ta aprasry dobrze. Może warto Jednak przypoaniać fragnant prza- 
eówiania członka Prazydiua i sekretarza КС KP Czechosłowacji 
V. Bilaka*wygłoszonego w Tachowie 1 sierpnia 1982 r.* w 555 ro
cznicę słynnej bitwy stoczonej przez wojaka huayckia. Mówił on:
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«ocjalietyczne społeczertetwo oelygn^ło pozloa bę4ą^ 
ey godnf wizytówką zdolności i twórczej Inlcjetywy ludu czoehe- 
słowackiego... Oednek odwrotny strong tego eedelu Jest beztroe* 
ke wynikejgca z przekonanie - 2e w eocjalizaie... każdy ее prawo 
do wszystkiego, choćby swojg pracg ns to nie zasłużył”^^, Olata* 
go ważnya zadanlsa jest rzeczowa prezentacja przez naukg 1 in- 
foraaeję naukowa procesów gospodarczych i społecznych dokonują* 
cych się zarówno w krajach aocJaliatycznych, Jak też kapitalla* 
tycznych.

W.I. Lenin w 'Dzleclacej chorobie >̂lawlcowości-^'^ w koau* 
nizaie pisał; 'Zlikwidować klasy - znaczy to nie tylko przepf* 
dzić obszarników i kapitalistów, to zrobiliśay wzglgdnie łatwo • 
znaczy to również zlikwidować drobnych wytwórców towarowych,tyeh 
zaś przepędzić nie można, ... należy zneleżć sposób współżycia 
z niai i tylko niezaiarnie długa, powolna 1 ostrożna pracę or
ganizatorska aożna ich /1 trzeba/ przerobić 1 wychować na nowo... 
Nie podobna prowadzić skutecznie takiej walki bez partii... 
uaiejacej wyczuwać nastroje wae i wpływać na nie”^̂ .

Powstaje pytanie. Jak woźna dokonywać oceny pozytywnych 
skutków działalności inforaacyjnej aajacaj przyczyniać się do 
oaiagnięcia przedstawionych wyżej celów. Wydaje elf, ża aolli- 
we tu Jatt ooecnla - i przez długi czas pozostania - tylko Jedno 
wyjścia. Jest nia badania parcapcjl przez poazezagólna kręgi apo- 
łeczaóatwa /grupy użytkowników inforaacji/ wiedzy tworzonej przez 
naukę a przekazywanej apołaczaóatwu za powocę danej dzlalalnoóoi 
inforaacyjnej. eadanla takie aa obecnie prowedzona np« przez 
tzw. ośrodki bedenia opinii publicznej, placówki naukowa zajwu- 
Jaca aię socjologia, psychologia społeczna, praaoznawatwao. Ins
tancje organizacji politycznych 1 społecznych śledzę nastroje 
członków tych organizacji i otoczenia, w którya działaję: prowa* 
dzona aa badania dotyczęca naailania zjawisk patologii apołacz- 
naj ltd. Skutki przepływu Inforaacji za afery badaó naukosrych 
do poszczególnych ogniw władz i zarzędzania oraz do kadr klaru- 
jęcyai tyai ogniwaai aogę być badana również przez ogniwa nad
rzędna lub wyspecjalizowana plaeósrkl naukoisa, w tya placówki in-

15foraacjl naukowej akadaaii nauk
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totitiBO kiedy eteno*
«If Jedyne źródło «ladoeoóel о skutkach «ychowaNczego* agitecyj* 
nogo lub propsgendoeago oddziałyieinla na społeczeóatwo, Majf one 
Jednak również pewne cechy ujeane z punktu widźanla oceny dzla* 
łalnoócl InforaecyJnaJ. Po pierwaze - « toku badaó percepcji 
społecznej co najeniej bardzo trudno Jest /lub « ogóle nie eoź* 
ns/ określić zaiany ilościowa. Po drugie - badane zjawiska prze* 
biegajf w niezwykła skoaplikowanye układzie rozaaitych czynników 
oddziełujfcych, cech indywidualnych osób i grup spi^ecznych* na 
które to oddziaływenie Jest skierowane oraz wzajeenych zwifzków 
aifdzy tywi czynnikeai, eifdzy adresataei oddziaływania i wreaz* 
cie aifdzy czynnikeai i adraaataai. Mfyodrfbnienie wpływu danego 
czynnika na konkretnych adresatów /np. na postawy obywatelskie 
inteligencji twórczej/ aoźe okezać aif zadaniea wręcz niswyko* 
nalnya.

POOęCiE EFEKTYWNOŚCI Z MTYBRANE PROBLEMY 
ЭЕЭ MIERZALNOŚCI

Nie negujfc użyteczności sygnalizowanego wyżej sposobu do
konywania ocany wpływu inforescjl o naukach społecznych na Jej 
użytkowników, trzeba równocześnie uznać-, że zastosowania bar* 
dziaj precyzyjnych aetod tej oceny byłoby co najmniej pożfdane. 
Sprawę odrębnę Jest to, w Jaki sposób i ns podstawie czego nożna 
takie eatody opracować. Wydaje się, żs Jednę z aożliwych dróg do 
tego celu Jest przyjęcie - po piarwaze * prawidłowych ogólnych 
podstaw aetodologicznych i * po drugie - właściwe skojarzenie ich 
z określonyal, dostosowanyai do calu 1 przedmiotu badania, zało* 
żeniaai szczegółowywi.

Najbardziej ogólnę podstawę metodologicznę badań naukowych 
/Jak i w  ogóle wszelkiego poznania otaczajęcego świata/ Jest au* 
aa wiedzy, etan świadomości, światopoględ podmiotu badajęcego^^. 
Miejsce szczególne wśród aożliwych światopoględów zajmuje przy 
tya naukowy światopoględ aarkalatowako-leninowski: msterializn 
dialektyczny i hiatoryczny i atanowlęca jego metodologię * dia* 
lektyka markaiatowaka. Stęd znajowość i akceptacja aarkaiznu*le*
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”Naez« «осjaliatyczna apołaczartatiio oai^gnało pozloa bgdg- 
cy godn# wizytówkę zdolności i twórczej inicjatywy ludu czacho* 
ałowackiago... Oadnak odwrotnę atronę togo wadalu Jaat baztroa* 
ka wynikajfca z przekonania * Za w aocjalizwia... kaZdy m  prawo 
do wazyatkiago, choćby awoję pracę na to nie zaałuZył”^^. Olata* 
go waznya zadania» Jaat rzeczowa prezentacja przez naukę i In* 
formację naukowę procaaów gospodarczych i społecznych dokonuję* 
cych się zarówno w krajach socjalistycznych. Jak taZ kapitalia* 
tycznych.

W.I. Lenin w "OziacięcaJ chorobie :̂>>lwvicowości-«< w koau* 
nizaia piaał: "Zlikwidować klasy - znaczy to nie tylko przapę* 
dzić obazarników i kapitalistów, to zrobiliśwy względnie łatwo * 
znaczy to równiaZ zlikwidować drobnych wytwórców towarowych,tych 
zaś przepędzić nie moZna, ... nalaZy znaleźć sposób współżycia 
z niai i tylko niazaiarnia długę, powolnę i oatroZnę pracę or* 
ganizatorskę aoZna ich /i trzeba/ przerobić i wychować na nowo... 
Nie podobna prowadzić skutecznie takiej walki baz partii... 
uaiejęcaj wyczuwać nastroje nas i wpływać na nia'^^

Powstaje pytania, Jak aoZna dokonywać oceny pozytywnych 
skutków działalności inforaacyjnaj najęeej przyczyniać się do 
oaięgnięcla przedstawionych wyżaj celów. Wydaja się. Za noZli* 
wa tu Jest obecnie * i  przez długi ezaa pozostania * tylko Jedno 
wyjście. Oaat nia badanie percepcji przez poszczególna kręgi apo* 
łeczaóstwa /grupy użytkowników infornacji/ wiedzy tworzonej przez 
naukę в przekazywanej społeczeóstwu za ponocę danej działalności 
inforaacyjnaj. Badania takie sę obecnie prowadzona np. przez 
tzw. ośrodki badania opinii publicznej, placówki naukowa zajnu* 
Jęoa się socjologię, psychologię społacznę, praaoznawstwea. Ina* 
tancje organizacji politycznych i społecznych śledzę nastroje 
członków tych organizacji i otoczenia, w któryn działaJęг prowa* 
dzona sę badania dotyczęca nasilania zjawisk patologii społacz* 
nej itd. Skutki przepływu infornacji ze sfery badać naukowych 
do poszczególnych ogniw władz i zarzędzania oraz do kadr kiaru* 
jęcyni tyni ogniwaai nogę być badana również przez ogniwa nad* 
rzędna lub wyspecjalizowana placówki naukowa, w tyn placówki In* 
foraacji naukowej akadanii nauk^^.
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bemim шшт  ,тЛшш1еят 1с1»4у «t»no-
wlf iródło wladoaoścl o skutkach n)fch<MraMczago« agitacyj*
nago lub propagandowago oddziałyivania na apołaczartatao* Majg ona 
Jadnak rómntmt pswna caehy ujaana z punktu aldźanla ocany dzia« 
łalnodci Inforaacyjnaj• Po pierwsza - w toku badań parcapcji 
apołacznaj co najaniaj bardzo trudno jaat /lub w ogóla nia noż
na/ określić zalany lloścloaa. Po drugie - badane zjawiska prze
błagają w niezwykle skoapllkowanya układzie rozaaltych czynników 
oddziałujfcych, cech indywidualnych osób 1 grup społecznych, na 
która to oddziaływania jest sklarowane oraz wzajaanych zwlgzków 
alędzy tyai czynnikani. 'aigdzy adreaataai oddziaływania i wreaz- 
eia aiędzy czynnikaai i adreaataai. VPyodrgbniania wpływu danego 
czynnika na konkretnych adresatów /np. na postawy obywatalakie 
intallgancji twórczej/ noża okazać się zadaniaa wrgcz nlawyko- 
nalnya.

POOęCZE EFEKTYNNOŚCI I WYBRANE PROBLEMY 
ЭЕЭ HZERZALNOŚCl

Nia negujfc użyteczności aygnalizowanago wyżej sposobu do
konywania oceny wpływu Inforaacji o naukach apołacznych na jaj 
użytkowników, trzeba równocześnie uznać-, ża zastosowania bar
dziej precyzyjnych aatod taj oceny byłoby co najaniaj pożgdana. 
Sprawa odrabnf jaat to, w jaki aposób i na podstawia czego aożna 
takie aetody opracować. Wydaje się, ża jedna z aożliwych dróg do 
togo calu jest przyjęcia - po pierwsza - prawidłowych ogólnych 
podstaw aatodologlcznyeh i - po drugie - właściwa skojarzenia ich 
z okraślonyai, dostosowanym do calu i przadaiotu badania, zało- 
żanlaai szczegółowym.

Najbardziej ogólna podstawa aetodologlcznę badań naukowych
/jak i w  ogóla srazalkiego poznania otaczajęcago świata/ jest au-

1.Бaa wiedzy, etan świadonoścl, światopoględ podeiotu badającego 
Miejace szczególne wśród aożliwych światopoglądów zajauje przy 
tya naukowy światopoględ aarkaiatowako-laninowaki: aaterializa 
dialektyczny i historyczny i atanowięca jago aetodologię - dla- 
lektyka aarkalatowake. Stęd znajoaość i akceptacja aarkalzau-le-
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ninizau J0*t w krajach socjalistycznych niazbędnya warunkisa za* 
równo właściwego wykonywania zadaó w dziadzinie inforaacji паи* 
kowaj o naukach społecznych, jak też właściwej oceny afaktywnoś* 
cl taj działalności.

Równocześnie * naszya zdaniea, zgodnie z ogólng natodologig 
serksizayleninlzeu * należy panietać o konieczności doboru w^a* 
ściwych aatod szczegółowych do konkretnych cech badanego /w tya ' 
aierzonego/ obiektu. Tynczasea "obiekt* naszych zainterasoweó, 
tzn. efektywność /w tyn przypadku działalności infornac:yJnej/
Jest rczuaiany nader różnorodnie. Sano pojecie "efektywność* 
bywa określane w literaturze najroznaiciej• Przede wszystkin by* 
wa ono stosowane zaniennie z innyni poJeciani, Jak: skuteczność, 
ekonomiczność, wydajność, produktytwiość itp. Prof. Tadeusz Kotar
biński stwierdza Jednak, że "...efektywność nie Jest poszczegól- 
nya przypadkien skuteczności, gdyż efektywność dotyczy przecież 
nie tylko zanierzonych efektów /będęcych * według T. Kotarbińs
kiego - wyrażeń skuteczności - 3.L., B.Ł./, ale w ogóle [ęfektówr] 
o ile tylko wypadły p o z y t y w n i e . . N i e  podejnujgc się choćby 
tylko wyliczenia istniejących poglądów na ten tenat. proponuje* 
ay przyjęć do dalszych rozważań, że efektywność Jest relację wy
niku pozytywnego danej działalności /zaaierzonego i niezaaierzo* 
nego/ do realnie poniesionych kosztów oeięgnlęcla tego wyniku, 
obejnujęcych również uboczne wyniki negatywne.

Rozważania T. Kotarbińskiego były prowadzone z pozycji 
prakseologii. Podobne podejście spotykany w bardziej szczegóło* 
wej teorii organizacji i zarzędzania. Jednakże np. w naukach e* 
kononicznych pojęcie efektywności rozuniane Jest bardziej Jedno
znacznie - Jako stosunek korzyści ekonoaicznych oeięgniętych w 
wyniku realizacji danego przedsięwzięcia do nakładów poniesio
nych na tę realizację. Obie przy tyn porównywane do siebie wlel* 
kości daję się najczęściej wyrazić w tyn sanyn «ryalarze. tj. w 
Jednostkach pieniężnych. Również tu Jednak zdarzaJę się przy
padki, kiedy będż to korzystne wyniki, będż ponoszone nakłady, 
będż obie te wielkości Jednocześnie - w aniejszej lub większej 
części w Jednostkach pieniężnych wyrazić się nie daję. W ogroa- 
nej literaturze dotyczęcej zagadnień efektywności ekonoaieznej
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epotyk»n« «« irazakż* propozycja różnych aetod aprowadzania ta
kich alamantów nakładów i wyników do wapólnago alanownika^^.

W ujęciu akonoaicznya d«ży aię do odnoazania korzyatnyeh 
wyników do - wyrażanych najczęściej za poaocę planiędza - na
kładów pracy apołecznaj na realizację badanego przedaięwzlęcia. 
W  przypadku, kiedy wynik pozytywny jaat w części lub w całości 
razultatea działania czynników innych, nia zwięzanych z nakła
dami pracy apołacznaj, ocana jago relacji do nakładów ataja 
aię bezprzedmiotowa. Dotyczy to w azczególności alamantów 
"nakładów” atanowięcych. w danym etapie rozwoju cywilizacyjnego, 
tzw. dobra wolne. /Na przykład woda używana do celów przamyało- 
wych, koaunalnych, do tranaportu ltd. była do niedawna ogólnie 
doatępna. obecnie zaś zaczyna wymagać uzdatniania, oczyazcza- 
nia itp.. co wymaga odpowiednich, nakładów pracy/.

Naatępnę cechę ekonomicznego ujęcia efektywności jeat cel 
badania tego zagadnienia* w azczególności alerzania efektywnoś
ci i określania jej wakażnika. Służy ono mianowicie do wyboru, 
apośród rozwięzart możliwych, apoaobu realizacji zamierzonych 
przadalęwzięć, z punktu widzenia optymalizacji atoaunku wyników 
do nakładów, tj.:
- oalęgnlęcia najwiękazego wyniku przy najmniajazych nakładach 

/zaaada traktowana przez niektórych jako fałazywa. gdyż wew
nętrznie aprzaczna/.

- oaięgnięcla najwiękazego wyniku przy danych nakładach,
- oaięgnięcia danego wyniku przy najmniajazych nakładach'

Wyboru takiego dokonuje aię zazwyczaj między różnymi /pod 
względem apoaobu realizacji/ wariantami oaięgnięcia tego aamago 
wyniku lub różnymi wariantami korzyatnago zaatoaowanla danych 
zaaobów. Oznacza to, ża przadmiotam analizy jaat efektywność 
względna, mianowicie efektywność danego przedeięwzięcia porów
nywana z afektywnościę Innych możliwych przedaięwzięć. Więżę 
aię to z ograniczonośćlę środków, jakie nożna przeznaczyć na 
rozwój goapodarki i innych dziedzin życia społecznego, w tym
- rzecz jaana - informacji naukowej. Gdyby środki te były nie
ograniczone. możliwe byłoby zaapokojenie wazyatkich potrzeb, 
bez względu na efektywność podejmowanych w tym calu działaó.

.19

77



Konieczność operoiMnia przy niorzonlu ofoktywności konkret
n y m  wielkośclani aieezczfoyai elę w tya eaaya iryaiarze /tzn. 
Jednakowyni lub toZaaayml Jakościowo/ powoduje« ie aierzalność 
efektywności* trafność otrzynywanych wyników poaiaru* aaleje w 
Biarf wzroatu tkali i etopnia ekoaplikowania działalności* któ
rej efektywność jeet aierzona. Dotyczy to również mierzenia e* 
faktywności działalności informacyjnej. vr szczególności mierze
nie efektywności oddziaływania tak szerokiego programu Jak 
MSINS* na tak ezeroki i skomplikowany przedmiot oddziaływania 
jak świadomość społeczna* możliwe Jest tylko w znaczeniu bar
dzo uogólnionym 1 za pomoce nader pośrednich metod* sprowadza- 
Jecych Sie w dużym stopniu do metod badania opinii publicznej.

Dadnym z wniosków praktycznych wydaja się być stwierdze
nie* iż w celu uzyskania lepszego obrazu efektywności prowadzo
nej i projektowanej działalności informacyjnej powinno się pod
jęć próby mierzenia efektywności konkretnych fora obsługi w mia
rę ściśle ustalonych grup użytkowników informacji i dajęcych 
się wyodrębnić konkretnych faz procesu informowania. Mogłoby to 
zapewnić podstawy do etopniosrego podnoszenia efektywności całe
go systemu i dostarczyć doświadczenia do poszukiwania metod o- 
ceny efektywności działalności informacyjnej /oraz do precyzowa
nia pojęcia efektywności i JeJ aiernlków/ w stopniowo coraz 
szerszej skali.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że Jednym z czynników określa
jących skalę działalności* której efektywność chcielibyśay mie
rzyć. Jest czas realizacji tejżo działalności. Oeśli czas uzys
kania wyniku danego działania Joet dłuższy niż w przypadku in
nego działania* to przy identycznych nakładach i wynikach e- 
fektywność działanie pierwszego będzie odpowiednio niższa. Wy
łania się stęd a.in. problem* czy lepiej Joet opracować w cięgu 
długiego czeeu projekt wielkiego "mzechatronnego* systemu in
formacyjnego i następnie przyetępić do Jego eksploatacji* czy 
też nie czekajęc na to organizować odcinkowe podeyataay infor
macji i szybko wdrażać Je do praktyki.
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TYPOLOGIA I HIERZALNOŚĆ SKŁADNIKÓW 
PROCESU INFORMACYONEGO

Spróbujay z kol«i zastanowić aię, czy nawet takie w^aza od
cinki działalności inforaacyjnaj - znacznia proataza niZ np.paAat- 
wowy lub niędzynSrodowy ayataa inforaacji o naukach apołocznych - 
nie 80 Biao wszystko zbyt akoaplikowana z punktu widzenia ao- 
Zliwości Biarzenia ich efektywności. W związku z tya calowa wy
daja aię dokonania choćby uproszczonego przaględu eleaentdw pro
cesu inforaowania oraz czynników warunkujących przebieg tego pro
cesu i jego wyniki. W.grę powinny przy tya wchodzić tylko ta e- 
leaenty i czynniki /warunki/ procesu inforaowania. która sę nie
zbędne do osiągnięcie poZędanago wyniku, tj. dostarczenia uZytko- 
wnikoa potrzebnej ia, wartościowej inforascji. Tyaczaaea aaao po
jęcie inforaacji zgodnej z potrzebaai uZytkownikśw nie jest łatwe 
do sforaułowania.

Tytułaa przykładu warto przypoanieć. Ze w literaturze pols
kiej znana jest oryginalna próba jakościowego zdefiniowania i 
sklasyfikowania inforaacji. Próbę takę przedstawił prof. M.Mazur 
w księZca "Oakościowa teoria inforaacji*^. Starajęc się *...za 
przedaiot badać obrać zjawiska, na których polega sterowanie, i 
ujmować je z cybernetycznego punktu widzenia", jak teZ "abstra
hować od wszelkich dziedzin konkretnych, nawet tych, dla których

22po jęcie »inforaacja «  jest uwaZane za jedno z podstawowych... . 
Mazur prezentuje cięg pojęć, który w duZya skrócie przedstawia 
się następująco:
- "Tor sterowniczy jest to systsa [funkcjonujący systea inforaa- 

eyjny], za którego pośrsdnietwaa pawian systea ^zbiór wiedzy 
utrwalony w pierwotnych źródłach informacji oddziałuje na in
ny systea [stan wiedzy użytkowników inforaacji

- "KoBunikat jest to stan fizyczny róZnięcy się w określony spo
sób od innego stanu fizycznego w torzs sterowniczya*.

- "Oryginał... komunikat nalaZęcy do zbioru... koaunikatów na 
wyjściu źródła oddziaływania Qtj. na wejściu do systsau in
fo raacyjnegi ".

- "Obraz... komunikat nalsZęey do zbioru... koaunikatów na wejś
ciu odbiornika oddziaływania [|tj. na wyjściu systsau inforaa- 
cyjnsgi -.



- *lnfor«oMinle Jest to tranoforaoMnio Inforaacji zawartych w 
łańcuchu oryginałów w inforaacja zawarta w łaócuchu obrazów”.

- ”Transinforaowanle Jest to inforaowania* w którya inforaacja
w zbiorze obrazów 8« takie eaae, jak inforaacje w zbiorze o-
ryginałów. ... Hówięc Językiea potocznya. tranainforaowanie

24Jest inforaowaniea wiernya** .
25- "Pseudoinforaowanie” dostarcza inforaacj^i pozornych /rozwle» 

kłych, ogólnikowych, niejasnych/.
- "Oez in forsowanie*' dostarcza inforaacji fałszywych /zayślo~

nych, zatajonych, przekręconych/.
27- "Parainformowanle* autor objaónia następująco: ”W rozwala* 

nych poprzednio rodzajach in forsowania odegrały rolę tylko 
konunikaty należęce do łańcuchów kodowych, tj. koaunikaty 
trensforsowane к następne koaunikaty... lub będęce wynikiea 
transforsowanla poprzednich komunikatów. Obecnie przadaiotea 
rozważań będzie Informowanie, w którya ponadto występuję ko
munikaty nie należęce do żadnego łańcucha kodowego,[tj« obra
zy nie aajęce oryginałói^”̂ ^. "Parainforaowania odgrywa naj- 
większę rolę w porozualewaniu się ludzi, głównie za poaocę 
środków Językowych, a w pewnya stopniu także za poaocę aiai-
ki i gestykulacji. Właśclwoócię, która to uaożliwia, sę sko-

29Jarzenia utrwalone w pamięci” . Często Jednak *okazuJe się# 
że to, co dla kogoś aa pewnę treść, dla kogoś innego na treść 
zupełnie innę”. MTystępuJe to np. w rozmowie między osobaai 
nie znajęcyni dostatecznie wspólnego Języka, między dorosłym 
a dzieckiem, między osobami o różnym poziomie srykształce- 
nia^^. a także w relacjach między osobami i grupami reprezen- 
tujęcyai różne poględy ideowa i polityczne, różne specjalnoś
ci zawodowe ltd.

Z przytoczonego rozumowania arynlka, że - po pierwsze - do 
pozytywnych efektów działalności infornacyjnej nla aożna zali
czyć ”dezinforoecJi* i prawdopodobnie również ”psaudoinforaacJi”. 
Te rodzaje inforaacji należałoby ponijać przy określaniu efektów 
działalności infornacyjnej, choć nie wolno pomijać nakładów po
niesionych na ich wytworzenie. Oczywisty Jest też problem trans- 
informowania. Podstawowym natomiast rodzajem informowania Jest 
w praktyce ”parainformowania”, z mniajszymi lub większymi domlasęit 
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kast " tra n a ln fo n M C jl* . *paaudoinforMCjl* 1 *dazlnforaacjl*.
W zwlfzku z tya BoZna chyba poatawlć tazę. Za Jadnya z warunków 
alarzania afaktów /a więc i afaktywnoóci/ działalności inforaa* 
cyjnaj jast ocana atopnia i Jakości zaapokojania potrzab użyt
kowników inforaacjl.

Ponadto nawat inforaacja. wiama /*tranainforaacja”/ aoZa 
być odbierana przez poszczególnych użytkowników w róZny sposób 
w zalsZności od ich cech indywidualnych. Oacyduja o tya a.in. 
^topisó zgodności zbioru pojęć zawartych w "oryginale* ze zbio- 
raa pojęć utrwalonya w świadoaości użytkownika inforaacji, w 
której powstaje "obraz*. Daśli "tezaurusy* nadawcy i odbiorcy 
inforaacjl nia aaję elaaantów wspólnych /schaaat 1/, to efekt 
inforaowania Jaat zerowy. Oeśli tezaurus nadawcy stanowi część 
tezaurusa odbiorcy /schaaat 2/. inforaacja aoZa być wykorzysta
na w pałni. Wraszeia Jeśli tezaurusy nadawcy 1 odbiorcy pokry- 
wajf się częściowo /schaaat 3/, również inforaacja aoZe być w 
odpowiedniej części wykorzystana^^. Ostatni przypadek zachodzi 
najczęściej.

Scheaat 1
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Szczególni* grotnym tkładnlklee zeetawów laforaacjl doatar> 
ezonych użytkownikowi w praktyce działalności inforaacyjnaj jaat 
dazlnforaacja* a także pseudoinforaacja, W dużya uproazczanlu 
aożna przyjąć, ż* la więkaze "dawki* tych rodzajów "Inforaacjl* 
doatarcza alę użytkownlkoa. tya niższy Jest stan wiedzy użytko
wnika. Przypadki takie obrazuje poglgdowo achaaat 4.

Uporzędkowany zbiór użytkowników Inforaacjl

Scheaat 4

Niezależnie od oaawlanycb wyżej pojgć zaczerpniętych z o- 
pracowania M. Mazura należy zwrócić uwagę na wpływ. Jaki aaję 
na oatateczny efekt działalności inforaacyjnaj takie czynniki. 
Jak aaaa /ilość/ dostarczonej inforaacjl i szybkość JaJ dostar
czania^. W szczególności iatnlaja pewna ainiaua inforaacjl nie
zbędnej użytkownikowi^^. 3aśll oznaczyay Ję przez M, to infoma- 
eja dostarczona w dawkach M-1, И-2, ltd. będzis przez użytkowni
ka lekceważona, gdyż zaual go do poszukiwania niezbędnych au da
nych w Inny. apoaób, a w rezultacie JaJ efektywność będzie aalać 
w teapla azybazya niż taapo zanlajazanla alę ilości inforaacjl.
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Nl«co in»cz«J prz9dmtmwAm się р г о Ы м  czasu* w któryś inf erasers 
zostaje dostarczona uZytkotsnikowl* Przede wszystkla nsletałoby 
odróżnić czas upływający aiędzy pojawieniea sl« danego osiggnię- 
cis nsukosrego a poinforaowenlea o tya osiągnięciu zainteresospa* 
nych użytkowników Inforaacjl oraz czas. Jaki upływa aiędzy zwró- 
ceniea się użytkowniks do systeau informacyjnego z prośbę o po- 
.trzebnę au inforaację a JsJ dostarczeniea, W obu przypadkach 
akreeanie czasu przepływu inforaaeji będzls zwiększać efektyw
ność danej działalności inforaacyjnaJ.

Załóżay w dużya uproazczanlu, żs wyaieniliśay wyżej wszyst
kie czynniki wpływajęea na wielkość pozytywnego efektu działal
ności inforaacyjnej, W Jednostkach wartości wielkość tę nożna 
by wyrazić np. za poaocę różnicy niędzy nakładani na osięgnię- 
cis takiego aaaago efektu /stanu poinforaowanis użytkowników/ w  ̂
inny sposób a nakładani na danę działalność infornacyjnę. Oopro- 
wadza nas to bezpośrednio do problenu nisrzenis nakładów na tę 
działalność.

Wydaja się, iż w odróżnieniu od efektów działalności infor- 
aacyjnaj, nakłady na nię nożna znacznie łatwiej wyrazić za po
aocę Jednostek wartości, składaję się one bowien z kosztów nate- 
rialnych 1 z płac pracowników inforaacjl. Sprawa zaczyna się Je
dnak koaplikować, kiedy przaehodziay do oceny stopnia niezbędno
ści poszczególnych składników tych nakładów. Konieczne wydsje 
się przy tya zwrócenie uwagi na dwie przynajanlej sprawy: po 
pierwsza - na odpowiedni dobór i wzajeane dostosowanie ezynnoś- 
ci wykonywanych w poazczególnych fazach procesu infornacyjnego , 
po drugie - na istnienie wielu praktycznie sprawdzonych aetod 
badania i doskonalenia organizacji zespołów pracowniczych i pro
cesów produkcyjnych, dejęcyeh ,aię zastosować również do projek
towanie i doskonalenie działalności inforaacyjnej^^.

Zarówno na aaaę efektywność działalności inforaacyjnej.
Jak też na aożliwości JeJ alerzenia suszę ponadto oddziaływać 
liczne czynniki zewnętrzne,! zwięzana z tę działalnościę w spo
sób pośredni lub też atanowięcą *tło społeczne* tej działalnoś
ci, np, stopień nowości działalności inforaacyjnej w denya spo
łeczeństwie, upowszechnienie śsriedoaości korzyści, jakie daje 
działalność inforaacyjna itp.^^.
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Przedstawione wyjbej, nader pobleine rozwalania dowodź#« la 
droga do rozwi#zania problaau aiarzania, a nawet zdefiniowania 
efektywności działalności inforaacyjnaj Jest Jaszcza bardzo dłu» 
ga. Zania to Jednak następi. konieczne Jest posługiwania się aa* 
todani przyblllonyal, opartyal na analogii do aiarzania efaktyw* 
ności innych dziedzin działalności społecznej. Rśwnoczaśnia« w 
ranach ogólnego rozwoju teorii informacji naukowej calowe Jest 
rozwijania badań nad teoretycznymi podstawami mierzenia afektyw* 
ności informacji naukowej. Warto przy tya pamiętać* la ocena a* 
fektywności działalności informacyjnej nie mole być zadanlea za* 
sadniczo odmiennym od zadania oceny efektywności badań nauko* 
wych, która nie Jest traktowane przez znawców zagadnienia Jako 
niewykonalna.

Na przykład prof. 1. Małecki pisał: *:.-;ro stwiardziliśay* 
że każda praca naukowa sprowadza się do wykonania pewnego zada* 
nie za poDOcę określonych środków, aoleay stęd wysunęć wniosek, 
że spełnienie postawionego zadania przy możliwie aałya nakłe* 
dzie sił i środków Jest pewnę miarę ppwodzenis działalności ba* 
dawczej...; efektywności# badań naukowych nazywać będzieay oea* 
niony w sposób ilościowy lub tylko Jakościosry stosunek rezulta* 
tów pracy naukowej do nakładów /pracy, aaterlałów. narzędzi/ 
zużytych na wykonanie tej pracy lub będęcego do dyspozycji po* 
tencjału badawczego /kadry* bazy laborstoryjnaJ/**

W innym miejscu cytowany Autor polemizuje zarówno z tymi. 
którzy neguję wszelkę możliwość oceny efektywności badań nauko
wych, Jak też z tymi* którzy sędzę* le nożna do tej oceny za* 
stosować nawet metody określania efektywności produkcji mata* 
rialnej: "oszacowanie efektywności badań podstawosiych nie Jest
ani tak beznadziejna. Jak sędzę pierwsi* ani tak prosta i pra*

38cyzyjne* Jak chcieliby drudzy"
Naszym zdanlaa. oceny te dotycz# również problemu mierze* 

nia efektywności działalności informacyjnej.
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PROBLmS OF THE EVALUATION OF ‘ INFORMATION ACTIVITY

S u W Я a r у

Tha article la an abridged and in part modified varalon 
of tha paper praaantad at tha conference held by яаяЪага of tha 
International Social Sclaneaa Information Syatam /MISON/ of tha 
acadamiaa of aciancaa of aoclaliat countrima. in Tallinn /USSR/ 
in November 1982. The eonfmrmnca wee devoted to the eubjmct 
'Problems of tha effmctivmnmma of information activity*,

Aeauaing t*hat invettigmtion of thm mffectivenmaa of infor

mation activity is purposeful, thm authors undmrtaka an effort 

of • preliminary eattlemmnt of related problems, what should 

lead - in the future - to the elaboration of concrete methods 

of tha evaluation of the effectiveneee. By thie rateon the



authors indicate the place of the scientific Inforaation within 
the science ea a whole and within broad inforwation syatawa that 
exist in the social life. The authors point out the necessity of 
the precise defining the tera "effectiveness'* and of the accura* 
te stating of the problan of autual relation between affects and 
expenditures, and also the necessity of distinguishing the effec
tiveness froa a broader and siaultanaoussly less concrete prob*̂  
lea of stating soae positive results of inforaation activity re
gardless of its costs. Thf authors express the opinion, that 
atteapts of aeasureaant of Inforaation activity's effective
ness - and of foraulation soae aethodics for that - should start 
froa concrete foraa of inforaation services run in a relatively 
saall scale, where it is easier to isolate and to coapare coa- 
ponants of affects and of expenditures. Than, as soae experience 
is gained, it would be possible to investigate the effectiveness 
of broader and acre coapllcated inforaation systeas. It sesas 
purposeful to use the achiayaaenta in evaluation of the effecti
veness in other spheres of social life, especially in investiga
ting of effectiveness of aconoaic ventures.

ПРОБЛЕМЫ (ЩЕНКИ ИНФОРМАЦИОННС» ДЕЯТБЛЬВХТК 

Р е з ю м е

Статья является сокращенной и частично измененной версией 
доклада представленного на конференции, организованной в рамках 
Международной информационной системы по обцественнм наукам 
(МИСШ) академий наук социалистических стран в ноябре 1982 г . 
в г .  Таллине. Конференция была посвящена теме: "Вопросы эффек
тивности информационной деятельности*^.

Исходя из предпосылки о целесообразности исследования э- 
ффективности действий, проводимых в сфере научной информации, 
авторы статьи предпринимают попытку предварительной системати
зации связанных с этим вопросов, ч^о в будущем могло бы привес
ти к разработке конкретных методов измерения этой эффективности.
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в СВЯ8И с этим авторы указывают место научной Енформацин в науке 
как в целом, а также в более широких информационных системах , 
существующих в общественной жизни. Обращают внимание и на необ
ходимость уточнения значения термина "эффективность" и на вопрос 
отношения между эффектами и затратами, а также на необходимость 
отличия эффективности от более широкого и одновременно менее 
вовкретного вопроса констатирования положительных результатов 
информационной деятельности независимо от затрат на их получение. 
Выражают мнение, что попытки измерения эффективности информацио
нной деятельности и сформулирования соответственной методики на
до бы начать с конкретных форм информационного обслуживания про
водимого в сравнительно небольшом масштабе, где легче выделить и 
сравнить составные элементы эффектов и затрат. Затем, по мере на
копления опыта, надо бы перейти к исследованию эффективности бо
лее широких и сложных информационных систем. При этом считается 
целесообразным использование достижений в области исследования 
эффективности в других сферах общественной жизни, а особенно эко
номической эффективности.
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K.S. ŁOSIEW. A.G. CŹACHMACHCZEW 
Akadeula Nauk ZSRR 
Wszechzwięzkowy Instytut Inforńcji 
Naukowej i Technicznej /WINITiy

OZIAłALNOSĆ NAUKOWA WSZECHZWIi^ZKOWeGO INSTYTUTU 
INFORMAC3I NAUK0WE3 I TECHNICZNEJ 

/w perspektywie 30 lat/

Działalność usługowa WINITI w poczętkowye 
okresie organizacji instytutu. Kierunek te« 
chniczny i prace konstruktorskie. Zautoaaty- 
zowany systee inforaacji* generujęcy bazy 
danych dla różnych dziedzin nauki i techniki, 
Foraowanie się nowej dyscypliny - nauki o in* 
formacji /roa. inforaatika/. Rozwój technolo* 
gil inforaacyjnej uaożllwiajęcej tworzenie 
koafortowego "órodowiska inforaacyjnego”. 
Probleay stawiane przed naukę o informacji. 
Konieczność badan nad naukowyai podstawami 
Informacji naukowej.

Trzydzieści lat temu z inicjatywy Prezesa Akadeali Nauk 
ZSRR. A.N. Nesaejanowa został utworzony w Moskwie instytut in- 
foraacji naukowej i technicznej. Miał on spełniać głównie funk
cje usługowe, uzupełnlajęc część funkcji bibliotecznych z odpo
wiednia ich poszerzeniem, tj. dostarczać na biurko uczonego in
formacje w postaci zwartego przeględu dokumentacyjnego. Ozia-

‘Zagadnienia Informacji Naukowej" 1982 nr 2/41/
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łalność inforaacyjna rozpatrywana była wtedy głównie w eepekeie 
organizacyjny*, takich proceaów jak: kształtowanie atruwienie 
inforwacji na wejściu, klasyfikowanie Mteriału w ranach trady
cyjnych klasyfikacji nauki, opracowywania i druk zeszytów prze
glądu dokunentacyjnego.

Eksplozja inforsacji, którę odczuł każdy współpracownik 
WINITI - z jednej strony oraz społeczna potrzeba zwiększenia 
efektywności wykorzystania inforsacji - z drugiej strony, dopro
wadziły do zrozunienia konieczności autonstyzscji wielu dziedzin 
działalności infornacyjnej i zróżnicowania sposobów orffanlzBmJi 
i form rozpowszechniania informacji naukowej i technicznej. Zro
dziło się przekonanie, że najważnlejszę sprawę jest rozwięzanie 
problemów technicznych. W tym okresie, tj. pod koniec lat pięć- 
dziasiętych i na poczętku lat sześćdzieslętych idea rozwięzywa- 
nia wszystkich problemów na poziomie technicznym wyraziła się w 
próbach konstruowania specjalizowanych eâ c, rozpracowania zagad
nień przekładu maszynowego, projektowania ur2rędzeń do rozpozna
wania obrazów, opracowania nowych urzędzeń pamięci, w czym kon
struktorzy WINITI w pewnym stopniu wyprzedzili epokę. W później
szym okresie jednak kierunek techniczny rozwijał się w drodze 
wykorzystania standardowych enc i standardowych urzędzeń pery
feryjnych.

Specjaliści WINITI opracowali projekt zautomatyzowanego 
systemu informacji naukowej i technicznej, którego reslizacja 
miała miejsce w latach siedęmdziesiętych. W tym zakresie osięg- 
nlęto znaczne sukcesy.

Obecnie zautomatyzowany system WINITI generuje bazy danych 
dla wielu ważnych dziedzin nauki 1 techniki: chemii, biologii, 
budowy maszyn, automatyki, radioelektroniki, ochrony środowiska 
naturalnego ltd. Rocznie do systemu wprowadza się ponad 800 000 
opisów informacyjnych. Generuje się bazy danych dwóch rodzajów: 
1/ bibliograficzne - z charakterystykę wyszukiwawczę dokumentu 
i zbiorem deskryptorów oraz 2/ referujęce, które zawieraję tak
że abstrakty. Należy podkreślić, że bibliograficzne bazy danych 
zawieraję numer abstraktu, pod którym jest on opublikowany w 
przeględzie dokumentacyjnym. Obecnie .rozpoczęto generowanie baz 
danych dotyczęcych struktur, chemicznych.
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w pracy nad utworzenlaa zautoaatyzowanago ayataau WlNITl du« 
±f rolę odegrały kontakty specjalistów WINITZ z ośrodkaai infor* 
nacji naukowej i technicznej krajów członkowskich RWPG, a szcze
gólnie' ze specjalistanl z NRD.

Liczba użytkowników konputarowych baz danych, generowanych 
przaz WINITZ stale wzrasta, obecnie WINITI obsługuje ponad 60 
.abonentów, z których 7 - to kraje członkowskie RWPG. Należy pod
kreślić, że abonenci WINITZ sani stanowię silne ośrodki,, które 
obsługuję znacznę liczbę ąwoich abonentów, wykorzystujęc bazy 
danych WINITZ.

WINITZ występuje także w ro^i ośrodka usługowego. Szeroko 
znane sę takie zautomtyzowane systeny WINITZ, obsługujęce 
większę ilość abonentów. Jak INFORHATIKA i FTOR.

Od 1974 r. w WINITZ rozwijany Jest systen aikrokopiowańla 
przy użyciu aparatów wikrofilaowych "Pentakta”. produkowanych w 
NRO i Binikonputerów. Zautonatyzowany systee aikrokopiowania 
•tanowi dopełnienie bazy danych, pozwalajęc na zaopatrywanie 
użytkowników w.źródła pierwotne. Badania, przeprowadzone w 
WINITZ. dowiodły, że aikrokopiowania podstawowych ćzasopisa po
zwala zaopatrzyć bazy danych w ponad połowę niezbędnych orygi
nałów.

Liczba przeznaczonych do aikrofilaowania oryginałów pod
stawowych ćzasopisa w zakresie dziedzin włęczanych do baz da
nych WINITZ wynosi 1600. Znaczna ich część pozyskiwana Jest 
dzięki współpracy aiędzy ośrodkaai inforaacji krajów członkows
kich RWPG.

W WINITZ kontynuowane sę prace na opracowaniea nowoczes
nych środków techniki inforaacyjnaj; elektrograficznej aparatu
ry do kopiowania i powielania|autoaatycznych środków przechowy- 
smnia, wyszukiwania i odtwarzania inforaacji zaikrofilaowanej, 
szybkich urzędzeó wyprowadzania i rejestracji danych z koapute
ra na aikrofila, środków przygotowywania danych i sterowanie 
rodziayai aaszynaai do fotoskładu z taśa aagnetycznych OS EMC. 
aonitorów ekranowych do korekty, specjalizowanych urzędzeó kse
rograficznych do wyprowadzania i zapisu inforaacji z koeputera. 
środków sterowania technikę inforaacyjnę za poaocę alnikowpute
rów.
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pednoczećnie z rozwljaniea kierunku prac inżynieryjnych«gru
pa specjalistów WINITI pod kiarownictwes A.I. Michajłowa ogłosiła 
początek forsowania się nowej dyscypliny naukowej - nauki o in- 
foraacji /ros. infornatika/, przedmloten badania której według 
sformułowania jej autorów /3« s« 413/ sę: struktura infornacjl 
naukowej, ogólne właściwości informacji naukowej i prawidłowość 
ci wszystkich procesów koaunikacji naukowej'tak foraalnych. Jak 
1 nieformalnych.

Nauka o inforaacji posiada szereg właściwości. Łfczy ona w 
sobie metody i założenia nauk przyrodniczych, technicznych i 
społecznych. Zauważmy, że inna także dopiero co ukształtowana 
nauka, którę nazwano "sozologia" posiada również takie cechy.

Od początku bazę techniczny dla realizacji zadaó praktycz
nych informacji naukowej, tj. opracowania "technologii inforaa- 
cyjnej” /pod tym terminea rozumiemy sposoby i metody gromadze
nia, organizacji i przetwarzania inforaacji za pomocy środków 
technicznych/ była nowoczesna elektronika. Dlatego informacja 
naukowa w swoim rozwoju powinna uwzględniać szybkie doskonale
nie tej techniki i poszukiwać dróg Jej wykorzystania w rozwiy- 
zywaniu swoich problemów.

Charakterystyczna jest dla nauki o informacji klasa zadaó. 
związanych z optymalizację takich procesów i operacji. Jak: 
z w i ę k s z a n i e  kompletności wyszukiwania informacji, skracanie 
czasu doprowadzenia Jej do użytkownika, skracanie czasu wyszu
kiwania, optymalizacja indeksowania itp.. a także badanie hie
rarchicznie zorganizowanych struktur.

Dziedzina informacji naukowej posiada istotny aspekt spo
łeczny. gdyż obiekt, który ona bada - informacja naukowa zawie
ra w sobie pewien ładunek sterowniczy. Informacja, wchodzyca 
do systemu w niewielkiej ilości i przy znikomym zużyciu energii 
może silnie wpłynyć na zmianę stanu samego systemu. Zrozumiałe 
jest. że nie każdy rodzaj informacji może powodować takie skut
ki. stęd też wypływa Jedno z ważniejszych zadań społecznych - 
określenie możliwości budowy takich systemów informacyjnych, 
które mogłyby umożliwiać szybkie uzyskanie, właśnie takich 
rodzajów informacji.silnie zmisnlajycych system. Ekonomiści 
smerykańscy obliczajy. że 50% aktywności ekonomicznej w USA
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odnosi si« do togo. czy innego rodzsju dzisłslności Inforsscyjnej* 
Anslizd proc doktortlcich z dziedziny infornscji nsukowej n ZSRR, 
przsprowsdzona w 1965 r. dowodzi coraz większego ich powiężenia 
z problssatykę nauk społecznych /Z/»

W warunkach eksplozji infontscjl i szybkiego postępu w 
dziedzinie techniki elektronowej, naturalnę i najłatwiojazę 
.drogę rozwięzywania praktycznych zadań zeierzajęcych do utworze
nia kowfortowego “środowiska inforeacyjnego" dla użytkownika 
był rozwój technologii InforescyJneJ, która w rezultacie w zna
cznej wierze zadecydowała o opracowaniu naukowych podstaw in- 
foraacji naukowej.

Zgodnie z ogólnę ówiatowę tendencję rozwoju technologii 
infornacyjnsj, w WINITI prowadzone sę badania oraz praktyczne 
wdrożenia w zakresie naetępujęcych funkcji państwowego systewu 
xnforaacji naukowej i technicznej oraz systewu infornacyjnego 
WINITI Jako Jogo części składowej.

1. Opracowywania i rozpowszechnianie wydawnictw inforsa- 
cyjnyeh oraz generowanie baz danych na nośnikach aagnetycznych.

2. Wyszukiwanie inforwacji na zaaówlenia użytkowników w 
oparciu o bazy danych oraz organizowanie słuZb inforwacji.

3. Przygotowywanie i wydawanie kopii dokunentów na zaeó- 
wienie użytkownika.

Praktyczna realizacja tych funkcji doprowadziła do okreś
lonego' podziału pracy. Ośrodki generujęcs bazy danych i. wydaw
nictwa informacyjne na ogół nie prowadzę obsługi infonr.scyjnoj. 
Ośrodkaei ganerujęcyel bazy danych sę wszechzwięzkowe organy 
informacji naukowej i technicznej, przy czym wyjętek stanowi 
WINITI, w którym skupiona sę w aniejszya lub wlększyn stopniu 
wszystkie wymienione funkcje. Ośrodkami wypełniajęcyei funkcje 
wyszukiwanie informacji sę dziedzinowe, regionalne oraz najniż
szych szczebli ośrodki informacji. Obecnie sę one na etapie 
przechodzenia na pracę w trąbie dialogowym, poprzez kenały te- 
leprzetwerżenie. WINITI - w ranach eksperymentu - realizuje 
prace nad dialogowym trybem przetwarzania poprzez międzynarodo
we kanały łęczności.

Oo chwili obecnej w ZSRR zarejestrowano kilkaset zautoma
tyzowanych systemów informacji naukowej i technicznej, dlatego
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tet istotny stał się ргоЫеа łęczenia ośrodków infornacji w sie< 
ci informacyjne* gwarantujęca u±ytkownikom dostęp do dowolnej 
części rozdzielonego banku danych* co pozwala bardziej efektyw
nie wykorzystywać posiadane źródła informacji* skrócić czas o- 
trzymywania odpowiedzi na pytanie* obniżyć koszty obsługi in
formacyjnej, W wyniku tych prac powstał w WINITI projekt* a na
stępnie - realizacja w pierwszej kolejności sieci zautomatyzo
wanych ośrodków danych* które na podstawie kooperacji realizu
ję opracowywanie, tj. przetwarzanie* przechowywanie i rozpow
szechnianie zbioru pierwotnej i wtórnej informacji* a także 
prowadzę obsługę informacyjnę.

Perspektywicznym kierunkiem dalszych badań w dziedzinie 
techniki informacyjnej Jest wykorzystanie zwyczajnych telewi
zorów jako monitorów ekranowych do odbioru informacji* a także 
do otrzymywania informacji przez kanały telewizyjne. Takie sy
stemy sę Już tworzone. Jednocześnie konstruuje się komputery 
piętęJ generacji, co będzie następnym krokiem w upowszechnia
niu mikroelektroniki. Stworzy to możliwość posiadania do włas
nego użytku mikrokomputerów z parametrami dzisiejszych dużych 
komputerów typu IBM serii 370. Takie i podobne środki techni
czne w przyszłości pozwolę "dostarczyć** na biurko uczonego 
praktycznie całę Państwowę Bibliotekę im. Lenina w ZSRR lub 
Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Te środki technicz
ne stworzę warunki dla opracowywania "niepapierowych" wydaw
nictw według zainteresowań niewielkich grup lub nawet poszcze
gólnych użytkowników. Będzie to Jakościowo nowy krok w porów
naniu z tym okresem, kiedy to 30 lat teipu pracownicy informa
cji iViNiTI położyli na biurko uczonego przeględ dokumentacyj
ny /referetivnyj żurnal/, zawierajęcy w sobie bibliotekę nie
wielkiego instytutu.

Omówione perspektywy rozwoju Już obecnie stawiaję zadanie 
na dzisiaj - przygotowanie młodzieży w szkołach i na uczel
niach do przyszłego obcowania z wnlkajęcę we wszystkie dzie
dziny życia mikroelektronikę oraz nauczenie tej młodzieży pod
staw programowania, pracy z końcówkę kosputerowę itp.* nieza
leżnie od charakteru specjalizacji uczęcego się.
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w «zybkia teapla rozviiJ«j« się tyetaay talakoaunikacyjna, 
Stajy alf ona konkretnya czynniklan wyznaczajfcya rozwój techno
logii inforaacyjnej w tya czy innya kraju.

Takie zawrotne perepektywy rozwoju techniki inforaacyjnej 
atawiajg przed nauka inforaacji liczne problaay, rozwiązanie 
których czgatokroć dotychczaa nawet nie jeat przewidywane.

Praktycznie nie wiadoao. jak wolna wierzyć takie jakoś
ciowe cechy inforaacji jak jej złożoność, przydatność, zawar
tość treściowa. Nie całkiea jasno przedstawia się sprawa z 
takia utrwalonya już pojęciea jak “starzenie się" inforaacji. 
Praktycznie nie bada się zagadnienia współdziałania użytkowni
ka z systeaaai inforaecyjnyai. Słabo zbadane sa probleay aode- 
lowenia składników inforaacyjnych działalności naukowo-badaw
czej i gospodarczej. Ciagla nierozwiązanyai pozostają probleay 
indeksowania i streazczania inforaacji pierwotnej. Daleki od 
doskonałości jest także aparat wyszukiwawczy. Onówimy to bar
dziej szczegółowo.

Deśli rozbić pierwotne źródło inforaacji /koaunikat in
fer aacyjny/ na pozioay naturalnego, wizualnego układu i ocenić 
zawartość inforaacji na każdya z tych poziomów w ilości stan
dardowych wierszy, to otrzyaaay następujgee wyniki. Kolejnyai 
pozioaaai wizualnego układu w o(k)iasieniu do artykułu w czaso
piśmie będą 1 - tytuł i autor, 2 - tytuły rozdziałów, 3 - stre
szczenie autorskie lub adnotacja, 4 - podstawowy tekst, w przy
padku monografii, przed tekstem można uwzględnić jeszcze jeden 
poziom układu - indeks przedaiotowy, autorski lub inny. Łatwo 
obliczyć, że plerwszeau poziomowi podziału - tytułowi i auto
rowi odpowiada objętość teketu 1 - 2  wiersa:y. Każdy następny 
pozioa podziału zawiera liczbę wierszy /a odpowiednio i zakres 
treściowy informacji/ o rzęd większę. Oo tego aożna dodać, że 
tekst podstawowy /szczególnie odnosi się to do artykułów nau
kowych/ w istocie zawiera znacznie więcej informacji niżby wy
nikało z liczby wierszy. Ta inforaacja uzupełniajęca zawiera 
się w odsyłaczach do już opublikowanych prac, w odsyłaczach 
do określonego zbioru ogólnych prawidłowości, w ilustracjach.
W ten sposób stosunek między informację nc i i 4 poziomach po
działu wyraża się Jak i : 1000. Charakterystyki wyszukiwawcze
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dokua«ntó«r pod «rzględoa ilości wiorozy lokujf tlQ alędzy piorw- 
•zya • drugi* pozio«e* graficznego układu, na ogół bliZaj pierw> 
azago, a w swojej części zasadniczej nie aogf ona zazwyczaj 
przewyższać inforeacji zawiersjęcej się w tytule. Taka słaba 
podstawa wyszukiwania pozwala wyprowadzić wniosek,- że "nie- 
Bożllwe jest koaputerowe zestawianie inforsacji. pozwalajfca 
za posoeę czysto formalnych środków zadowolić potrzeby infer- 
aacyjne w jakiekolwiek aspekcie” /4, s. 6/. W zagadnieniu 
wyszukiwania sę jeszcze trudności Innego rodzaju. Konieczna 
jest, na przykład, żeby baza danych charakteryzowała się gwa* 
rantowanę kompletnościę. Prawie nieaożliwe jest uzyskanie e- 
fektu wyszukiwania jeśli, jak to często bywa w nauce i techni
ce, rozwięzanie należy do innej dziedziny nauki. Deszcze 200 
1st teau niemiecki filozof G. Lichtenberg powiedział, że zna
lazłszy prawdę w przyrodzie ludzie ciskaję ję w księżkę, gdzie 
jeszcze gorzej pasuje. Teraz ciskaję ję w koeputery.

To co powiedziano wyżej nie oznacza wcale, że rozwój te
chniki inforaacyjnej idzie w niewłaśclwya kierunku. Przeciw
nie, stworzył on dis pracowników naukoarych i inżynierów doeyć 
komfortowe ”środowisko inforaacyjne”. Przezwyciężony został 
szereg barier /np. rozproszenie inforsMcji, w znacznej aierze 
bariery językowe ltd./, aparatury wyszukiwawcze przeniesione 
zostały prosto w miejsce pracy konstruktora i uczonego, do dye- 
pozycji badacza sę oddzielne banki danych itd. Dednakże kom
fort polega głównie na znacznya zwiększeniu wygody i teepe ob
cowania z informację, co niawętpliwia daje określone ułatwie
nia. Nie rozwlfzany jest jednak główny problea - potrzebna 
informacja w niezbędnym czasie i w określonym alejscu. Widocz- 
nia w zwięzku z trudnościę rozwięzanie tego zadanie, ne konfe
rencji przy okręgłys stole, z udziałem przedstawicieli służb 
informacyjnych Daponil. Francji, RFN, USA, Wielkiej Brytanii i 
ZSRR /Atlanta, USA, październik 1979 r./ przedstawiciel Natio
nal Science Foundation USA poinformował o wstrzymaniu finansom* 
wsnla projektów inżynierskich w dziedzinie informacji naukowej 
i technicznej i o przeniesieniu finensowenie na bsdenia pod
staw informacji naukowej. Można przypuszczać, żs ten potężny 
system banków danych i sieci z dostępem dialogowym, który zo-
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•tał zbudowany w USA. nia podnióał efektywności bada A naukowy^
1 technicznych do oczakiwanago poziomu, co zauslło do sklarować 
nia uwagi na rozwifzywania naukowych problaaów inforaacji.

Specjaliści radzieccy przadatawiajg zbliZony do powyZaze- 
go punkt widzenia: *Z punktu widzenia nauki zaaadniezg kwaatla 
Jaat problem prezentowania informacji, a wyposażenie techniczne 
.i rozwiązania organizacyjna powinny wypływać z rozstrzygnięcia 
problemu zasadniczego” /1 a. 2/.

Takie poatawienie problemu Jest całkowicie nowoczesne.
W badaniach naukowych podstaw informacji naukowej zrobiono za» - 
ledwie pierwsza kroki, ponieważ wyłęcznie praktyczna ukierun
kowanie całej działalności w dziedzinie informacji, od poczęt- 
ku Jakby potwierdzało nieobecność koniecznych badaA naukowych, 
a zatem arszystkie nadzieje pokładane były w technice. TakZe o- 
bacnle w zwięzku z szybkimi postępami w dziedzinie mikroelek
troniki istnieję warunki dla *wialklch oczekiwaAT OednakZe 
tylko zbadanie naukowych podstaw inforaacji aoZe zapewnić roz- 
więzanie na bazie tej techniki głównego praktycznego zadania: 
zamiany duZych strat sryslłku społecznego na przygotowanie po
trzebnej inforaacji w odpowiednia czasie i w potędanye miejscu.

Tłumaczyła Barbara Krygier
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VINITI - 30 YEARS OF SCIENTIFIC SEARCHING

S и ш а г у

The article Is devoted to the characteriatica of the 
activity of the All-union Institute of Scientific and Techni* 
cal Infornation of the Acad e m y  of Sciences of the USSR during 
past 30 years and to the presentation of quelitative changes 
within directions of basic tasks and works of this institute. 
At the beginning stage of the organization VINITI played, in 
principle, the role of a service which consisted in preparing 
and publishing abstracting journals. By the end of 50-ies and 
the beginning of 60-ies years there appeared a new ”enginee> 
ring trend" in carried works, connected with creation of wo* 
darn means and tools of information technology. Then, in 
70-ies years there was prepared a project of an computerized 
scientific information system that generates bibliographic 
data bases in different fields of science and technology.
Also, there were conducted works on building microreproduclng 
system. Paraleli to the engineering trend and service activl«> 
ty of VINITI there has been developping a scientific trend 
related to the appearing of a new scientific discipline - 
ściance of information. Against thle background there la pre
pared a new infornation technology, that takes into account, 
as a necessary, condition of networking and charactariatic 
features of science of information. There are also conaldaradf 
in the article, the task of creating "a comfortable informa
tion environment*’, problem of application of aicroaXeetronios 
in infornation systems and also the necessity of fundamental 
research that have as their objective the guelitetive obarac- 
teriatics of scientific information.
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ВВЕИТа - 50 ЛЕТ В&7ЧНОГО ПОВСЕЛ

Р е з ю м е

Статья посвяцева характервотвке деятвльяостг ВВШТВ в тече- 
нве 30 лет, а также представлеяио качественных изыенениВ в напра- 
влениях основных работ этого инотнтута. В начальном, органнзадно- 
ннсм этапе, роль ВИНИТИ жнела прежде всего обслтжнвапщнИ харак ~ 
тер и выражалась в подготовке н выпуске рефератнвннх журналов.
В конце 50-тых н в начале 60-тых годов возникло инженерное напра
вление работ, связанное с созданием современных средств информа
ционной техвики. В 70>тых годах был разработан проект автоматизи
рованной системы научно-технической информации, генерирующей ба
зы библиографических данных по разным областям науки и техники. 
Велись также работы по созданию системы микрокопирования, Пара- 
ддельЕО развивалось научно-исследовательское направление работ, 
связанное с возникновением новой научной дисциплины -  информати
ки. На этом фоне развивается новая "информационная технология" 
учитывающая условия работы в рамках необходимых информационных 
сетей , а также характерные черты информатики, кроме того в ста
тье обсуждены: задача создания "комфортной информационной сре
ды! вопросы использования никроэлектрояики в информационных сис
темах, а  также исследований в области качественной характеристи
ки научной информации.





M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

В т  CHMIEŁEIIfSKA-eORCZYCA 
Instytut BibllotsfcoznMistfm i 
InforMeji NsukonsJ UW

ZASADY KORZYSTANIA Z BSO /BROAD SYSTEM OF ORDERING/

Cel 1 zskrss Broad Syataa of Ordering - 
syatCMiu klasyfikacyjnego stworzonego dla 
s i a d  Inforaacji obejmuj«caj «rszystkle 
dziedziny wiedzy. Historia powstania Sy
stemu. Struktura BSO. Fasety wspólne w 
BSO: opcJonвlлa faseta wskazujące typ 
źródła informacyjnego, faseta aiejsce i 
faseta czas. Notacja BSO. Tematy złożo
na « zasady łfczenla symboli.

Tablica schematu BSO /Broad System of Ordering/ opubliko
wana zostały po raz pierwszy w 197B r. /1/. Wydanie to zawie
rało bardzo ogólny wstęp omawiaJęcy historię systemu. Jego ca
la i zadania» zasady rzędzęca organizację i strukturę schematu, 
syafaolikę słuZęcę do kodowania danych, reguły koabinowania sya- 
boli» poddziały wspólna oraz indeks alfabetyczny. Oceniono, iż 
takie krótkie przedstawiania systemu nls Jest wystarczaJęca. 
wisie problemów nie zostało wyjaónionych w sposób wyczerpujący 
i dlatego do poprawnego i sprawnego wykorzystywania BSO potrze-
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bny Jest dodatkowy podręcznik, przedstesrlejfoy szczegółowo zasady 
stosowania klasyfikacji wraz z uzssadnianis* i z przykładaai 
ilustrujęcyai ta zasady.

Podręcznik taki, opracowany przez sasych twórców ostatecz
nej wersji BSO. ukazał aię w rok później /2/. Zawiera on rozwi
nięcie problaaów zasygnalizowanych we wstępie do pierwszego wy
dania tablic oraz szereg za^dnieó poprzednio nie poruszonych. 
Opisana zostały konkretne trudności, które występiły przy wyko
rzystywaniu BSO w praktyce w okresie jago próbnej eksploatacji 
i net ody ich rozwięzywania. Ola zilustrowania tych zagadnisó 
przedstawiono przykładowy zbiór 750 zapisów BSO srraz z indekssa 
alfabetycznya kiarujęcya do tych zspisów.

Oba wydawnictwa zostały przygotowane przez FIO przy współ
pracy i ponocy finansowej UNESCO.

Cel 1 zakres BSO

BSO jest systeees klasyfikacyjnya stworzonya dis ogólne- 
świstowej sieci inforascji obejnujęcej wszystkie dziedziny wie
dzy. Oest to język, którego funkcję aa być iiaotllwlanis przeka
zywania informacji między ośrodkami stosujęcyai własna, zróżni
cowane języki indeksowanls/sryszukiwanie, aa to być więc aecha- 
nlzm pośrednlczęcy między systemami informacyjnymi a służbaai 
stosujęeymi zróżnicowane środki lingwistyczne do zapisu danych. 
Oczywiście, nie wyklucza się możliwości wykorzystania B90 do in̂ » 
nych celów, i tak np. już w trakcie opracowywania został BSO 
nieoczekiwanie zastosowany do uporzędkosMnia zawartości pewnego 
wydawnictwa encyklopedycznego.

BSO jest stosunkosro f^ytkla systaaem porzędkujęcya, tzn. 
nie zostały wykorzystane możliwości rozbudowy wielu tematów 
”w głęb* schematu. Przyjęto w tym wypadku zasadę, iż Jeśli ist
nieje choć jeden ośrodek informacji lub wydawnictwo informacyj
ne /s więc ”zorganizowane źródło informacji*/ poświęcone całko
wicie danemu tematowi, to temat ten musi mleć swój sdbasny sym
bol w schemacie BSO /z dalszego tekstu wynika, że autorom cho
dzi tu głównie o ośrodki wydajęce regularnie informację specje- 
listycznę/. Twórcy BSO, zdajęc sobie sprawę, że nie byli w sta-
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ni» objfć wszystkich żródsł Inforsscji tsgo typu» przewiduj« w 
przysa^ości dodsnis nowych ^sboll dis szsrspo nowych tssatów*

Historio powstsnis BSO

Poczptki B90 sięgsjs powstsłsgo w Istsch szsićdzlssiptych 
projsktu stworzonis ogólnoświstowsj sisci ośrodków Inforsacji 
naukowoj« sajpenj no uwadze azczególnia problaay krajów rozwi* 
jajęcych się. Niazbędnyn alaaantou takiej aiaci był język, in» 
foraacyjno-wyazukiwawczy gwarantujęey dostępność inferaaeji o 
treści zasobów inforaacyjnych jednego ośrodka pozostałya ośrod- 
kos aieci. Ponieważ poazczagólne ośrodki atosowały swoje własna, 
zróżnicowane języki indeksowania i z uzasadnionych powodów nla 
zamarzały ich zwlanlać« jadynya rozwięzaniea było postępowania, 
w któryn aynbola inforaacji treściowej jednego lokalnego języka 
Indeksowania aogłyby być zaaianiona za poaocę środków aechanicz- 
nych na kody innego języka rsprazantujęce tę saaę inforaację ta- 
aatycznę*

Punktea zwrotnya w historii BSO było ustalenie przez ICSU 
i UNESCO wspólnego projektu badań nad aożliwościę utworzenia 
środka lingwistycznego spełniajęcego ten postulat. Projekt ten 
powstał w 1967 r.. i obsjaował a.in. utworzenie Grupy Roboczej 
da. Indakaowania i Klasyfikacji, w której skład weszli I. Oahl- 
barg« О.Э. Foakatt /przewodniczący/, F.A. Sviridov /reprezentu- 
jęey PZO/ oraz A. van der Lean. Utworzona Grupa Robocza zaakcep
towała dotyehczaaowę idaę ”języka-pośrodnika" /switching langu
age/ i rozpoczęła praca badawcze nad nożliwościę przyjęcia lub 
zaadaptowania którejś z iatniajęcych już klasyfikacji lub języ
ków indeksowania jako języka pośrednika dla ogólnej sieci in- 
forwacjl naukowej. Zadania przeprowadzenia badań porównawczych 
iatniajęcych ogólnych schaaatów klasyfikacyjnych w języku an- 
gialskia pod kętaa ich przydatności na język pośrednik zostało 
powierzona zespołowi Aslib Research Oepartaent pod kiarunkiaa 
B.C. Vickery*ago. Zespół tan uznał wszystkie istniejęce sche- 
aaty za nieprzydatna, wakazujęc na UKO jako na "najaniej nie-, 
przydatnę*. Na Forua PIO SCR /SCR - skrót pierwszej nazwy języ
ka - pośrednika Standard Rafaranca Coda, zastępionej potas na-
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zwf BSO/ w Budapeszcie w 1972 r. zadecydoweno о konieczności u< 
tworzenia apacjalnago schematu 1 ustalono w bardzo ogólnym zary
sie jego formę i zakres.

w następstwie konferencji w Budapeszcie FIO powołała do t y  
cia nowę Grupę Roboczę FID SCR, niezaletnę zarówno od Central 
Classification Committee jak i od Classlfication Research Coaai- 
ttaa. Nowa Grupa Robocza rozpoczęła swe prace w roku 1973, z po-' 
mocę finansowa ze strony FIO i UNESCO, w składzie: F. Atherton, 
W.F. Oe Regt, 0,H. de Wijn, A. Neelaaeghan, A-F. Schmidt, O.S‘l- 
mandl, 0. Toman /przewodniczący/ oraz G.A. Lloyd. 0u± w pierw
szym półroczu następiły pewne zmiany personalne w składzie Gru
py. zrezygnowali za współpracy P. Atherton i A. Neelaaeghan, a 
włęczenl zostali I. Dahlberg 1 E.O. Coates. Wyłoniono z Grupy 
Roboczej Panel BSO /Е.О. Coates, G.A. Llyod, 0. Slmandl/, któ
remu we wrześniu 1974 r. powierzono ostateczne opracowanie BSO. 
Szczegółowy opis etapów powstawania schematu oraz metod prac 
przyjętych przez Panel wraz z wykazem źródeł /tezaurusów, słow
ników itp./, z których czerpano słownictwo oraz zasadami doboru 
sławnictwe i kontroli leksykograficznej wybranych wyrazów znaj- 
c^; e się w trzecim rozdziale wspomnianego podróżnika» Ogólnie 
w historii pcwstanie ostatecznej s»rsji BSO wyrótnić motnm 
4 etapy*.

1. Prow:izoryczny szkic, bez ayaholiki. Projekt tan przes
łany został 4ЭЭ ekspmrtcMf do oceny. Gtrzyweno 100 odpowiedzi
/ma-nzec 1975 r./.

2. Pierwszy projekt poprewloimy, biędęcy wyinikŁoe «nrzględ- 
nier-ia uwag w otrzy-di&airrych odpowiedziach; projekt ten psaledeł 
juz własnę notecbę /syaboliktę/ /оаг'-етр 197в г»/.

3. Drugx. projekt popnewlony, zaopatrzony w  liiidafce alfabe-- 
tyczny; projekt ten był wynikiem dalszych prac badawczych Pane
lu BSO, wajęcych ne calu m.In. wyellninowanla wieloznaczności 
/atarptań 1977 r./. Projekt ten poddano przetestowaniu w 2в 
niezależnych instytucjach jeeienię 1977 r.

4. Trzeci projekt poprawiony, a pierwszy opublikowany, 
uwzględnięjęcy wyniki przetestowania 1 dalszych badaó Panelu 
/aarzec 1978 r./.
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Struktura BSD

Ogólny aehMiet BSO nożna przadatawić jako akładajgcy aia 
z 3 ezgóei:

1. Pola 100 - nauki natodologiczna 1 techniki, najfca za- 
atoaowania w wielu dziedzinach i atenowigce zaataw niazbędnych 
narzędzi ponocniczych dla nauk zawartych w punkcie drugin.

2. Pele od 200 do 588 - nauki uezaregowana zgodnie z po- 
rżędkiep roanęcej złożoności zjawisk i obiektów, któryai nauki 
ta aię zajmuję, zaczynając od nauk fizycznych, poprzez nauki o 
życiu /life aciencea/, aż do nauk apołeczny^.

3. Pole od 600 do 992 - dyacypliny przedaiotowe, z których 
każde akoncentroweha jeat na produkcie /technplogicznya, ling- 
wiatycznya, artyatycznya lub duchowyn/ działalności ludzkiej.

Przy uetalaniu charakteru atruktury i notacji BSO kierosM- 
r>c aię przede spezyatfcia zapewnieniaa jak najaniajazego wyaiłku 
niezbędnego do wykorzystywania acheaatu i jego aktualizacji.
W rzeczywistości BSO jeat ayateaea całkowicie faeetowya, cho
ciaż zrazygnowano z wprowadzania apaejalnych oznaczeń kodowych 
dla poazczagólnych faaat.

Tablice zawieraję 3 fasety wspólne nożliwe do zastoeowenia 
w całya achanacie: opcjonalna faaatę typu źródła inforąacyjnago, 
fasetę czaeu i faeetę wiejącą. Natoaiaat w obrębie każdej dzie
dziny poszczególne eleaenty zorganizowane aę według przyjętego 
wzorca faeatowego, powtarzającego aię w znacznya stopniu w wię
kszości pól feaetowych. wzorzec ten wprowadza naatępujęca ko
lejność faset /z nielicznym wyjętkawi/:
1. Narzędzia lub wyposażenie do przeprowadzania działań /proce

su/
2. działania /tj. celowa działalność ludzka/
3. Procesy Aizajawne oddziełymnie/
4. Części, podsyatewy obiektów badań lub produktów
5. Obiekty działań lub badań, produkty lub całe ayatewy

Ookuwanty o przedwiotach /obiektach^, i zjawiskach rozważa
nych w ujęciu wieloaapektowyw atanosriły od dawna problea w kla
syfikacjach dokmęntacyjnych opartych, tak jak BSO, na podziela 
wiedzy według dyscyplin. Ośrodek inforwacyjny zajaujęcy się np.
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Rybaai we wszystkich aspektach, zoologiczny*, akonowlcznyw. żyw- 
nościowyo. nitycznya. przanyałowyw /rybołóstwo/ czy aportowy* 
/wędkarstwo/ nla powinien być właściwie uwleazczony w dziale Zo
ologia, a tylko takich nożliwości wspomniane klesyfikecje dos
tarczaj ę. Ola rozwiszania tego problemu w tablicach ogólnych 
BSO wprowadzono kilka klas oznaczających zjawiaka lub przedmio
ty w aspekcie międzydyscyplinarnym lub nondyscyplinarny*. np.470. 
Potrzeby ludzkie /Human needs/ obejmujgce Żywność. Ubranie. Czas 
wolny, itp. czy 528 Grupy społeczne w różnych aspektach. Ola po
zostałych przypadków przeznaczono specjalny symbol 008. Tak więc 
poszczególne przedmioty umieszczone są w dziedzinie, w której 
kategoriach sę definiowene /np. temat Ryby w Zoologii/, ale przy 
traktowaniu tych tematów w innym ujęciu należy wybrany symbol 
połęczyć ze wspomnianym symbolem 088. tzn. symbol dziedziny de- 
finiujęcej deny obiekt dodać do symbolu 088. I tak dla zoologi
cznego punktu widzenia tematu Ryby wybrany'będzie z tablic sym
bol 3 4 5 .  5 2 ,  zaś ten sam symbol dodany do 088 Jako 088. 345. 82 
oznacza Ryby we wszystkich aspektach /w tym 1 w zoologicznym/*

A
Fasety wspólne

BSO posiada trzy fasety możliwe do stosowania w całym sche
macie. Pierwszę jest opcjonalna faseta wskazujęca typ źródła in- 
f ormacyjnego, a więc nie przeznaczone do reprezentowania Jego 
zawartości przedmiotowej. Faseta ta została wprowadzona po raz 
pierwszy dopiero w ostatniej wersji BsO. Przyczyną JeJ wprowa
dzenia było z jednej strony zasygnalizowanie przez użytkowników 
potrzeby dodania tego typu informacji, z drugiej - próba wyeli
minowania błędów w indeksowaniu powstałych na skutek stosowania 
symboli oznaczających treść /zakres/ do przedstawienia informa
cji o typie lub formie źródeł informacyjnych. W wyniku przetes
towania BSO stwierdzono bowiem, że większość dokumentalistów 
wprowadzała do opisów dane o typie źródła informacyjnego.szcze
gólnie Jeśli zawarte były one w  nezwie /tytule/ tego źródła, u- 
żywejęc błędnie do tego celu symboli BSO przeznaczonych do ozna
czenia zakresu tych źródeł. Ne przykład "British Technology 
Index", czyli indeks w^ydmrany w Wielkiej Brytanii z zakresu 
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techniki» był błędnie kodowany przez wielu dokueentelietów# 
eieet prostyn eywbolee 600 - Techniko» eyebolew 600-026» 6В» oo 
oznecze źródłb inforeecyjne dotyczęce Iródeł inforeecyjnyeh z 
zekreeu techniki w Wielkiej Brytanii. Obecnie poprawny ayabol 
dla BTI ma poatać 600 33-026»GB» co oznacza: indeka» pochodzący 
z Wielkiej Brytanii» dotyczęcy techniki.

Pozoatałe dwie fasety wspólne to Miejsce i Czas» oznaczone
\

odpowiednio symbolami -01 i -02. Maję one zastosowanie we wszy
stkich klasach tablic BSO oprócz tych» w których aspekt miejs
ca lub czasu został jut w jakió sposób uwzględniony w schemacie 
wyllczajęcym» np. w działach 510* Historia, 544 do 546 - Histo
ria polityczna i Polityka poszczególnych państw, itp. Faseta 
Miejsca wykorzyatuje dwuliterowy kod ISO 3166 do oznaczania 
nazw krajów» ale posiada takte symbole na oznaczania innych 
obszarów politycznych /np. Kraja 0WG/, obszarów określonych we
dług Języka /np. Kraje anglojęzyczne/, rasy, rsligli lub też 
elementów geografii fizycznej /np. Obszary tropikalne/»

Notacja BSO

Ponieważ relacje między poszczególnymi dyscyplinami wiedzy 
podlegajf cięgłym zmianom, żadna struktura klasyfikacyjna nie 
może może być stała i zawsze wymagać będzie aktualizacji. Dla
tego też zdecydowano, że arbitralny porzędkowy system kodowania 
będzie bardziej ekonomiczny i eniej kłopotliwy niż system od
zwierciedla Jęcy relacje aemantyczne między poszczególnymi jed
nostkami. Ten rodzaj notacji» zwany najczęściej notację > nie- 
ekapresywnę, nie wprowadza aymboli semantycznie aotywowanych, 
tzn. nie daje informacji o strukturze semantycznej danych po
jęć /oprócz wskazania kolejności ich występowania/» ueożliwia 
za to bez ogreniczeń wprowedzanie nowych tematów w alejsca lo
gicznie im odpoariadajęce, bez konieczności przebudowy części 
echemetu.

Notacja BSO Jeat raczej zorientowane na użytkownika-czło- 
wieka» a nie na maszynę, śtęd etosowahis cyfr arabskich i krót
kość symboli /ponad 90% terminów prostych» występujęcych w tab
licach ma kody nie więcej niż 5-cyfrcwe/. Cyfry arabskie 0 * 9
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zostaty wybrana jako potfatawowy zbiór aywboll w notacji B80 /•«; 
ogólnim znanym zbloraa znaków, aajteych powazaehnla znano wartoóó 
porzfdkowo/. Oprócz togo do zastawu znaków BSO wprowadzono dwa 
aaaantycznla pusto znaki intarpunkcyjna - przecinak 1 ayólnik. 
oraz w niektórych wypadkach lltary alfabatu łacióaklago A • Z, 
stosowana w przypadku konieczności "Indywlduelizacji” nioktórycll 
rzeczy i zjawisk, np. dla wyszczogóInlania ńazwiaka twórcy lub 
nazwy organizacji. Litery alfabatu łaclóaklago s« tat wykorzya* 
tywane we wspoanianya juZ kodzie ISO dla nazw krajów, zaadapto* 
wanya w fasecie wspólnej aiejeca.

Ze względu na wprowadzenia tych dodatkowych znaków, których 
wartość porzpdkowa nie jest ustalona, autorzy BSO opracowali za
sady porzędkowania zapisów w zbiorze, aajgeo postać tabalarycz-^ 
nych zaleceń, np. syabole cyfroare poprzedzona кгеЫсд /ayślni- 
kie a/ powinny występować przed syabolaal poprzadzonyai firzacino 
kiem. symbole cyfrowe maję pierwszeństwo przed literowyal. itp.

Przedstawione takZe tabelaryczne zalecania dotyczęce two« 
rżenia symboli dla danego teastu; i tak isszystkla syabola au- 
szę zaczynać się od trzycyfrowsgo kodu /od 000 do 999/, następ* 
nie w razie konieczności dalszej rozbudowy występuje eaparetor 
w postaci przecinka, a ze nim divueyfrowy eleaent /od 00 do 99/, 
który możne dalej rozbudowywać dodajęc następny przecinek 1 dwu
cyfrowy kod, itd. Zgodnie z tyn, typowy symbol BSO składa się z 
pojedynczej grupy trzycyfrowej oraz nieokreślonej liczby grup 
dwucyfrowych, przy czym wszystkie grupy oddzielone sę od siebie 
przecinkami, np.

915, 15, 50, ...
W kilku określonych przypadkach ten wzorzec symbolu 

/3, 2, 2,.../ może ulec zalanie, np. przy łęczeniu syaboll za 
wspoanianya już syabolea 088 /dla przedstawienia wieloaspekto- 
wości teastu/ otrzymuje się nietypowy wzorzec 3, 3, 2, 2,.... 
w syabolu złożonym zawierajęcya ayślnik /np. przy połęczsnlu z 
fasetę Miejsca lub Czasu/ podany wzorzec 3, 2, 2,... aoża znaj
dować się po obu stronach kraski. Czasaai jednak ayślnik łęczy 
tylko dwe syabole trzycyfrowa, np. 642-580.

Scheaat klasyfikacyjny 8S0 pierwotnie stworzony został 
bez jakiejkolwiek notacji, tak więc jago struktura nie jest
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od przyjętęj notacji w tadon sposób uzalatniona. Obecna notsc|a 
noża być usunięta i zastępiona innę baz zalany charadctMV aaaago 
schaaatu.

Toasty zł<^ona, zasady łęczsBriLa syslwill.

Wóród "zorganizoaanych” żródaił Infaraacjl znajduję się i 
tak la» która poświęcona sę zagada ianiaa aajęcya eharaktar toas
tów złożonych, w jEwięzku z ty o B®0 wprowadził środki «^użęca łę- 
czaniu syaboli alaaantarnych w calio utworzenia ayaboli dla toas
tów złożonych. Wprowadzanie togo typu środków powodują kanlacz- 
ność ustalania kolejności w jakiaj wiasanty łęczona waję być za
pisywana /tzw. citation order /porzędidc zapisu/ lid» ferauła fa- 
aatowa/. Porzędak ton jest w BSO. ściśla jwd-ęzany za wspoania- 
nya Już wzorcaa faaetowya. ustalajęcya kolajaość almantAw w ta
blicach. Ogólna zasada przyjęta w BSO nówi. Hm w obrębia Jadnago 
pola przadsiotowago /subject field/« elamonty aysbolu złożonage 
zapisywana sę w kolejności odwrotnej w etotunku <do kolajności 
występowania tych alanantów w tablicach klasyfikacyjnych. W ra- 
zultacie takiego postępowania otrzyauja się następujęcę forau- 
łę fasatowę: Obiekty i produkty: Części obiektów x proi^któw; 
Procesy: Działania: Narzędzia. Tak więc w większości wypadkdw 
ustalania porzędku zapisu alanantów syabolu złożonago aprawadza 
się do czysto aechanicznsj procedury, polsgajęcaj na sz^agowa- 
nlu aywboli według ich aalajęcaj wartości liczbowMil. lea przy
kład w dziale 252 - Aatronoaia i Aatroflzyka znajduję się ayn- 
bola:

28 Aatronoaia aatalitMrita
72 ZJawlaka ałonaczna

Taaat złożony “Badania aatalitama zjawisk atonacznye)»* zapisa
ny będzie przez podanie na piarwszya aiajsco alawantu ayatępu- 
Jęcago w achaaacia w dalszej kolejności /a więc o większa| war
tości liczbosraj/, tj. 72 - Zjawiska ałonaczna, a naatępnla ala- 
aantu poprzedzaJęcago go, tj. 28 - Aatronoaia aatalttarins,
W rezultacie otrzyaujaay śyabol złożony p  postaci 2 ^ ,  72. 2B 
charakteryzujęcy Jednoznacznie wapoaniany wyżej tea^t.
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Oplaan* zasada organizowania zapiadw dla taaatów złolonyeh 
odnosi się tylko do przypadków* w których slsaanty łęozona po* 
chodzę z tego saasgo pola przsdniotowsgo /zw. w ВЭО "conbination 
area"/. Czasami jadnak występują konieczność zastosowania tama* 
tu złożonego będęcago połęczaniam tematów nalażęcych do różnych 
dyscyplin, np. Socjologia nauczania. Ekonomika transportu nora* 
kiego. Geofizyczne aspekty kopalnictwa, Chamia w technologii 
szkła. Zwięzkl zawodowe muzyków.Itp. Zasady rzędzęca łęczanlam 
elementów w tematach tego typu sę zupełnie różne od oplaanyeh 
powyżej, tak więc aby utworzyć poprawny symbol dla tematu zło* 
żonego należy najpierw ustalić z jakim rodzajem połęczenla mamy 
do czynienia. Czy jest to:

1/ połęczenie "wewnętrzna* /internal combination, inter* 
•field combination/, a więc zawierajęca elementy notacyjne z te* 
go samego pola przedmiotowego, czy

2/ połęczenie "zewnętrzne” /external combination/, a więc 
utworzone z elementów notacyjnych zaczerpniętych z różnych pól 
przedmiotowych.

Aby podział ten był całkowicie jednoznaczny i aby nie było 
wętpllwoścl, gdzie zaczyna się i kończy jedno pole przedmioto* 
we, autorzy BSD zamieścili na poezętku tablic wykaz tych pól 
/combination areas/, pozwalajęcy w sposób całkowicie machsnlcz* 
ny ustalić, które połęczenie aę wewnętrzna, a która zswnętrzns.

3ak już wspomniano, dla połęczeń wewnętrznych, czyli z obo* 
me elementami zaczerpniętymi z jednej "combination area", obo* 
wlęzuje reguła umieszczania elementów w kolejności odwrotnej w 
stosunku do tej, w jakiej znajduję się w tablicach. Ola połę* 
czań zewnętrznych, niestety, nie udało się ustalenia porzędku 
zapisu zredukować do aani*machanicznaj operacji. Przyczynę nie* 
możności atoaowanla zasady "odwrotnej kolejności” dla połęczaó 
zewnętrznych wyjaśnić nożna najlepiej na przykładzie. Przyjaij* 
ay np. tę zasadę dla połęczenie majęeego sryrazić temat złożony 
"Psychologia nauczania". ИГ wyniku otrzymujemy symbol 460*450. 
gdzie 460 oznacza Nauczenia, myślnik jmat znmklmm /aymbolmm/ 
kombinacji zewnętrznej, 450 oznacza Psychologię. Зек natoaimat 
należałoby zakodoiMĆ temat "Nauczania psychologii"? 3ośli za* 
atoaować tę sarnę regułę, otrzymamy tmn amm symbol złożony
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460-450, choć wartość znaczanlowa obu taaatów jeet różna. Takla 
rozwiązania Jaat nia do przyjęcia, gdyż wprowadza duży azua in
formacyjny, wynikajęcy z niajadnoznaczności wielu taaatów złożo
nych. Przykład tan wskazują na uzalażnianla tworzenia ayaboli 
dla taaatów złożonych od rodzaju ralacji zachodzęcaj między ich 
aleaantaai; te saaa ayabola alaaantarha połęczona różnę ralację 
Bogę aiać zupałnia różna znaszania.

Tak więc budujęc symbol dla kombinacji zewnętrznej wyraża- 
jęcaj temat złożony, należy najpierw określić rodzaj ralacji ł«- 
częcaj akładniki tego symbolu• a następnie postępować zgodnie z 
zaleceniami, sformułowanymi w postaci tabelarycznej, uatalaję- 
cymi poprawnę kolejność zapiau dla połęczeó zewnętrznych. Zale
cania ta brzmię:

Zapisz jako pierwszyt symbol alamantu oznaczajęeego dzia
dzinę zastosowania, przeznaczania, cal, produkt koócowy 
lub cały ayatam /w powyższym przykładzie ‘‘Nauczanie*' by
ło dziadzinę zastoepwania w temacie "Psychologia naucza
nia", podczas gdy w temacie "Nauczanie psychologii" 
dziadzinę zastosowania Jest "Psychologia"/.

Zapisz jako drugi: symbol elementu okraślajęcego aspekt, 
sposób podejścia do zagadnienia, czynność zaatosowanę. 
wykonawcę lub część określonej całości, itd. /"Psycho
logia" była aspaktaa podejścia w "Psychologii naucza
nia". podczas gdy "Nauczania* było czynnościę lub pro- 
cesaa zastosowanym do Psychologii w tamacia "Nauczanie 
psychologii"/.

Kombinacja zewnętrzna w BSO nogę być stosowane tylko w 
przypadku występowania wymienionych powyżej relacji, a nia 
dla jakichkolwiek "nieokreślonych* relacji. Przed utworzeniem 
połęczania zewnętrznego należy zawsze sprawdzić, czy dany te
mat złożony nia jest przypadkiem zawarty w schemacie wylicza- 
Jęeya jako ayabol prosty, jak np. temat Kobiety w medycynie.

Należy tu dodać, ża w peumych dziadzinach, w których wy
rażenia złożona występuję wyjętkowo często, tablice sama do- 
atarezaję wzorów połęczaó'poprzez zamieszczone tam instrukcje 
typu "Dalszy podział jak... /Expand like .../.
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Całość schaaatu klatyfikacyjnago B90 jaat" bardzo przejrzysta. 
Na kośeu zaaiaazezony Jaat indeks alfabetyczny* bfdpcy Intagralnp 
czfścif systeau. choć autorzy przeatrzegajg przed etoaowaniaa 
eaaego indeksu przy ustalaniu syaboli BSO.

m  wstępie do tablic wyjaśnione sę w sposób bsrdzo przy* 
stępny wraz z przykładani zasady rzędzęce szaregowsniaa zapisów 
w kartotece /filing order/ oraz кolejnościę*zapisu eleaentów syn* 
boli koabinowanych. Przedstawiono także w postaci tabelarycznej 
procedurę tworzenie syaboli koabinowanych dla teaatów złożonych. 
Podany Jest też cały wykaz przykładów syaboli koabinowanych wraz 
z onówieniea rodzajów tych syaboli i rodzajów koablnacji. W pod
ręczniku BSO znaleźć aożna tych przykładów znacznie więcej, g<fyż 
zsaieszczony Jest tea wzorcowy zbiór zapisów BSO,oznaczaJęcych 
różne znane organizacje specjalistyczne i służby infomacyjne 
/materiał ten pochodzi z przetestowania BSO w 1977 r,/. Na koócu 
tego przykładowego wykazu znajduje się indeks alfabetyczny kie- 
rujęcy do zapisów tego zbioru, aiejscaai bogatszy /głębszy/ niż 
indeks do tablic BSO, gdyż zawiera także zapisy kierujęce do 
symboli złożonych.

Santa idea takiego gotowego zbioru wzorcowego Jest godna po
chwały, gdyż po pierwsze daje Już gotowy zbiór podstawowy naj
bardziej znanych ośrodków inforaacjl, po drugie służy Jako ilus
tracje zasad wyłożonych w przedmowie do tablic i w części teore
tycznej podręcznika, i po trzecie - daje możliwość przećwiczenia 
i sprawdzenia własnych umiejętności w indeksowaniu za pomocę BSO.

0 znaczeniu i pozycji BSO wśród Języków indekaowanie świad
czy coraz częstsze wykorzystywanie tego eysteau, wprowadzania go 
do programów nauczania w placówkach szkoleniowych z zakresu bi
bliotekarstwa i Inforascji naukowej, oraz uaieszczanie opisu, 
tego systemu w podręcznikach z zakresu teorii Języków inform- 
cyjno-wyezuklwawczych wśród takich "żelaznych** pozycji Jak UKO. 
Klasyfikacje Ozleeiętna Oeweye, Klasyfikacja Owukropkowa Rmngm- 
nathana czy PRECIS.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu tego typu 
eye temu. opisane dokładnie w podręczniku BSO, mogłyby zostać wy<i 
korzystane w Polsce przez autorów PKT - Polskiej Klssyfikscji 
TsastycznsJ. gdyż csls i zadenis obu tych systowów sę prowls 
identyczne.
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GEORG SCHMOLL
Instytut Bibliotekoznawstwa i 
Inforwacji Naukowej 
Uniwersytetu Huaboldta П Berlinie

UWAGI NA TEMAT KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA PRACOWNIKÓW 
INFORMACJI W TOKU PRACY ZAWODOWEJ

Zakres tematyczny kształcenie i doskonale* 
nie pracowników inforwacji. Treóć kształcę* 
nia. Konieczność organizowania i planowania 
doskonalenia pracowników informacji w toku 
pracy zawodowej. Zadania pracowników infor* 
nacji i stawiane im siynaganla.

Sprawy kształcenia i doskonalenie pracowników informacji 
często stanowię dopiero punkt wyjściowy dla efektywnej prakty
ki informacyjnej, Poniżej poruszono jedynie pewne wybrane za
gadnienia stanowięce część Istotnych problemów w tym zakresie. 
Problemy te ujęte sę w 4 pytaniach problemowych, które sę roz
ważana 1 dyskusja nad niai będzie nadal kontynuowana.

1. Co właściwie stanowi przedmiot /zakres tematyczny/ kształce
nia i doskonalenia pracowników informacji?
Kształcenie i doskonalenie pracowników informacji powinno 

dotyczyć:
- dziedziny, w której wykonywana jest praca informacyjna,
- znajomości języków obcych,
- wiedzy specjalistycznej z zakresu informacji naukowej,
- wiadomości z dziedziny matamatykl, techniki obllczaniowaj, 

psychologii, ekonomii, językoznawstwa ltd.
Gdyby cała ta wiedza - a dla całości wszystkich procesów 

informacyjnych jest ona niezbędna - została przekazana i opa
nowana, wówczas pracownik informacji stałby się swego rodzaju
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MtenaukowcM. со • oczywiści* • Jest żcdanlcw zbyt wygóroww* 
ny«.

Wydaje el clę, że konieczne Jest dostrzeganie zesadnlczej 
różnicy elędzy kaztełćenlee podatawowye a dodatkowym doskonale* 
nice we wszystkich wyalenionych dziadzinach, któro Już się od* 
bywa lub aa być rozwijane w różnych forsach - Jako kształcenie 
przed praktykę zawodowę lub już w trakcie pracy zawodowej.

Celowya posunlęelea dla większych placówek inforaacyjnych 
okazało elę zatrudniania pracowników o różnya profilu zawodowya. 
co powinno uaożllwlć realizację wyalenionych wyaagart fcoaplekeo* 
wych. Podczas rozwlęzywanla zadań atoeuje się podział pracy.
I tu Jednak Istnieję pewne wyaagenla 1 uwarunkowania.

2. Co właściwie powinno stanowić treść kształcenia i doskonale
nia? Poalnlęto tu kształcenie 1 doskonalenie specjallstycaie 
oraz kształcenie w zekreele Języków obcych.

Zgodnie z ogólnie przyjętynl wyasganlaai - obok wielu in
nych, węższych zakresów przśdaiotowych - wyaienia się najczęś
ciej :
- techniki Inforaacyjne i dokuaentacyjne /wśród nich oczywiście 

cały szereg wariantów, od oceny wykorzystania dużych systeaów 
technicznych czy usług na taśaach magnetycznych po przygoto
wanie różnych technik do eksploatacji,

- podstawowe probleay z dziedziny aateaatykl 1 lingwistyki,
- opanowanie analltyezno-syntetycznego opracowywania i przetwa

rzania źródał Inforaecji i inforaacjl Atóre odbywać się aoże 
również 1 bez znejoaoścl autoaatyzacjl/,

- ogólne podstawy teoretyczne /historia, funkcja społeczna, ter
minologia ltd./,

- wyszukiwanie Inforaacjl apoaobea tradycyjny* 1 zautoaatyzowa- 
nya oraz rozpowazeehnlanle inforaacjl za poaocę właściwych me
tod,

- znajomość krajowej 1 alędzynarodowej organizacji działalności 
Informacyjnej oraz służb i placówek inforaacyjnych.

- doatateezne pojęcie o probleaech bibliotekarstwa, archiwisty
ki 1 ruchu wydawniczego.

Należ/ tu Jeszcze dodać, że wielu ksztełcęcych się i dosko- 
nalęcych pracowników inforaacjl /np. również wielu pracowników
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odpowiedzialnych ze inforeację/ miai jadnoczeinie zapoznać alf z 
azaragiaa określonych zadań, przy czya, obok apacjalizacji w za» 
krasie inforaacji. wyaagana sf takie szerokie horyzonty ayślowe, 

Neleiy podkreślić, ie konieczne Jest połfczenie kształcenia 
podstawowego ze szczegółowa specjalizacja w dziedzinie, którg 
się obsługuje. Pierwszy z tych warunków Jest oczywiście spełnia
ny, w większya Jednak stopniu należy uwzględniać warunek drugi.

Czy w kształceniu podstawowya, obojętnie w jakiej foraie* 
aożna zrezygnować z właściwych treści? Sędzę. że nie*, ponieważ 
przy braku znajomości istniejącego stanu poznania w naszej wła
snej dziedzinie wiedzy bardzo często powstaje sytuacja, że ist
niej ęca, Już sprawdzona wiedza /o nastawieniu negatywnym lub 
pozytywnym/ sprzedawana Jest Jako nowe, postępowe rozwięzanla, 
często bez odpowiedniego sklasyfikowania i bez znajomości prak
tyki.

3. Czy nie należało by właściwiej organizować i planować dosko
nalenie w samym toku pracy zawodowej?
Takie formy kształcenia i doskonalenia Jak studia zawodowe 

stacjonarne i zaoczne, studia podyplomowe, aspirantury, kursy 
doskonalenia i Inne mimo swej różnorodności na ogół nie obejmu
ję wszystkich kolegów z placówek informacyjnych, często kolidu
ję z wymaganiami wobec czynności zawodowych, a w całościoarym 
toku pracy sę na ogół krótkotrwałe i przypadkoara, nawet Jeśli 
z zewnętrz wydaje się inaczej.

Mola zdaniem, do doskonalenia należy, w sposób planowy i 
zorganizowany, włęczyć:
- współpracę w zespołach badawczych,
- dyskusję na tematy specjalistyczne i udział w wymianie doś
wiadczeń ,

- zorganizowane studium literatury epscjalietycznej,
- praktycznę znajomość działalności informacyjnej, procesów in

formacyjnych, technik stosowanych w innych placówkach ltd.
Nalsży rozważyć, czy nie nożna by przewidzieć zobowięza- 

nia podniesienia kwalifikacji w każdym procesie pracy 1 w od
niesieniu do każdego pracownika.

Ciekawa do odnotowania Jest inicjatywa. Jaka została za
stosowana w informacji o budownictwie NRO, Dzięki niej uzyskano 
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ko«pl«k80w* połfCZ8nl8 praktycznych dcówladczcA z czynnoiclazi 
doskonal^eyal, a alanowlcla pracę w tzw, "gablnatach informacyj
nych*; konfrontacja poglfdów, nyalana doświadczać* zorganizowana 
studium litaratury* wykorzystywania rozmaitych środków przakazu 
informacji a± po film.

4. Czago zatam oczakujamy od działalności pracownika informacji 
i jakia atawiamy wymagania co do jago wykaztałcania?
Hlmo la odpoaiiadl na to pytania wydaja się często nadzwy

czaj prosta* nlarzadko pracowników Informacji zmusza się do 
wspólnego wykonywania pracy właściwej dla badacza lub kierowni
ka tematu. Tymczaaam ma on jedynie umolliwić badaczowi i kie
rownikowi wykonywania pracy szybko, bardziej sprawnie i komple
ksowo* tzn. bardziej akutaeznia i afektywnie dla społaczeóstws. 
To samo dotyczy integracyjnych zwięzków badacze z informującym* 
niekiedy w większym stopniu opartych na zasadzie podziału pracy, 
innym razem przybierających formę ściślejszej współpracy. Osta
tnio mówi się równial o funkcji pośrednika informacyjnego. Przy 
eksploatacji większych systemów technicznych rola takiego pra
cownika będzie raczej zwiększać się i nie ш>1па będzie z niej 
zrezygnować. Łączy się to z faktem* la pracownićy informacji 
tylko w sposób warunkowy są producentami i konsumentami infor
macji i jeśli cokolwiek robią* te w charakterze "stacji roz
dzielczych*.

Oaśli chodzi o nauczanie, powinno ono polegać na przekazy
waniu rzeczy sprawdzonych* wpajaniu umiejętności* dostarczaniu 
bodteów do wspólnych przemyślać, zwróceniu uwagi na tendencje 
rozwojowa itd. Ostatecznie przecie! kalda kształcenie z jednej 
strony nastawione jest na cale społeczne* z drugiej jednak 
strony muai być kształtowane konkretnie /hipotezy i nowe idee 
są intermeujące i poszukiwane* jednak one same nie wypełnię 
treści kształcenia/.

Kształcenie 1 doekonalenle na wszystkich szczeblach wew
nątrz 1 poza placówkami, utworzonymi specjalnie do powyższych 
celów* powinno sięgać do istniejących doświadczać i wiedzy, 
jednak równial dynamicznie powinno uwzględniać rozwój nauki.
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□eat to sprawa wszystkich /szkół 1 organów odpoarlsdzlalnych za 
wszslkis zadania/, i na pewno istniejjs tu wiele problewów do roz
wiązania.

Tłuaaczyła Hanna Ordęga-HassenaOller
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R E C E N Z O E  I O M Ó W I  E N  1 A

Redakcja "Zagadnień Inforeacji Naukowej" 
rozpoczyna cykl prezentacji wybranych prac 
doktoreklch z zakreau inforeecji naukowej 
zarówno publikowanych. Jak i niepublikowa* 
nych, przygotowanych w ciggu ostatnich lat 
w róinych ośrodkach naukowych w kraju.

OLGIERDA UN6URIANA KATE60RYZAC0A POLSKIEGO NAZEWNICIWA 
NAUKOWO-TECHNICZNEGO OLA POTRZEB WYSZUKIWANIA INF0RMAC3I

Praca O. Unguriana^ poświęcona teoretycznya i aetodycznya 
aapektoa organizacji słownictwa w Językach inforaacyjnych ze 
ezczególnya uwzględnieńloa ao±liwości wykorzystania wielowyaia- 
rowej fasetowej struktury leksyki Języka inforaacyjnego nie zo
stała dotęd opublikowana. Oej autor - zajaujęcy się przez szereg 
lat probleaatykę Języków inforaacyjnych, w tya a.In. Języków 
klasyfikacyjnych, a także udostępnlaniea polskieau środowisku 
inforaacyjneau teorii klasyfikacji fasetowej S.R. Ranganathana 
- zaarł 1 września 1981 r.

^^Olgierd UNGURIAN: Wykorzystanie teorii klasyfikacji faseto
wej Ranganathana do kategoryzacji polskiego nazewnictwa nau
kowo-technicznego /dla poti^zeb wyszukiwania inforaacjl/ War
szawa 1977, 210 e. aaezyn. powiel.

Praca doktorska wykonana pod kierunkiea prof.dr O.A. 
Wojtasiewicza, .obroniona na Uniwersytecie Warszawskia na Wy
dziale Neofilologii w 1977 r.
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HajQC na uwa<fa:a taoratycznf 1 Mt^dyczne martośb 
torakiaj О. Ungurlana a«dzl«y, ta przedatawlenla Jaga propozycji 
rozwiązań w zakraaia budowy języków inforwacyjnych wota okazać 
aię za wazach aiar użytaczna dla azkolaniowych 1 praktycznych po
trzeb środowiska inforaacyjnago*

Praca składa się z 2 zasadniczych części:
I. Ogólna struktura języka inforaacyjnago '
II. Kategoryzacja polskiego nazewnictwa naukowo-technicznego 

wraz z egzeaplifikacyjnyal wykazaai nazw w układzie według 
kategorii oraz w układzie alfabatycznya.

Ponadto została opatrzona: bibliografię* wykazaa tablic i rysun
ków, ind ek sen nazwisk i Instytucji oraz indeksów przadaietowyw.

Otwierający pracę wstęp jest poświęcony uściślaniu jaj za
kresu tenatyczno-probleaowego oraz uzasadnianiu przyjęcia zapre
zentowanej koncepcji pracy. Autor wyjaśnia, ta przadaiotaa pracy 
nie była uniwersalna kategoryzacja polskiego nazewnictwa naukowo
-technicznego lecz jego ściśle wyselekcjonowanej części, tj.zbio
ru wykorzystywanego dla potrzeb przetwarzania inforwseji i budo- 
wy jfzyków inforaacyjnych na przykładzie terainologii z zakresu 
transportu ssaochodowego oraz inforaacji naukowej. Przeprowadzo
ne w tych ramach zabiegi analityczno-systeaatyzujęce doprowadzi
ły - zgodnie z intencję autora - do przedstawienia jego własnej 
propozycji kategoryzacji słownictwa języka inforwącyjnago. opar
tej na wielowymiarowym układzie fasetowym i stanowięcaj koncep
cję "szkieletu organizacyjnego" budowanego języka.

Podstawę takiego właśnie ujęcia stał się, jak to zaznaczo
no w tytule pracy, dorobek teoretyczny wybitnego bibliotekoznaw- 
cy hinduskiego S.R. Ranganathana ,uznawanego za prekursora w za
kresie rozwięzah struktury Języków informacyjnych. W swojej pra
cy 0 . Ungurlan powołuje się na 4 zasady sformułowane przez Ran- 
ganathana, uznajęc je za przełomowe na tle historii rozwoju ję
zyków informacyjnych, poezynajęc od klasyfikacji bibliotecznych 
poprzez monohierarchiczns klasyfikacje nauk, metody indeksowania 
współrzędnego po języki deskryptorowe. kody sswentyczne oraz 
próby wykorzystania języka naturalnego do przetwarzania informa
cji. Oo zasad tych należę:
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1. Opieranie klaayflkecji dokueentów ną operecjech eeaenty 
eznych, nie zaś logicznych, eyetenetyzujgcych.

2. Uznanie za optynalny aodel «rieloniyeiarowego pola eeaen* 
tycznego języka info macy j nago.

3. Wyodrębnienie jako podatawy konetrukcji języka inforaa- 
cyjnego pojęć pierwotnych /izolat/ do kowponowania pojęć złoto- 
„nych.

4. Opracowanie aetod optynalizacji /elinlnacji braków/ 
notacji w językach klaayflkacyjnch.

Powytezy zeataw załoteó atanowił jednak tylko punkt wyjścia 
pracy. Zrealizowanie jej zasadniczego celu zwięzane było z ko- 
niecznościę przygotowania i uporzędkowania "warsztatu aetodycz- 
nego", którego głównyn składnikiea jest precyzyjna i jasna ter- 
■inologia. w tya punkcie autor onawianej pracy stał przed trud- 
nościanl dwojakiego rodzaju. Po pierwsze - jek eae stwierdzę - 
teoria języków infornaeyjnych jako nowo kształtujęca się dziedzi
na wiedzy, wykorzystujęca aparat pojęciowy i aetodyczny dyscyp
lin pokrewnych, takich jak lingwistyka, logika, bibliotekoznaw
stwo, natswatyka, cybernetyka i in., boryka się z problenawi ter- 
ninologieznynl, Wyraka się to niędzy innyni w rótnorodnyn utywa- 
riiu tych aanych terninów w różnych krajach, a nawet przez różnych 
autorów oraz w posługiwaniu się niejasnym definicjanl terninów 
/na przykład dotyczy to n.in. takich podstawowych terninów jak 
"język infornacyjny", "klasyfikacja”, "pole senantyczne*,
"treść dokunentu" itp./.

Po drugie, równie złożonych probleaów terninologicznych 
dostarezaję teksty prac Ranganathana, a zwłaszcza tekaty jego 
prac teoretycznych, w których operuje terninani o specjalnie la 
przypisanyn znaczeniu, niekiedy zapożyczanyni z innych dziedzin 
wiedzy lub z języka potocznego. Konsekwencję konieczności upo- 
rzędkowania podstawowego aparatu pojęciowego i terninologlczne- 
go jest przyjęty układ pracy.

Część I,"Ogólna struktura języka inforaacyjnego* 
cił: . Л

autor poświę*

- wyjaśnieniu i uporzędkowaniu podstawowej tarninologii języków 
inforaacyjnych, ze śzczagólnya uwzględnieniea tereinologli
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Ranganathana; apośród taralnówr wyMgaJfcych takich zablagda. 
aotha ayaianlć haatgpujgcat "klasyfikacja*, "klasa”, "prsad« 
Slot dckuaantu", "treść dokuaantu", "faseta”, "izolata"
/Rozdz, 1/;

- scharakteryzowaniu i syeteaatyzacji różnych rodzajów relacji 
występujących w teorii i praktyce języków inforaacyjnych 
/Rozdz. 2/;

- wyjaśnieniu znaczenia podatawcwych terainów, zwięzanych z pro- 
cases opracowania tekatów dokuaentów, takich jak np« "klasyfi
kowanie* i "Indeksowania"• a także przędątawieniu charakterys
tyki tego procesu w ujęciu Ranganathana /Rozdz. 3/;

- charakterystyce podstawowych etapów procesu budowy języka in- 
fornacyjnygo oraz ujęcia tych etapów w pewna continuus, spre
cyzowaniu znaczań istotnych terainów zwięzanych z budowę ję
zyka - a.in. "pole ssnantyczne" w języku naturalnym i w języ
ku informacyjnya", "kategoryzacja języka", a także podaniu za
sad budowy grafu aaaantycznego, z uwzględnieniaa zSleceó Ran- 
gsnathana i definicji jego elementów konstrukcyjnych, takich 
jak gałęż klasyfikacyjna,łańcuch klasyfikacyjny i in./Rozdz.4/»

- omówieniu pojęcia wielowymiarowości w języku informacyjnym ja
ko cechy stnJikturalnej zbioru jego leksyki oraz podaniu przy
kładów kategoryzacji słownictwa w wybranych istniejęcych języ
kach informacyjnych /Rozdz. 5/.

Oakkolwiak każdy z wymienionych problemów rozpatrywanych 
przez autora - i odpowiednio każdy z rozdziałów pracy - jest 
poświęcony wyjaśnieniu i uściślaniu pojęć o znaczeniu podstawo
wym dla pracy, to należy stwierdzić, że rozdziałem bezpośrednio 
łęczęcym się z II częścię pracy zawierajęcę propozycje własne 
autora jest Rozdział 4. "Proces budowy języka informacyjnego", 
zawlarajęcy metodyczne i praktyczne uwagi przydatne dla projek
tantów i realizatorów języków informacyjnych.

Część II. Kategoryzacja polskiego nazewnictwa naukowo- 
technicznego

Zgodnie z zamierzeniem Redakcji zasadnicze rozdziały II 
części pracy O. Unguriena zostanę udostępnione czytelnikom nie
mal in extenso w dwóch kolejnych numerach "Zagadnień Informacji
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MaukofHiJ;* t «ydaje ęXę zataa calowa przytoczyć « niniaja2ya oać'» 
wianiu Ja<fynia niektóra załolanla i propozycja autora*'^.

Na projektowany Język inforaacyjny świadoaia zóatały nało- 
tona pewna ograniczania warunkujęća realność Jago zbudowania, pe
nie wat - zdanlea autora -> nie Jest aotliwa stworzenia uniwarsOl- 
nago Języka inforaacyjnago ani spójnego ayataau wyapacjalizowa«> 
nyoh Języków. Ograniczania ta obajauję:
- przeznaczanie Języka do wyszukiwania inforaacji wyłęcznia w 

zbiorach dokuaentów pióaianniczych lub niapiśaianniczych zao» 
patrzonych w opia w Języku naturalnyą;

• zawętanie zakresu stosowania Języka wyłęcznia do zbiorów do- 
kuaentów posiadajęcych przedaiot, co oznacza automatyczna wy- 
eliminowanie literatury pięknej i aitologii;

- przyjęcie za aatariał agzaaplifikacyjny terminologii z dzia
dziny techniki i nauk ścisłych;

- skoncentrowanie rozważać na problaaatyca słownictwa rozpa-_ 
trywanago. w planie treści oraz' na zagadnieniach Jago faseto
wej organizacji.

Oężęc dó uzasadniania założenia, ża wialowyaiarowa, fase
towa organizacja słownictwa Jest optymalnym i obecnie Jedynym 
sposobem zapewnienia koaplaksowości indeksowania dokumentów, 
tj. zarówno w aapakcia treści i foray, autor przeprowadził a- 
nalizę porównawczę etapów organizacji słownictwa przy struk
turze fasetowej oraz przy strukturze aonodendrytowej. Zbiory 
operacji wykonywanych w obu przypadkach różni występowanie, 
przy przyjęciu struktury fasetowej, etapu “projektowanie 
szkieletu organizacyjnego Języka informacyjnego* /obok etapów 
gromadzenia i eelekcji słownictwa Jego systematyzacji oraz 
uzupełniania/. Etap ten,decydujęcy p późniejszej elastycznoś
ci 1 uniwersalności języka,zawiera operacje:

- wyboru Jedno- lub wielow/miarowego ustroju pola eenantyczne-
goj ' ■

- wyboru i określenia kategorii nazw w Języku,

к/patrz artykuł O. Unguriana: Ogólna etruktura języka infor
macyjnego. Propozycja “szkieletu prganiżaćyjnego słownictwa'*. 
e.21-■
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- ustalenia przynależności kategorii do poazwigślnydii- 
pola aenantycznego•'

Spośród korzyści wynikajęcrych z realizacji taj zaaadniczaj 
koncepcyjnej części pracy nad budowę Języka inforaacyjnago nala* 
Zy wymienić:
- możliwość uniknięcia załaaania aię układów klaayfikaćyjnych*
- eliminowanie kłopotów zwięzanych z zaaadę wyodrębniania zbio* - 

rów nazewnictwa,
- możliwość wykorzystania różnych relacji organizujęcych w gra* 

fach aaaantycznych.
- ułatwienie wykonywania pomocniczych operacji w procesie roz* 

woju Języka i opracowywaniu dokumentów - na przykład budowa 
grafu tematycznego dokumentu, sprawdzanie ayataau odsyłaczy 
lub budowa kodu semantycznego.

Proponowany przez autora "azkielat organizacyjny” został 
pomyślany Jako środek umożliwiajęoy wieloaspektowa charakta* 
ryzowanie dokumentu pod względem treści i formy. Opiera się 
on na koncepcji pięciowyaiarowego pola semantycznego uwzględ
niaj ęcego:
- cechy formalne dokumentu /przeznaczenie, gatunek. Język/.
- treść dokumentu /dziedzina wiedzy, sfera gospodarki itp./«
- przestrzeń /miejace wydania, zasięg działania/,
- czas /data wydania/.
- przedmiot dokumentu.

NaJtrudniejezyra i Jednocześnie najważniejszym elementem 
wielowymiarowego ustroju pola semantycznego Języka Jest kate
goria "przedmiot dokumentu”, której omówieniu i egzempllfika- 
cji poświęcona sę dwa ostatnie rozdziały pracy. Punktem wyjś
cia autora do uzyskania wyczerpujęcego i Jednocześnie rozłącz
nego zbioru kategorii przydatnych do fasetowej organizacjiif
słownictwa Języka informacyjnego Jest stwierdzenie, że przed
miotem dokumentu może być uniwereum złożone z obiektów i łę- 
częcych Je relacji. W wyniku dalszych szczegółowych analiz i 
podziałów powstał wykaz li kategorii "przedmiot dokumentu": 
zjawisko, proces, atrybut zmiany, atrybut obiektu istniejęcy, 
atrybut obiektu potencjalny, układ, organizacja, inatrument 
naturalny, materiał naturalny, inetrument sztuczny, materiał
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sztuczny. Wykaz ten Jest bardziej azczegółowy od "klasycznej* 
propozycji Ranganathana opartej na 5 kategoriach: Indywlduua. 
aataria« energia» przaatrzah i czas ale rdwnoczainla • Jak li
do wa dnia autor - zawiera w aobla faktycznie kategoria Rangana
thana.

Wydaja alę/ tą właściwe wykorzystania pracy 0. UngurŁana 
•powinno polegać na próbie zastosowania /i awantualnago wzboga
cenia/ Jego propozycji fasetowej organizacji słownictwa Jgzyka 
Inforaacyjnego w innych dziedzinach nauki oraz powiązania 
procesu budowy Języka z rozwlęzaniaal w zakresie granatyki., 
tak aby praca ta nogła stanowić.alenent pewnego continuum wr 
polskich badaniach nad Językani infornacyjnymi.

Elżbieta Artomicz

PRÓBA FORMALIZACJI POJfCIA STRESZCZENIA 
I TYPOLOGIA STRESZCZEŃ*''

Praca stanowi próbę nowego spojrzenia na sprawę straaz- 
czeó dokunentacyjnych. Omówiono w niej pięć zagadnień odpowia
dających kolajnya rozdziałom pracy: streszczenie a inne cha
rakterystyki treściowe dokumentu; historia streszczeń i serwi
sów analitycznych; definicja i typologia streszczeń; problemy 
normalizacji streszczeń w Polsce oraz zalecenia międzynarodowe 
dotyczące atraazczeń; Rozpatrzenie sprawy streszczeń w tych 
-płaszczyznach, choć nie Jest wyczerpujące, daje Jednak pogląd 
na całą złożoność tego z pozoru prostego zagadnienia.

Charakterystyki treściowe dokumentu w naszych czasach są 
przedmiotem azezagólnego zainteresowania specjalistów w dzie-

^''harta GRABOWSKA: Streszczenia dokumentacyjne /Historia, de
finicja i typologia/. Warszawa 1978, 156 a. maszyn, powiel.

Praca doktoraka wykonana pod kierunkiem prof.dr O.A. 
Wojtasiewicza, obroniona na Uniwersytecie Warszawskim na Wy
dziale Neofilologii w czerwcu 1979 r.
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dżinie infornecji naukowej• przede wezyetkie ze względu ne ko* 
niecznodć dokonywanie nieuatannego wylMru teaetyki lektur wśród 
ogrownej ilości oferowanego piświennictwe*

Ootyehczee ukeztełtoweły eię dwa rodzaje eherekteryetyk 
treściowych dokumentu. Oo pierwezego zaliczyć eotne wezyętkie 
te* które zwięzane eg z treści# Jednego dokueentu* tj. tytuł 
/ogólny lub poezczególnych rozdziałów/, epie treści* indekey 
rzeczowe* tywe pegine* werginalie i etreezczenie. Oo drugiego 
netoeieet należ# te* które pomyślane zoetały Jako eyetemy 
klaeyfikecyjne dla wielu dokumentów i których zadaniem Jeet 
zaszeregowanie danego dokumentu do tej czy innej dziedziny 
wiedzy lub tematu /tJ* różne rodzaje tek zwanych klasyfikacji 
rzeczowych/. Te dwa rodzaje charakterystyk treściowych doku* 
mentów maj# inn# ganez# i różne cele. Poszczególne rodzaje 
charakterystyk przeżywały w różnych epokach swój raneeana*
Jak na przykład tytuł w XVII wieku e indeksy rzeczowe obecnie. 
Najistotniejszym wydaje ei# fakt* że charakterystyki te mog# 
mieć postać informacji tematycznej* b#dż tematyczno*rematycz* 
nej. W zasadzie tytuł, spis treści* żywe pagina i marginalia 
maj# charakter informacji tematycznej a Jedynie streszczenie 
dokumentu posiada charakter informacji teaatyczno*renatyczneJ.

Materiał obejmujący problematyk# streazczeó dokumentów 
podzielony został w pracy na trzy grupy zagadnieó: hiatorycz* 
n#, teoretyczn# i normatywna.

W części historycznej przedstawiono w wielkim skrócie ge* 
nszę i losy streszczeń, formy istniejącej i funkcjonującej od 
czasów najdawniejszych. Historia streszczeń sięga czesów sta* 
rożytnych. Tzw. "epitome" lub "hypothesis'* /streszczenia sta* 
rożytnych dzieł literackich/ s# często Jedynymi śladami* któ* 
re pozostały po wielu nie istniejących Już dziełach literatu* 
ry starożytnej, W średniowieczu streszczenia stały się również 
niezbędnym narzędziem w dziedzinie gospodarki i polityki.
W tym celu np; papież Pius II założył w Watykanie Collegium 
Abreviatorum. Na podobnych zasadach działała też administra* 
cja Republiki Weneckiej w XIV i XV wieku.

W środowiskach naukowych streszczanie dzieł zapoczętko* 
wał Photius /IX w./. Oemu zawdzięczamy bibliografię "Myrobi* 
blion", w której streścił on 280 dzieł autorów starożytnych.
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Początki współczesnych serwisów analitycznych ^tątą aię z 
przałoaowyw aoaańtaw w historii koaunikacji naukowej» jakim by
ło powstania prasy - następstwo ukształtowania się społecznej 
potrzeby systematycznego informowania o aktualnych wydarzeniach 
dla celów nauki, polityki i goapodarki.

Kolejna etapy rozwoju, która przeżywały ta nowa aarwiay 
analityczna od powołania czasopisa o zakresie ogólnym, jakim 
był w 1665 r. "La Journal das Sgavana" /Francja/ poprzez utwo
rzenia w XVIII wieku serwisów specjalistycznych, a następnie 
utworzenia w XX wieku informatorów analitycznych - wazyatko to 
więzało się naturalnie z rozwojem nauki i ogólnymi tendencjami 
w historii informscji naukowej. 3ak trafnie przedstawił to Oa- 
rak Э» da Soils Price /"Mała nauka-wialka nauka". Warszawa 
1967/ rozwój tan wykazuje pawnę prawidłowoóć dajęcę się przad- 
stawld w postaci krzywych logistycznych, obrazujęcych rozwój 
poszczególnych epok połęczonych za sobę krótkimi okrasami 
oscylacji. Tan schodowy charakter rozwoju nauki daje się rów
nież zaobserwować w dziadzinie omawianych «lydawnictw.

Postępujący proces machanizscji i automatyzacji w dzia
dzinie Infcrwacji naukowej na świacie wpłynęł także na sprawy 
gromadzenia i opraconrywania aarwisów informacyjnych o treści 
dokumentów. Spowodował on utworzenia wyspecjalizowanych ban
ków danych, operujących serwisami informacyjnymi w jednaj lub 
kilku dyscyplinach, w tym również streszczeniami dokumentów. 
Obecnie wiele wydawnictw analitycznych publikowanych dotych
czas w postaci tradycyjnego spisu bibliograficznego przekształ
conych zostało w zautomatyzowana banki danych udostępniające 
swoje zbiory w różnej formie /on-line, off-line. SOI - selek
tywna dystrybucja informacji/. Pod koniec rozważać historycz
nych w pracy dokonano przeględu takich banków zautornatyzcwa
ny d).

Rozdziały: "Definicja i typologia streszczeń", "Problemy 
normalizacji streszczeń w Polsce" i "Zalecenia międzynarodowe 
dotyczęca streszczeń" stanowię pewnę merytoryczrię całość. 
Przeprowadzono w nich najpierw enalizę tsrainologicznę dotych- 
czasoieyóh definicji pojęcia "atreszczenis” w oparciu o wybrane 
polskie specjalistyczne żródłe encyklopedyczne« akty normatyw»
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ne polskie 1 zalecenia międzynarodowe oraz zaprezentowano dwie 
sformalizowane definicje pojęcia "etreazczenia'* podane przez 
Olgierda A, Wojtasiewicza^^. Problem porównania terminów pols
kich z obcojęzycznymi stanowi zdaniem autorki osobne zagadnie
nie możliwe do opracowania po uporządkowaniu terminologii pol
skiej.

Oak wykazała analiza terminologiczna/ dotychczasowe defi
nicje pojęcia "streszczenia** miały w zasadzie charakter intui
cyjny. Brak też wyraźnego rozgraniczenia znaczeń takich pojęć 
bliskoznacznych jak "streszczenie", "analiza”, "adnotacja",

W tej części pracy dano propozycję innej, dość szerokiej 
i określonej w pracy Jako "robocza" /в.76/ definicji streszcze
nia, której nadano następujęce brzmienie słowne:

"Streszczeniem danego tekstu 0 nazywamy taki inny tekst 
S, który jest mniejszy lub znacznie mniejszy od tekstu orygi
nalnego i dotyczy treści lub treści i formy tekstu oryginalne
go. Zarówno 0 jak 
noważników zdań". 

A więc:

i S interpretujemy jako zbiór zdań lub rów-

S ̂  0
1 0 / 0 / 0

Con/a/ ̂  Con/0/ 
a więc gdy S / 0 i 

moc zbioru S 
o s moc zbioru O

Con/S/» zbiór koneekwancji zbioru
zbiór konsekwencji zbioru 0

P в zbiór puaty
^  в mniejszy lub znacznie mniejszy 
^  « zawarty lub równy

gdy S / fi 
gdzie: §

Con/0/*

^*^0.A. Wojtasiewicz: Próba formalizacji pojęcia streszczenia. 
Studia semiotyczne 1977 s. 185-191; Tenże: Wybrane pojęcia 
teorii tekstu. "Zagadnienia informacji Naukowej* 1978 
nr 2/33/ s. 3-9,

XX/Pojęcie konsekwencji logicznych przyjęte za: A. Tarski: Po
jęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych. Warszawa 1933. 
Prace Towarzystwa Naukowego Warszewskiego nr 34.
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Т«к «rlęc «ос zbioru S Joot onlojozo lub znacznlo unlojezo 
od «осу zbioru O 1 zbiór koneokwoncjl zbioru S jeet mniojszy 
lub równy zbiorowi konookwencji zbioru 0. Obydwa zbiory S I O  
nlo mogą być oczywiócia zbiorowi puatywi.

Streazczenio róZni aię od parafrazy, oznaczonej w dalazyw 
toku rozunowania synbolow F w następujocy apoaób:

0 P i Con/D/ Con/P/ 

g d y O / p  1 P ^ ęt , a więc gdy O у 0 i P / 0
Sr

gdzie P = aoc zbioru P
Con/P/e zbiór konsekwencji zbioru P 

ss s równy lub prawie równy
W tan sposób moce zbiorów 0 1 P sę równe Lub prawie równe 1 
zbiór konsekwencji zbioru 0 jest równy lub prawie równy zbio> 
rowi konsekwencji zbioru P. Obydwa zbiory nie mogę być zbiora
mi pustymi. Dodać trzeba, że:

i/0/. Li/P/

gdzie L^/0/ » 0 jest w języku

Przyjmujemy przy tym uproszczone założenie, że dany tekst 
jest tylko w jednym języku, gdyż problem przekładu wykracza po
za temat tej rozprawy.

Streszczenie różni się także od tłumaczenie, oznaczonego 
w dalszym toku rozumowania symbolem T. w następujęcy sposób:

6 c? T i Con/0/ or Соп/Т/
gdy 19^ i T у . a więc gdy 0 У O i f у 0
gdzie T « moc zbioru T
W ten sposób moce zbiorów 0 i T sę równe lub prawie rów

ne i zbiór konsekwencji zbioru 0 jest równy lub prawie równy 
zbiorowi konsekwencji zbioru T. Obydwa zbiory nie nogę być 
zbiorami^ pustymi.

Równocześnie:
*-^/0/. Lj/T/

gdzie i У j
przy takim aanym uproszczeniu założenia, jak wyżej.

Zdania wchodzęce w akład zbioru S możemy podzielić na 
zdania tekstowe, oznaczona w dalszym toku rozumowania S/I/
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i zdania o takócia /tj« zdania zawierajęca informacja dodatkowa/’ 
oznaczona w dalszym toku rozumowania aymbolam S/Э/.

Oo zdań typu S/I/ nale±« następujęca rodzaja zdań;
1/ zdania wyekstrahowane z tekstu oryginalnego, która w dalazya 

toku rozumowania oznaczymy symbolem E,
2/ zdania będęce parafrazę zdania lub zdań pochodzęcych z teks

tu oryginalnego, które w dalszym toku rozumowania oznaczymy 
symbolem P,

3/ zdania będęce tłumaczeniem zdań pochodzęcych z tekstu orygi
nalnego /tj, zdań wyekstrahowanych/ lub zdań będęcych para
frazę zdania lub zdań pochodzęcych z tekstu oryginalnego, co 
w dalszym toku rozumowania oznaczymy symbolem T /EUP/«
w wyniku przeprowadzonego podziału zdań typu S/I/ otrzymu

jemy naatępujęce rodzaje streszczeń:

ElPlT/EUP/i. /EUT/EWP// i /PUT/EUP//4.

X /Е U P W T/E U P// 
przy czym S/I/ /

Równocześnie dla T/EUP/ • £ i P nie mogę być Jednocześnie 
puste, a E 1 P oba sę równocześnie nlepusta.

w przyjętej powylsj interpretacji chodzi o występowania 
lub niewystępowanie danego rodzaju streszczenia, czyli o sytua
cje opisywana zdaniami. W związku z tym symbole E,P,T/EUP/ 
należy interpretować Jako zdania, a symbol X Jako symbol al
ternatywy rozłącznej.

Zdania o tekście /tj. zdania zawierające Informacja do
datkowe/ oznaczone symbolem S/D/ podzielić można na dwa rodza-
Ja;

1/ zdanie dotycząca traści takatu oryginalnego /która w dal
szym toku rozumowania oznaczymy symbolem М/.

2/ zdania dotycząca formy takatu oryginalnego /która w dal
szym toku rozumowania oznaczymy symbolem N/.

Zbiór zdań typu S/3/ może być pusty.
Lecz gdy

S/Э/
gdzie symbol Ф  oznacza implikację, a symbol Л  

oznacza koniunkeję.
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Так wifo, gdy ж Ы бг zdań typu S/Э/ Jaat puaty« to tadan rodzaj 
zdaA typu S/Э/ nla wyatępuja w atroszczeniu.

Lacz gdy

S/Э/ /
gdzie symbol V  oznacza alternatywę zwykłę.
Oznacza to« ta w przypadku* gdy zbiór zdań typu S/Э/ nla 

jest pusty, to w streszczeniu musi występie choć j\dan rodzaj 
zdań typu S/Э/.

W wyniku dotychczasowego toku rozumowanie jest rzeczę o- 
czywiatę, ża tylko zdania typu E pochodzę z tekstu oryginalna^ 
go. Należy także zauważyć* że zdania typu S/Э/ nie powinny two
rzyć samodzlalnla streszczenia lecz powinny występować w połą
czeniu przynajoniaj z jednę z pozostałych kategorii zdań. Zda
nia typu S/Э/ aę zdaniami natatekstowyml. Wydaje się* ża ich 
zbiór - to tyle 00 recenzja danego tekstu oryginalnego.

Należy dodać, ża nie wszystkie kombinacje zdań posiedeję 
swoja nazwy szczegółowe. Najczęściej jednym teralnem określa 
alę kilka możliwych kombinacji. Na przykład: terminem "ekatrakt** 
określa się najczęściej streszczenie składajęce się ze zdań 
wyeketrahowanych z tekstu oryginalnego /tj. zdań typu Е/, pod
czas gdy np. kombinacja zdań wyekstrahowanych i zdań będęcych 
parafrazę zdanie lub zdań pochodzących z tekstu oryginalnego 
nie posiada swojej nazwy szczegółowej.

Uświadoalenie sobie kwestii budowy atreazczenle poprzez 
zaakcentowanie w definicji streszczenie sprawy rodzaju wystę
pujących w nim zdań oraz przeprowadzenie ich kategoryzacji ne 
tej podstawie odgrywa ogromnę rolę przede wszystkim w procesie 
tworzenia atreazczenia oraz w procaaie określania kryterium 
jego adekwatności w stosunku do tekstu oryginalnego. 3est ono 
także niezbędna w zdaniu sobie sprawy z tego. czym jest właś
ciwie proces atreazeżanis: jest to przecież łęczanie w apójnę 
całość zdań wyakatrahomnych z tekstu oryginalnego lub zdań 
będęcych parafrazę zdania lub zdań zaczerpniętych z tekstu o- 
ryginalnago lub zdań będęcych tłumaczeniem zdań wyekstrahowa
nych lub będęcych parafrazę zdania lub zdań pochodzęcych z tek
stu oryginalnego, która opatruje się ewentualnie komentarzem 
dotyczęcym formy lub treści tekstu oryginalnego. Uświadomienia
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sobie konsekwencji wynikających z operacji dokqnywanych na tekś
cie oryginalnym w celu uzyskania Jego streszczenia - tj.ekstra
howania, parafrezowania, tłumaczenia i komentowania - Jest nie
zbędne w procesie prawidłowego użytkowania streszczeń i okreś
lania przez odbiorcę subiektywnych przecież kryteriów ich przy
datności. Warto podkreślić Jeszcze na marginesie, że wymienio
nych operacji dokonywanych na tekście oryginalnym przez czło
wieka nie można tak łatwo wydzielić jednej od drugiej, lecz w 
procesie automatycznego streszczania poszczególne czynności 
sę doskonale uwidocznione i oddzielone od siebie, przy czyn 
Jedne z nich udaję się lepiej, inne gorzej, a Jeszcze inne nie 
sę obecnie w ogóle możliwe do zrealizowania przy użyciu ele
ktronicznych maszyn cyfrowych. Na przykład, proces automatycz- 
nago ekstrahowania zdań z tekstu oryginalnego według określo
nych kryteriów daje dobre efekty, podczas gdy parafrazowanie 
1 tłumaczenie nie Jest Jeszcze zadowalajęce. W zasadzie nie 
do wykonania bez udziału człowieka Jest komentowanie tekstu 
1 łęczenle różnych typów zdań streszczenia w Jednę spójnę całość. 
Toteż całkowite zautomatyzowanie procesu streszczania wymaga Je
szcze wielu rozstrzygnięć.

Ujęcie typologii streszczeń w taki sposób Jest niewętpli- 
wie ujęciem bardzo szerokim, ale pozwala ono objęć wszystkie 
możliwe ich rodzaje. W pracy nie rozwięzuje się przy tym 
sprawy tak zwanego "dobrego” czy raczej "odpowiedniego” stre
szczenia dokumentacyjnego, bowiem kwestia wyboru, które z nich 
okażę się w ostatecznym efekcie najczęściej stosowane lub od
powiednie, które mniej, a która w ogóle nie będę użyte dla te
go czy innego celu informacyjnego Jest kwestię raczej prakty- 
cznę i podyktowanę przez typ serwisu informacyjnego oraz przez 
specyficzne potrzeby odbiorców. Wydaje się. że wszystkie zwę
żenia zaproponowanej definicji będę w efekcie dawały różne de
finicje streszczenia dla różnych celów informacyjnych,

Przechodzęc do konkretnych korzyści praktycznych wynlka- 
Jęcych z przeprowadzonego toku rozumowania należy podkreślić 
ograniczenie w. zaproponowanej definicji streszczenia i w ty
pologii strjeszczeń roli czynnika semantycznego, nieodłęcznego 
elementu wszystkich dotychczasowych definicji. Posunięcie to
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podyktowane Jest brakiem niezbędnych uetalert w dziedzinie bedeA 
nad znaczeniem wyrażeń. Oparcie dotychczasowych definicji atra* 
szczenią na tym właśnie czynniku, nie dało dobrych razultatdw.

Na gruncie przyjętego założenia o zdaniach i oznajmianlmch 
jako Jadnoatkach elementarnych atreazczenia dokonano z kolei 
dość istotnego rozgraniczania między charakterystykami treścio
wymi operujęcymi zdaniami lub równoważnikami zdań /nazwanymi o- 
statecznie "streszczeniami dokumentacyjnymi"/ a innymi opraco
waniami dokumentacyjnymi treści dokumentów, operujęcymi innymi 
niż zdania rodzajami wyrażeń. Nota bana, ta ostatnie czekaję 
na swoje osobne opracowanie, a szczególnie na podział ze wzglę
du na typ występujących w nich wyrażeń, aby w przyszłości u- 
niknęć takiego błędu. Jak na przykład w normie PN-74/N-01221 - 
"Adnotacje 1 analizy dokumentacyjne", gdzie za Jeden z rodzajów 
analiz uznano połęczenie analizy deskryptorowej 1 omawlajęcej 
nazywajęc Je łęcznie analizę typu mieszanego! /9 .19, p.6.14/.
W pracy poruszono też dość trudnę sprawę streszczenia obcoję
zycznego oraz na gruncie przyjętej specyfikacji zdań wchodzę- 
cych w skład atraszczenia przedstawiono etan zaawansowania ba
dań nad atraazozaniam automatycznym.

Wybrane części pracy zostały opublikowana w postaci skryp
tu: Marta Grabowska: Streszczenia dokumentacyjne. /Wybrane prob
lemy/. Warszawa: CINTE 1979 90 a. Materiały Szkoleniowa CIINTE
nr 11. Ponadto znacznie rozbudowana część teoretyczna w postaci 
referatu w Jęz. ang. została wygłoszona na IV Międzynarodowym 
Forum Informacji Naukowej. Borfis, Szwecja 14-16 09 1981 i będzie 
opublikowana w "Dournal of Information Science": Marta Grabows
ka, Olgierd A. Wojtasiewicz: A tentative classification of sum
maries. /Próba klasyfikacji streszczeń/ - w druku.

M.G.
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYONA DLA POTRZEB POLSKIЕЭ SOCOOLOGII*^

Zapewnienie należytej obsługi inforMScyjnsj w •zakresie 
nauk społecznych Jest jednya z najtrudniejszych zadart* nie roz
wiązanych dotgd w skali światowej w sposób satysfakejonuJgcy i' 
kompleksowy. Pojawienie slg w 1982 roku na rynku wydawniczy* 
polskiej pozycji ksigżkowej należałoby traktować Jako wydarze
nie dużej wagi ze względu na nlewal zupełny brak polskich pu
blikacji na ten temat. Sforsułowenie tytułu osawlenej pozycji 
sugeruje, że podjęto w niej ogólne probleay sodelowych rozwią
zań dla potrzeb informacji w naukach społecznych, natomiast 
rozwięzanla w zakresie obsługi InformacryJnaJ w socjologii sta
nowię część egzemplifikacyjnę, co w sumie mo^oby posłużyć u- 
realnleniu krajowego systemu informacji rwuk społecznych.

Na zakres tematyczne-problemowy omawianej pracy składaję 
się następujęce grupy zagadnieó:
- problemy ogólne zwlęzane z pojęciem "Informacji naukowaj* 

oraz ze zjawiskiem "eksplozji informacji” ^ozdz, I/s
- charakterystyka działalności komórek Informacyjnych w Pols

kiej Akademii Nauk w zakresie socjologii 1 kultury współcze
snej . tzn. działalności prowadzonej w ramach Komitetu Badaó 
nad Kulturę Współczeanę PAN oraz obecnie przez Ośrodek In
formacji i Dokumentacji Naukowej Instytutu Filozofii 1 So
cjologii PAN /rozdziały; II. III. V/;

- ogólne zagadnienia wepółdziałania placówek prowadzących 
działalność inforaacyjnę: archiwów* bibliotek, wirydawnictw 
i ośrodków informacji /Pozdz. IV/;

- przygotowanie kadr informacyjnych w PAN /wyniki bmdaó prze
prowadzonych w grupie 100 osób/ /Pozdz. VI/;

• Inforaacje o funkcjonowanlu komputera, elementy historii 
rozwoju emc, problemy zarządzania przmdsiębiorstwmm oraz 
problemy komputeryzacji zarządzania /Rozdz. VII/.

^'^KOCYeA-KAMIŃSKA W. Zagadnienia informacji i dokumentacji w 
naukach społecznych /Na przykładzie socjologii/. Polaka Aka
demia Nauk - Instytut Filozofii i Socjologii. Wrocław: Z-d 
Nar. im.0s8ollń8kich 1982. 162 t.
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Ponadto proco joot opatrzono: ozczogółooyoi donyal otatyo* 
tycznymi dotycz^cyol zawartości rocznika "Praca badawczo i pu
blikacje z zakroou aocjologii w Polsce", danyol dotyezgeyai 
liczby publlkaicjl przypadających na poszczególnych autorów, ta
blicami informujgcyoi o atatusle prawnym kadr bibliotecznych o- 
raz kadr informacyjnych. Załączono również wykaz zakładów i in
stytutów; współpracujących w zakresie wymiany informacji dla po
trzeb socjologii.

Dednyo z pytań nasuwających się przy lekturze pracy Jest 
JeJ adresat. Wydaje się. że należę tu w pierwszej kolejności 
gestorzy 1 decydenci nauki i informacji naukowej, a także pra
cownicy służb informacyjnych oraz pracownicy nauki, stanowięcy 
w sumie grupę uczestników realnie istniejęcego lub docelowego 
systemu informacji nauk społecznych. Dlatego też ogół zagad
nień podjętych w omawianej pracy należałoby rozpatrywać w kon
tekście funkcjonowania Systemu Informacji Nauk Społecznych, na 
przykładzie Jego podsystemu "socjologia", o którego istnieniu 
decyduję:
- zbiory informacji źródłowej,
- kadra,

środki metodyczne,
- środki organizacyjne,
- środki materialne /techniczne, ekonomiczne/,

Z przedstawionej wyżej charekterystyki obszaru problemowe
go widać, że autorka pracy rozpatruje zagadnienia w zasadzie 
mieszczęce się w tych ramach. Szczegółowego rozpatrzenia wymaga 
Ję Jednak proporcje ujętych zagadnień, sposób przedstawienia o- 
raz wysunięte wnioski i propozycje.

We wprowadzeniu poświęconym zagadnieniom tzw. "eksplozji 
informacji" na świacie oraz "kryzysu informacyjnego" pojawia 
elę problem definicji terminów "informacja naukowa* oraz "do
kumentacje naukowa". Zdaniem autorki brak jest definicji in
formacji naukowej, natomiast istnieje kilka definicji "doku
mentacji naukowej". Następnie autorka stwierdza, że "informa
cja i dokumentacja naukowe sę specyficznę odmianę praęy nsuko- 
wej"...l.,” integralne częścię procesu badawczego", /s. 10 
recenzowanej pracy/. Oakkolwiek Jest oczywiste, że rozważania

137



terninologlczno-deflnlcyjne nie eg zasadniczy* cala* aaawlanaj 
pracy, a najg Jadynia charakter wprowadzajgcy, to konieczna wy 
deja alf aforaułowania kilku uwag.

Za dyskusyjna nalaiy uznać ujęcie przez autorkę problanu 
definicji Infornacjl naukowej. Wyjaśnienia tej kwestii wypada 
zaczęć od terainu *infornacJa’'. który zdania* wielu specjalis
tów Jest niedafinlowalny w uniwersalny sposób. Potwierdzenia 
tego poględu dostarczaję chociażby polskie źródła terminolo
giczne i wykorzystane przy ich opracowaniu obcojęzyczne pomoce 
leksykograficzne. Na przykład w "Encyklopedii Organizacji 1 
Zarzędzania" pod haałea "inforaacja” opracowanym przaz doc. 
dr hab. Marię Keapisty stwierdzono:

"Informacja ~ pojęcie podstawowe, nie w pełni zdefiniowa
ne z uwagi na Jego pierwotny, elementarny charakter. Wszystkie 
dctychczasowe próby definiowania go uważa się powszechnie za 
niezadowalajęce, a co najwyżej ukazujęce tylko niektóra aspek
ty informacjl’*̂ '̂ . Analogicznę opinię o możliwości definiowania 
Jedynie aspektowego informacji - na przykład w ujęciu struktu
ralnym, etatystycznym i semantycznym - reprezentuję naukowcy 
radzieccy, W wyniku aspektowego traktowania informacji można 
mówić o informacji definiowanej według dziedzin wiedzy, cha
rakteru Jej wydobywania, własności metrologicznymi, s^aściwoś- 
ci JeJ struktury, sposobu przedstawianis taj striśctury itp.^^^.

Równie trudne Jest ustalenie co decyduje o "naukowości" 
informacji. Na przykład "Słownik terminologiczny informacji 
naukowej" podaje 4 znaczenia terminu informacja:
1/ Informacja o oaięgnięciach nauki,
2/ informacja przeznaczona dla pracowników nauki.
3/ informacja opracowana metodę naukowę,
4/ dziedzina wiedzy obejmujęca całokształt zagadnieó teorety-

Encyklopedia organizacji i zarzędzania. Warszawa: PTE 1981 
161.s.

**/Tiemnikow F.E., Afonln W.A., Omitrijew W.I. Podstawy tach- 
niki informacyjnej. Warszawa: WNT 1974 s. 27-28.
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eznych i praktycznych znifzanyeh z działalnościf InforaacyJ-

Wydaja aię, ±9 zasadnicza caehy Inforaaoji naukowej uwzglę
dniono w punktach 1-3 taj dafiniejl. Nla jatt rozstrzygnięty 
problaa alajaca inforaacji noukosmj jako foraujęcaj się cięgla 
dziadziny władzy. Na przykład spacjaliści brytyjscy sę skłonni 
UBiaszczać inforaację wóród dyscyplin zwięzanyeh z taorię orga
nizacji 1 zarzędzania. Moina doayślać się» ta w zaoytowanya 
stwiardzaniu autorki pracy o integralności inforaacji naukowej 
i procesu badawczego chodzi faktycznie o działalność inforaa- 
cyjnę.

Wśród wyalanionych części zakresu taaatyczno-problaaowago 
pracy na szczególnę uwagę zasługuję rozdziały -II, III i V, po
święcona charaktaryatyca działalności inforaacyjnaj w zakresie 
socjologii w placówkach PAN. Na charakterystykę tę składaję 
się:

1« Inforaację o działalności inforaacyjno-dokuaantacyjnaj, 
prowadzonej w latach 1960-1968 w raaach Koaitatu Badaó nad Kul
turę Wapółczasnę PAN. Efektaa taj działalności było publikowa
nia opracowywanej przez autorkę **Bibliografii polskich prac 
badawczych nad kulturę wapółczasnę i przaaianaai społacznyai 
w Polsce Ludowej*, opatrzonej indakaaa i zawierajęcaj dane o 
badaniach w toku oraz o zakończonych taaatsch badawczych z po- 
daniaa tarainów rozpoczęcia i zakończania badań, foray zakoń
czania. charakteru pracy, aiejsca wydania lub aiajsca przecho
wywania aaszynoplsu.

2. Inforaację o działalności Ośrodka Inforaacji i Ooku- 
aentacji Naukowej IFIS PAN. kontynuującego od 1969 roku praca 
Koaitatu Badań nad Kulturę Współczesnę w zakresie:
- ewidencjonowania i opracowania dokuaentacji toastów badaw

czych w zakresie polakiej socjologii.

^Słownik tarainologiczny inforaacji naukowej. Instytut Infor
aacji Naukowej. Technicznej i Ekonoaicznaj. Wrocław: Z-d Nar. 
ia. Ossolińskich 1979 a. 54; Encyklopedia bibliotekarstwa 
polskiego. Wrocław: Z-d Nar. ia.Ossolińskich 1976 s. 137.
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- ewidencjonowania l opracowania socjologicznej inforwacji bl* 
bllografIcznej,

- dokumentowania prac badawczych IFIS PAN i opracowywania bi
bliografii dorobku naukowego tego instytutu.

- gromadzenia i opracowywania informacji o nieopub-likowanych 
pracach magisterskich i doktorskich w zakresie socjologii na 
podstawie kwestionariusza służęcego do ankietowania 134 pla- ' 
cówek naukowych i instytucji.

3. Informacje o działalności wydawniczej OlON IFIS i opra
cowywanego przezeń rocznika ”Prace badawcze i publikacje w źa- 
kresie socjologii w Polscekonfrontowanego z "Bibliografię 
zawartości czasopism" oraz z "Przewodnikiem bibliograficznym"
i stanowiącego według informacji zawartych w omawianej pracy 
jedyne wydawnictwo polskie w zakresie socjologii uwzględniane 
w katalogach międzynarodowych. Wymieniony rocznik zawierał rów
nież dane o zjazdach i konferencjach naukowych poświęconych te
matyce socjologicznej.

4. Opis stosowanych w trakcie prac pomocy metodycznych.
takich jak;
•> kwestionariusze kart dokumentacyjnych stosowane we współpra

cy ze 134 placówkami naukowymi w Polsce wraz z przykładami 
wypełnionych kart dokumentacyjnych.

- instrukcje do opracowywania abstraktów publikacji dla mię
dzynarodowych i zagranicznych placówek informacyjnych.

- monohierarchiczna klasyfikacja socjologii.
- klucze wyszukiwania informacji bibliograficznej i faktogra

ficznej utrwalonej na nośnikach tradycyjnych.
5. Ogólny opis zbiorów informacji bibliograficznej i 

faktograficznej opracowywanej w OIDN IFIS ujętych w 10 katalo
gach: rzeczowym, alfabetycznym, czasopism polskich, prasy co
dziennej, kart dokumentacyjnych, tematów zespołów badawczych 
IFIS, autorów wraz z ich afiliację, placówek naukowych prowa- 
dzęcych wymianę informacji w zakrasia socjologii.

Rozdział IV "Archiwum - biblioteka - wydawnictwo” stano
wi próbę częściowego podsumowania i uogólniania problemów me
rytorycznych i organizacyjnych zwięzanych z działalnościę in- 
formacyjnę w zakresie socjolcgii. Autorka stwierdza w tym roZ| 
dziale:
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- brak Jadnolltago ayataau InforMCjl nauk apołaeznyeh,
- niazadowelajęcg działalność koaórak informacyjnych w PAN,
- rozproazonę atrukturę organizacyjn# aieci inforaacyjnaj PAN>
- niezsynchronizowanie struktury organizacyjnej informacji nau« 

kowej za atrukturg nauki craz nieprzystosowanie struktury in
formacji do specyfiki nauki - na przykład dla potrzeb obsłu
gi coraz powszechniejszych badań interdyscyplinarnych,

- celowość i konieczność integracji informacji archiwalnej, 
wydawniczej, bibliotecznej, bibliograficznej 1 faktograficz
nej, przy równoczesnym podkreśleniu braku tek poiędanaj inte
gracji 1 niedocenianiu informacji archiwalnej.

- brak ujednoliconych środków metodycznych potrzebnych do gro
madzenia , opracowania i wyszukiwania informacji, a w szczegól
ności braku spójnego systemu języków informacyjnych, ułatwia^ 
jęcych przepływ informacji w sieci biblloteczno-lnformacyjno- 
-archiwalno-wydawniczej.

- ograniczone moiliwości stpaowania alaktronioznej techniki ob
liczeniowej do rozwlęzywania omawianych problemów i zaspoko
jenia potrzeb informacyjnych nauk społecznych.

- niekorzystna sytuację kadrowę w zakresie dokumentacji infor
macji naukowej pod względem ilościowym i jakościowym, to zna
czy kwalifikacji wymaganych i faktycznych,

- powodowania przez niesprawna informację braku kontroli wyni
ków badań, ich dublowanie, nieuzasadniony wzrost nakładów fi
nansowych na badania.

Problemy te, a takie wymienione wcześniej, składaję się 
na obraz rozmaitych elementów, które powinny tworzyć System 
Informacji Nauk Społecznych lub - w konkretnym przypadku - je
den z jego podsystemów. Z materiału Informacyjnego zawartego w 
omawianej pracy widoczne jest, ie:

1 / .w charakteryzowanej dziedzinie istnieję dość bogate 
zbiory informacji źródłowej dla potencjalnego systemu informa
cji nauk społecznych /informacji bibliograficznej i faktogra
ficznej/,

2/ informacja gromadzona dla potrzeb badań i powstajęca 
w ich wyniku jest opracowywana za poaocę "lokalnych” środków 
metodycznych wypracowanych w ranach własnych prac placówki,
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3/ działania kooper«cyjn« i organizacyjne konieczne w pracy 
komórek informacyjnych ag realizowane w układach dyacyplinowych, 
resortowych i regionalnych. Jednakie tylko na szczeblu podstawo* 
wych ogniw sieci informacyjnej i placówek naukowych.

4/ wśród uczestników funkcjonującego realnie syatemu infor* 
macji c polskiej socjplogii nie występujg instytucja pełnigca 
funkcje centralnych organów informacji w skali kraju /na przy
kład centralny ośrodek informacji nauk społecznych , którym 
Jest OIN PAN/ “ ani w kontekście współpracy merytorycznej ani 
metodycznej.

Ostatni rozdział pracy "Elektroniczna technika obliczenio
wa narzędziem pracy współczesnego organizatora badań naukowych" 
został poświęcony w części elementom podstawowej wiedzy infor
matycznej na poziomie podręcznikowym, co wydaje się pomysłem 
chybionym. Równocześnie wprowadzenie rozważań z zakresu teorii 
organizacji i zarzgdzania. zagadnień zarzgdzania przedsiębiors
twem. komputeryzacji zarzgdzania oraz omawianie dorobku teore
tycznego Karola Adamieckiego nie wydaje się ściśle zwigzane z 
głównym zakresem tematycznym pracy i powoduje niepotrzebne JeJ 
rozbicie, tym bardziej, że eg to informacje dość wyrywkowa.

Wnioski 1 propozycje wysunięta przez autorkę w podsumowa
niu pracy w zwigzku z różnorodnymi problemami podnieaionymi na 
tle niezaprzeczalnie bogatego i interesujgcego materiału doku- 
mentujgcego dorobek informacyjny polskiej socjologii wymagajg 
pewnego krytycznego potraktowania, ponieważ sg błędna meryto
rycznie, niejasne terminologicznie, a ponadto sprzeczne ze so- 
bg.

W ostatnim rozdziale pracy podano: "Celem niniejszej pra
cy Jest stwierdzenie, że socjologię Jako dziedzinę badań nauko
wych można wzbogacić o metodę, która pozwala ustalić, w Jakim 
kierunku i przy. Jakich nakładach kadrowych socjologia Jako nau
ka się rozwija z dostosowanym do potrzeb tej dyscypliny skompu
teryzowanym systemem informatyki. Istotę podanej metody stanówki 
więc nie system informacji naukowo-technicznej udostępniajgcy 
pracownikom naukowym notki bibliograficzne, zestawy tematyczna 
itp. lecz wypracowany i opisany w tekście system informatyczny, 
który dostarcza materiału do rozważań nad potrzebami plmośmisAt
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1 a»ftladów naukowych PolcklcJ Akadowii Nauk. Jak i innych taj 
rangi Inetytucji oraz nad ukiarunkowaniaa kadr na okraślona ta* 
M t y  /tj. Jakia taaatoa nadać piarwazaćatwo. okraślajgc hiarar* 
chig ich potrzeb/” /%• 104 racanzowanaj pracy/.

Równocześnie* Jak wcześniej wapoaniano. autorka etwierdzi* 
ła /na przykład w rozdziale II/« ±e koaputeryzaeja nie stanowi 
.skutecznego rozwiązania probleau infóraacji w naukach epołaez^ 
nych z racji ich przedaiotu i funkcji i że w związku z tya ao* 
żliwe Jest aechanizowanie tylko niektórych etapów procesów ba* 
dawczych /e. 14/.

Zacytowane i echarakteryzowane poglgdy pozoetajo ze sob^ 
w sprzeczności. Wydaje się* że dzieje się tak aiędzy innymi z 
powodu niejasnej i wręcz kuriozalnie stosowanej w pracy termi* 
nologii. Można doanieaywać, że kwestionujęc nie bez słuszności 
celowość i użyteczność powielania dla nauk społecznych wzorów 
eyeteaów infóraacji bibliograficznej stosowanych z powodzeniem 
w naukach ścisłych* technicznych i przyrodniczych* autorka po* 
stuluje potrzebę stworzenia spójnych systemów informacji bi* 
blioteczno-bibliograflczno-faktografIcznsj. zawierajęcych infor
mację wydawniezę* informację o badaniach w toku*'a także Infor
mację organlzacyjnę i kadrowę* co mylnie nazywa systemem infor
matycznym. W "Słowniku terminologicznym informacji naukowej” 
podano* że; "System informatyczny * układ złożony z zestawu kom
putera 1 oprogramowania dostosowanego do tego zestawu"^Nale
żałoby zapytać, co autorka rozumiała przez wyrażenie /zacyto
wane/ "skomputeryzowany system informatyki" ponieważ Jest to 
nieznane w literaturze zawodowej. Z kolei według tego samego 
słownika "Systea informacyjny - system organizacyjny* którego 
elementami sę: użytkownicy informacji* pracownicy informacji, 
zbiory Informacji oraz zespół metod i środków służęcych do re
alizacji procesu informacyjnego”. Terminem "system informatycz
ny" autorka posługuje się również niewłaściwie w stosunku do 
międzynarodowych instytucji naukowych* programów informacji a 
także systemów informacyjnych - zaliczajęc na przykład do sy
stemów informatycznych * program UNISIST* program NATIS* Mię*

^^Słownik terminologiczny... s. 110
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dzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej w hoakwle, 
SlNTO oraz systemy Informacyjne PASCAL 1 OARE. Przypuszczalnie 
również w wyniku nadmiernego sugerowania się informatykę autor
ka zastosowała termin "język Informatyczny", który nie występu
je w dostępnych słownikach terminologicznych, a który objaśnia 
jako klasyfikację, hasło wywoławcze, słowo kluczowe, deskryp- 
tory, słownik kontrolny, podczas gdy chodzi chyba o nadrzędny 
lub zintegrowany język informacyjny.

e

Niezależnie od elementarnych błędów terminológicznych, 
wielokrotne podnoszenie w pracy zapotrzebowania służb informa
cyjnych na środki metodyczno-językowe dowodzi, nie po raz 
pierwszy, że podstawę funkcjonowania systemów informacji jest 
zespół wzajemnie uspójnionych języków informacyjnych, decydu- 
jęcych w ogóle o możliwościach przepływu informacji w systemie 
niezależnie od stosowanych do przetwarzania informacji środków 
technicznych. Mimo zacytowanego twierdzenia, otwierajęcego roz
dział Wnioski trudno doszukać się w pracy koncepcji "systemu 
informatycznego".

Spośród ogólnych wniosków i propozycji wysuniętych przez 
autorkę w końcowej części pracy na uwagę zasługuję:

1/ postulat funkcjonalnego skoordynowania i sprzężenia 
rozproszonych komórek informacyjnych, archiwalnych i biblio
tecznych w sieci PAN;

2/ stwierdzenie o konieczności stosowania w naukach spo
łecznych form i metod informowania odpowiadajęcych apacyfice 
tych nauk, konieczność angażowania w pracy informacyjnej pra
cowników naukowych instytutów oraz odatęplenla od meehanlczńe- 
go powielania form usług informacyjnych satysfakcjonujęcych 
w naukach ścisłych;

3/ wskazanie jako przyczyn skromnej reprezentacji infor
macyjnej nauk społecznych w Poleca w informacji międzynarodo
wej, niskiego poziomu opracowania streszczeń 1 abstraktów, 
nieprzestrzeganie norm międzynarodowych w opisie bibliografi
cznym - czyli brak systemowego, ujednoliconego opracówanim 
polskiej informacji o naukach społecznych,

4/ postulat tworzenia jednostek koordynujęcych dziełalr 
ność informacyjnę w poszczególnych dziedzinach, czego przy-
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kładę» «о±» być działalność Ośrodka Inforaaeji i Ookuaantacjl
Naukowej IFIS p an.

Poatulatea zaaadniezye. warty» rozwalania przez ko»patant> 
nyeh decydentów Inforaaeji naukowej Jeet zrealizowanie wepoenla- 
nago ayeteau blblioteezno-infor»aeyjno-archlwalno>wydawnlczego, 
ałużfoago zarówno potrzebo» ałużb lnfor»acyJnych Jak 1 realiza
cji celów polityki naukowej w akali całej nauki. Wypada w ty« 
«iejacu przypoanlać, że funkcja takie były przewidziane w pro
jekcie zaniechanego ayateau informacji z zakresu polityki nau
kowej 1 naukeznawatwa AWION^^.

Raaaueujgc. nalały atwlerdzić, że na oeawianę pracę ekła- 
dajg alę dane. opinie i wnioski o bardzo zróżnicowanej wartoś
ci. Zawiera wiele cennych inforMcJi świadczących o realny» 
funkcjonowaniu podstawowych ogniw inforaacji dla potrzeb nauk 
społecznych, lluatrujgcyeh dorobek tych ogniw - na przykładzie 
socjologii. Za poważny »anką»ent trzeba uznać fakt, że autorka 
- dfżgc zapewne do kompletnego naświetlenia podjętych proble
mów - rozproszyła swojf uwagę na szczegółowych zagadnieniach, 
zbędnych - zdaniem recenzenta - w omawianym kontekście. Wypada 
wyrazić ubolewanie, że w pracy firnowej przez Instytut Filo
zofii i Socjologii PAN i opublikowanej przez Zakład Narodowy 
im.Ossolińskich znalazły się tak rażęce błędy merytoryczne i 
terminologiczne. Wspomniany na wstępie brak polskich publika
cji poświęconych zagadnienios informacji w naukach społecz
nych nie noża stanowić usprawiedliwiania dla akceptowania po
ziomu pracy naukowej, którę chsrskteryzujf zasygnalizowana o- 
gólnie nieporozumienia i błędy merytoryczna. Obecna sytuacja 
raczej powinna obligować zarówno instytucję sprawczę* Jak i 
majęcg dobra tradycje i cisszęcę się autorytetem oficynę wy- 
dewniczę.de szczególnej dbałości o poziom naukowy publikowa
nych prac.

Elżbiate Artowlcz

^Zob. artykuł B.Krygier: Zautomatyzowany system wyszukiwania 
informacji w dziedzinie naukoznawatwa i polityki naukowej - 
AWION. -гвдвап. Inform. Nauk.* 1976 nr 2/29/ a. 61-79.
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K R O N I K A

III OGÓLNOPOLSKA NARADA WTKŁAOOWCÓW PRZEDMIOTU 
“PODSTAWY INFORMACOI NAUKOWEO"
Oarocin 8-10 września 1982 r«

W dniach 8-10 września 1982 r. odbyła aię w Partatwowyw 
Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Oarocinia IIZ ogólnopolska 
robocza narada wykładowców przedaiotu "Podstawy inforaaeji nau
kowej*'. Była ona kolejnya Ju2 apotkaniea poświęconya kaztałeaniu 
użytkowników Inforaacjl naukowej w szkołach wyższych* organizo- 
wanya przez Bibliotekę Głównę Uniwersytetu ia. A.Mickiawicza w 
Poznaniu* która od 10 lat obejwuja kaztałcanlaa wszystkich stu
dentów oraz Centrun Infornacji Naukowej, Technicznej i Ekononi- 
cznej w Warszawie.

Oarocióakie spotkania zapoczętkowała w 1978 r. tzw. "Szko
ła letnia". organizowana wspólnie ze Stówarzyazenien Biblioteka
rzy Polskich, a po niej w 2 lata później odbyło aię "II robocze 
spotkanie wykładowców przedaiotu "Podstawy inforaacji naukowej",

Tenaten Narady były aarytoryczne 1 astodyczna problany 
ćwiczeń do przedaiotu "Podstawy inforaacji naukowej".

Potrzeba organizowania tego typu spotkań więżę się z coraz 
powszechniejazya wprowadzanlea przedaiotu: podstawy inforaacji 
naukowej do prograau zajęć wyższych uczelni. Celea Narady była- 
nie tylko wysiana doświadczeń bibliotekarzy zaangażowanych w 
prowadzenie tych zajęć, ale wypracowania na tej podstawia opty- 
aalnego nodelu ćwiczeń, dostosowanych do każdego kierunku stu-
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dlów. Oprócz tego zeznajoeiono róenleZ uczestników epotkenle z 
nejnowezyei tendencjeal m dziedzinie inforeecji naukowej 1 poli
tyce bibliotecznej*

Pierwszy i trzeci dzieó Narady zajęło poaiedzenie plwoReme, 
a drugi - obrady w sekcjach problemowych. Pierwezogo dnie «pgło- 
ezono 5 referatów a następnie przeprowadzono dyakuaję. CMwrady 
zapoczętkował dyrektor generalny Centrue INTE, inZ.Hieczyelew 
Derentowicz referatee nt« "Infornacja naukowe, techniczne t eko
nomi czna w warunkach reformy gospodarczej*. Następny referat wy
głosił dr Edward Palióski. z Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa 
WyZszego i Techniki, w którym przedstawił "Aktualne problemy po
lityki bibliotecznej w PRL”. Trzecim referentem był gość nara
dy, Oan Rotz-Radllóski z Centrum Informacji Naukowej w Rhredze. 
który wystąpił na temat "Kształcenie użytkownika informacji nau
kowej w szkołach wyższych w Czechosłowacji". Kolejny referat wy
głosiła dr 3anina Oydowicz, z Biblioteki Głównej DAM, na temat 
"Dydaktyczne zadania biblioteki uczelnianej*. Ostatni w tym 
dniu wyatępił dr Władysław Oykcik, z Instytutu Pedagogiki u a m , 
z referatem zatytułowanym: "Metodyka przygotowania i prowadze
nia ćwiczeń w szkole wyższej".

Drugi dzień Narady wypełniły spotkania w 3 grupach proble
mowych, na których przedstawiono konspekty do zajęć z podstaw 
informacji naukowej na poszczególnych kierunkach.

Sekcji I - nauk społecznych przewodniczył dr Henryk Dąb
rowski, z Biblioteki Głównej UAM, Sekcji II - nauk filologicz
nych - dr Marianna Borawska, z Biblioteki Głównej WSP w Słups
ku, a Sekcji III - nauk matematyczno-przyrodniczych - mgr Kry
styna Melon, z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.
W I sekcji przedstawiono konspekty do zajęć na kierunkach: fi
lozof ii,historii , muzykologii, nauk politycznych, pedagogiki, 
prawa i administracji, psychologii 1 socjologii. W sekcji II - 
filologicznej z kolei konspekty dotyczyły zajęć dla filologii 
angielskiej, germańskiej, romańskiej i rosyjskiej /z rozbiciem 
tego ostatniego kierunku osobno na studia stacjonarne i zaocz
ne/. W Sekcji III - nauk matematyczno-przyrodniczych omówiono 
konapekty do zajęć na kierunkach: biologia, geografia, chemia, 
fizyka i metematyka. Każdy z tych konspektów był przedmiotem 
ożywionej dyskusji, którą podsumowali przewodniczący.
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w oetatnia dniu Jaroelrteklego «potkania odbyło aię posiedzą- 
nia plenarne poświecone sprawozdanioa z przebiegu obrad w sek
cjach i oeówienlu wypływających z dyskusji wniosków, W podsuiiowa<« 
niech obrad sekcji przewodniczący zgodnie potwierdzeli eunienne 
przygotowanie konspektów do zajęć oraz wskazywali na ich indy
widualizację pod kftea kierunku, dla którego były przezneczone. 
Powterzeł się postulat o konieczności obligatoryjnego wprowadza^ 
nia zajęć z zakresu inforaacji naukowej na wszystkich wy±szych 
uczelniach przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Te
chniki, bo dotychczas uwarunkowane Jest to Jedynie dobrę wolę 
uczelni. Różnice w wypowiedziach dotyczyły terainu przoproemdze- 
nia tych zajęć, na filologii np. proponowano Już ne drugie roku. 
Jako dalszy cięg tzw. przysposobienia bibliotecznego, w naukach 
aateaatyczno-przyrodniczych na roku przeddyploaowya, Zbieżnya 
postulatem była liczba godzin przeznaczonych na te zajęcia,któ
ra nie powinna być mniejsza niż 12, przy czya najczęściej odpo
wiadała wy'kładowcom metoda łęczenia ćwiczeń z wykładem /tzw. 
konwersatorium/, bez podziału przewidzianego dotychczasowym pro
gramem zajęć na 5 godz. wykładów i 7 godz. ćwiczeń.

W d y s k u s j i  podkreślano również celowość organizowania spot
kań tego typu Jak obecne oraz trafność wyboru tematu, będęcego 
ich przedmiotem. Na zakończenie poinformowano uczestników, że 
C e n t r u m  INTE w y d a  w przyszłym roku materiały będęce planem spot
kania w formie przewodnika do ćwiczeń z podstaw informacji nau
kowej dla reprezentowanych w sekcjach problemowych kierunków.
W podsumowaniu narady dyrektor Biblioteki Głównej UAM, Zdzisław 
Szkutnik wyraził przekonanie o konieczności odbycia za dwa lata 
następnego spotkania poświęconego temu problemowi.

W Jarocińskim spotkaniu wzięło udział łęcznie бб osób, re
prezentujących wszystkie biblioteki uniwersyteckie i 7 wyższych 
szkół pedagogicznych, wśród zaproszonych gości byli przedstawi
ciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum INTE 
oraz dyrektorzy bibliotek szkół wyższych a. Poznania 1 Ośrodka 
Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a także 
gospodarze miasta Oarocina w osobach naczelnika miasta i I se
kretarza PZPR.
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Naradzie towarzyazyła wyatana pablikaoji zwlfzanyeh z taaa- 
tea spotkania zorganizowana przez Oddział Inforaacjl Naukowej 
Biblioteki Głównej Uniwaraytatu ia,Adaaa Mickiewicza w Poznaniu.

Halina Kozak

VII POSIEDZENIE RADY
MięDZYNARODOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO NAUK SPOŁECZNYCH 

Tallinn. 15 - 20 listopada 1982 r.

2.

3.

W poaiedzeniu uczestniczyły delegacje akedeali nauk: Buł» 
garii. Czechosłowacji. Mongolii. NRO. Polski, Węgier i ZSRR o- 
raz Kowitetu Nauk Społecznych Wletnaau.
Pórzgdek obrad był naatępujęcy:
1. Działalność MSINS w latach 1981 - 1982.

Wyniki wspólnych prac specjalistów reprezentujących ośrodki 
Informacji krajów socjalistycznych oraz Stałej Grupy Roboczej 
de. Autoaatyzacji MSINS /Moskwa, kwiecieó 1982 r./.
Plan działalności MSINS na rok 1983.

4. Rozwój współpracy z Międzynarodowya Syateaea Inforwacji Nau» 
kowaj i Technicznej.

5. II Konferencja Teoretyczna MSINS /Tallinn, 1982/.
6. Rozwój współpracy MSINS z ECSSIO /European Cooperation in 

Social Science Inforaation and Docuaentation/.
7. Projekt porzędku obrad vili Posiedzenia Rady MSINS.

Uczestników VII Posiedzenia przywitał wiceprezes Eatoós» 
kiej Akadeaii Nauk. prof. W.A. Maaaiagi. Podkreślił on znacze
nie współpracy krajów socjalistycznych w dziedzinie inforaecji 
o naukach społecznych dla rozwoju życia naukowego i ideologicz
nego w tych krajach. Przedstawił osiągnięcie odnotowane we 
współpracy Centrua Inforaacji Nauk Społecznych EstoóskleJ AN 
z Instytutea Inforaacji Nauk Społecznych /INION/ AN ZSRR.
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1. Sprawozdanie z działalności MSINS w latach 1981-1982 
przedstawił dyrektor INION AN ZSRR« członek korespondent AN ZSRR. 
prof. W.A. Winogradów. Podkreślił trzy główne czynniki rozwoju 
KSXNS: Jedność celów nauk społecznych w krajach socjalistycznych, 
oparta na teorii narksiznu-leninizNiu; wykorzystanie w tworzeniu 
MSINS doświadczeń pracy informacyjnej ośrodków informacji i bi
bliotek akademii nauk krajów socjalistycznych oraz fakt. że 
MSINS był tworzony przy wykorzystaniu bogatych doświadczeń wie
lostronnej współpracy uczonych krajów socjalistycznych. Przypom
niał. że działalność MSiNS została pozytywnie oceniona na V 
Naradzie Wiceprezesów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych w 
Berlinie, w maju 1982 r.

Poważne osiągnięcia odnotowano w okresie sprawozdawczym w 
działalności wydawniczej Systemu.Oprócz periodycznych wydawnictw 
bibliograficznych 1 referujęcych opublikowano 11 wspólnych zbio
rów tematycznych. 8 bibliografii tematycznych. 2 zbiory tematy
czne przygotowane we współpracy dwustronnej, a także "Informator 
MISON" /wersje - rosyjska, francuska, niemiecka i angielska/. 
Ponadto wydano - ważny z punktu widzenia koordynacji gromadze
nia zbiorów naukowych - "Informator wydawnictw periodycznych z 
dziedziny nauk. społecznych, znajdujęcych aię w bibliotekach or
ganów narodowych MSINS, a otrzymanych z krajów nie wchodzących 
w skład RWPG". Poważne rolę w przygotowaniu tego Informatore o- 
degrała narada specjalistów, przeprowadzona w Warszawie w maju 
1981 r., znaczną zaś pomoc w pracach edytorskich nad obu wymie
nionymi informatorami okazał narodowy organ informacji NRO.

Kontynuowane ее prace zwiezane z automatyzacje Systemu. 
Oakośclowo nowym zjawiskiem w tej dziedzinie okazało się orga
nizowanie wspólnych sesji roboczych przedstawicieli organów na
rodowych /Stałej Grupy Roboczej ds. Autometyzecjl MSINS/.

3ako główne zadania na najbliższy okres sprawozdawczy 
prof. Winogradów wskazał dalszy rozwój wspólnej działalności 
wydew.iiczej, utworzenie zautomatyzowanego systemu informacyj
nego 1 zorganizowanie teletransmisji między ośrodkami informa
cji krajów socjalistycznych a bazę danych INION w Moskwie.

2. Informację o wynikach wspólnych prac spacjallstów i o 
działalności Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji MSINS przed-
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stawił kiarownik taj grupy* V.R. Chisaautdinow. Efaktaa tych 
prac Jmit plarwazy wariant tachnięzno-roboczago projektu Zauto- 
Mtyzowanago MSINS. w któryw rozwiązano szarag zagadnlei^ ogólno- 
ayatewowych* technicznych i aatodycznych. Możliwości autowatyza- 
eji Syatewu zwiększyły się dzięki tewu, ża IMION otrzytwł kowpu- 
tar 3S 1055 M.

3. Projekt planu działalności MSiNS na rok 1983 oaówił za
stępca dyrektora IMION, dr H.P, Gapoczka. Projekt tan został 
aporzfdzony zgodnie z założaniaai wielolatniego planu działal
ności Syatanu./na lata 1981-1985/ oraz uwagaai i propozycjaal 
przedetawionywi przez przedetawiciali organów narodowych.

4. Problaey współpracy z Międzynarodowye Systenae Inforea- 
cji Naukowej i Technicznej w Hoakwia owóariła dyrektor OIN 8uł- 
garakiej AN, dr S. Gabrowaka. Podkreśliła ona konieczność roz
szerzenia współpracy z tye ayatewan i wykorzystania jago dośwlad- 
czeó i osięgnięć, azczagólnie w dziedzinie autowatyzacji. co no
ża bardziej przyspieszyć zakoóezenie takich prac w ranach MSINS.

5. Stan przygotowaó do II Konferencji Naukowej MSINS przed
stawił prof. W.A. Winogradów.

6. Współpracę Syatanu z ECSSID zreferował dr G. Rózaa, dy
rektor Biblioteki Węgierekiaj AN, Wskazał on, że współpraca ta 
może być prowadzona również bezpośrednio przez poszczególne or
gany narodowe, szczególnie w zakresie wspólnych publikacji, jak 
też rozpowszechniania inforeacjl o działalności MSINS na azer- 
azyn forun Biędzynarodowye.

Po dyskusji nad oaawianyel wyżej zagadnianianl, w której 
uczestniczyły aktywnie wszystkie delegacje obecne na posiedze
niu, przyjęto jednogłośnie następujęce ustalenia,

1. Rada zaaprobowała główne tezy i wnioski zawarte w apra- 
wozdaniu z działalności Systeeu w latach 1981-1982, jak też oce
niła pozytywnie pracę wykonanę w tye okresie przez organ naczel
ny /INION AN ZSRR/ i organy narodowe MSINS. 21aleciła, sby w dal
szej działalności kierowano się wytycznyei zatwierdzonego przez 
V Naradę Wiceprezesów Akadaeii Nauk Krajów Socjalistycznych do- 
kuesntu "Aktualne kierunki współpracy uczonych krajów socjalis
tycznych w dziedzinie nauk społecznych - w świetle uehwsł osta
tnich zjazdów partii kowunistycznych i robotniczych krajów
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wspólnoty socjalistycznej /Berlin 1982/. Postanowiła kontynuować 
i doskonalić współpracę w publikowaniu wspólnych wydawnictw in
formacyjnych , Jak też przyspieszyć przygotowania do automatyza
cji M3INS.

Z. Rada zatwierdziła sprawozdanie z narad specjalistów 1 
wyniki driałalnoóci Stałej Grupy Roboczej de. Automatyzacji 
MSXNS, jak też powierzyła W.R. ChisamutdinOwi funkcję głównego 
konstruktora Zautomatyzowanego MSINS 1 przewodnlczęcego wymie
nionej grupy roboczej.

3. Rada uznała za konieczne zwrócenia większej uwagi na 
sprawy zapewnienia użytkownikom Systemu informacji źródłowej *
w tym poprzez lepszę koordynację gromadzenia i wykorzystywania . 
literatury narodowej.

4. Uchwalony został plan działalności MSINS na rok 1983*
Do głównych zadań przewidzianych w tym planie należę:

a. Publikowanie wspólnych wydawnictw informacyjnych /zbio
rów tematycznych, bibliografii tematycznych, periodycznych wy
dawnictw referujących i bibliografii/.

b. Dalsze prace projektowe i wdrożeniowe zwifzane z euto- 
matyzację Systemu.

c. Rozwój współpracy w zakresie gromadzenia, wymiany 1 
wykorzystania zbiorów literatury naukowej, przy zaetosowaniu 
techniki kopiowania i mlkronośników.

d. Doskonalenie kadry specjalistów.
e. Uczestnictwo w działalności organizacji międ2:ynarodo

wych. zajmujęcych się dzlałalnośclę informacyjnę /ECSSID.
UNESCO, PIO/,

5. W dziedzinie współpracy z MSNTI /i MCNTI/ postanowiono
zwrócić głównę uwagę na: wymianę doświadczeń, rozwój współpre-

\

cy w zakresie wydawnictw, wymianę informacji na różnych nośni
kach, rozpoznanie stanu i możliwości rozwoju technicznego wy
posażenia działalności informacyjnej, produkowanego w krajach 
socjalistycznych 1 jego wykorzystania.

6. Rada postanowiła uznać za pożędane dalsze rozszerzenie 
współpracy z ECSSID w duchu postanowień Aktu Końcowego KBWE w 
Helsinkach i zaleciła, aby organy narodowe starały aię zwięk
szyć SWÓJ udział w pracach taj organizacji.
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7. Rada satwlardziła prograa XX Konfarancjl Taoratyecnaj 
NSINS i uatallła porzfdak obrad VIXI Poaladzania« która postano* 
wlono zwołać w ezarwcu 1983 r. w Sofii.

Oaniala Lowandowaka

NARADA STALED GRUPY ROBOCZED DO SPRAW AUTQMATYZACDX HSXNS 
Tallinn, listopad 1982 r.

W zwięzku z VXX Poaiadzoniaa Rady i obradsai II Konfarsncji 
TsorstyczneJ Międzynarodowego Systoau Inforaacyjnsgo Nauk Spo
łecznych , które odbyły się w Tallinnla w listopadzie 1982 r. . 
przeprowadzona została nadzwyczajna narada Stałej Grupy Robo
czej da. Autoaatyzacji NSINS. W naradzie tej wzięli udział spe
cjaliści reprezentujęcy wszystkie delegacja akadeaii nauk kra
jów socjalistycznych, uczaatniczęce w VII Posiedzeniu Rady Sys-* 
teau: S. Gabrowsks /Bułgaria/, Э. Zahradil, D. Boldie, V.. ire- 
kova /Czechosłowacja/, S. Batauk /Mongolia/, E. Goring /NRO/,
Э. Lenart /Polska/, D. Biro /Węgry/, Hoang Vi Naa /Wietnaa/.
W.R. Chisaautdinow, R.R. Modiwani, E.P. Położichlna /ZSRR/.

Przedaiotea narady były:
1. Wykonanie zadart przewidzianych w rozdziale 2: "Opracowywanie 

i wdrażanie Zautpaatyzowanego MSXNS” planu działalności Sys- 
taau na rek 1982.

2. Przebieg prac zwięzanych z dokortczeniea "Projektu tachniczno- 
-roboezago Zautoaatyzowanego MSINS" i realizację ustałeś za
wartych w "Protokóle spotkania specjalistów w kwietniu 1982 r.”

3. Projekt "Postanowienia [jRady MSINS^ w sprawie Stałej Grupy 
Roboczej ds. Autoaatyzacji MSINS*.

4. Inforascjs o wynikach wspólnych prac nad foraatea wydawania, 
wykonanych przez organ naczelny 1 organ narodowy NRO Między
narodowego Systaau Znforaacyjnego Nauk Społecznych.
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w punkcie plerwezya uczestnicy naredy dokonali szczegółowego 
przeglądu zadań zawartych w wyeienionyo rozdziale planu działal
ności MSINS na rok 1982 i postanowili wystąpić do Rady Systewu z 
wnlosklea o usprawiedliwienie opóźnień w zakresie opanowania te
chniki teletransnisJi orsz wywiany inforwacji na taśwach Magne
tycznych. Opóźnienia te zostały bowiew spowodowane przez- wyaia- 
nę komputera w Instytucie Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR i 
związane z tym okresowe zawieszenie działalności ośrodka elek
tronicznego przetwarzania danych w tej placówce. Ponadto uczest
nicy narady postanowili występie z wnioskiew o przyspieszenie 
prac nad przygotowaniem wykazów słów kluczowych /tzw. wykazów 
leksyki znormalizowanej/ dla poszczególnych dyscyplin. Wniosek 
ten wynikał z uzgodnionego w czasie naredy stanowiska, że uru
chomienie kolejnych podsystemów MSINS nie powinno być odkładane 
do momentu zakończenia prac nad odpowiednimi tezaurusami szcze
gółowymi, i że w etapach wstępnych można poprzestać na posługi
waniu się uproszczonym Językiem informacyjnym w postaci wspom
nianych wyżej wykazów słów kluczowych.

W punkcie drugim oceniono przebieg realizacji zadań okreś
lonych podczas spotkania członków Grupy w Moskwie w kwietniu 
1982 r., a dotyczęcych zakończenia opracowania I wersji "Projek
tu techniczno-roboczego Zautomatyzowanego MSINS*. Postanowiono 
zwrócić się do organów narodowych MSINS o szybkie przedstawie
nie opinii 1 uwag na temat dokumentów wchodzęcych w skład tego 
projektu. Jak również danych charakteryzujęcych narodowe syste
my informacyjne nauk społecznych w krajach członkowskich. Aby 
zapobiec dezaktualizacji zgromadzonego w ten sposób materiału, 
uczestnicy narady zwrócili się do organu naczelnego MSINS /tj. 
Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR/ z prośbę o opra
cowanie formularza rocznego sprawozdania, które mogłoby stano
wić m.in. źródło informacji o bieżęcym kształtowaniu się wskaź
ników niezbędnych do sterowania MSINS Jako całościę.

w dalszym clęgu uczestnicy narady rozpatrzyli projekt "Po
stanowienie w sprawie Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji 
MSINS", przedstawiony przez delegację radzieckę. Po szczegóło
wej dyskusji postanowiono wnieść do tego projektu szereg uzu
pełnień, ocenić zmieniony w ten sposób wariant projektu na ko-
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lejnya spotkaniu Grupy, któro м  odbyć się ns poczftku II kwsrta« 
łu 1983 r. i przadatmrlć wariant oatataczny do zatwierdzania na 
VIXI Poaiadzaniu Rady m s i n s w  czerwcu 1983 r.

Z kolai przadatawiclal organu narodowego NRD zapoznał zabra
nych z wynikani prac nad f o m  tea wydawania, przeprowadzonych 
wspólnie przez spacjaliatów niaaieckich l radzieckich w Barllnia 
w październiku 1982 r.

Na zakończania przedetawiclela delegacji radzieckiej prze
kazali pozostały! uczastnlkoB narady waterlały charakteryzujące 
forwaty przadwaazynowy i wydawania Zautowotyzowanago MSINS i in
strukcję do sporzfdzania opisów bibliograficznych, proazge rów
nocześnie o zaopiniowanie tych dokuaentów w tarainie do połowy 
lutego 1983 r. Przadatawiciel NRO zwrócił aię do delegacji ra
dzieckiej z prośbę o ustalenia terwinu zakończania prac nad for- 
watea wydawania. Przedstawiciele organów narodowych Bułgarii i 
Czechosłowacji wnioskowali, aby w dalszych pracach nad forwatea 
wydawania brano pod uwagę iatniajęce w taj dziedzinie ustalania 
MCINT i nomy RWPG. Wszyscy uczestnicy narady uznali za rzecz 
niezbędna znaczna skondensowanie dokuwantów projektowych Zauto- 
waryzowanego MSINS.

Oan Lenart

II KONFERENCJA TEORETYCZNA MSINS 
'ZAGADNIENIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ' 

Tallinn, 22-24 listopada 1982 r.

W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi i specja
liści z Bułgarii. Czechosłowacji, Mongolii, NRO, Polaki, Wlat- 
nawu, Węgier i ZSRR /ogółew 43 osoby/. Przedstawiono na niaj 1 
owówlono 32 referaty i wystąpienia. Dotyczyły ona następujących 
zagadniaA, atanowięcych Jadnoczaśnia taaaty sześciu referatów 
podstawowych:
- "Nauki społeczne w rozwiniętya społeczeństwie socjalistycznya
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a zadania informacji naukowej* /prof. W.A. Winogradom, ZSRR/,
- "Doświadczenia opracowywania wspólnych wydawnictw informacyj

nych MSINS jako Istotny wkład w wielostronny współpracę uczo
nych krojów socjalistycznych" /dr 3. Zahradil, Czechosłowacja/,

- "Automatyzacja procesów informacji w MSINS oparta no wspólnych 
zasadach - główny czynnik podnoszenia efektywności systemu*
/dr W.R. Chisamutdinow, ZSRR/,

- "Potrzeby użytkowników informacji i ich zaspokajanie* /dr S. 
Gabrowska, Bułgaria/,

- "Metodyczne problemy określenia efektywności działalności in
formacyjnej" /doc.dr B. Ługowski, mgr 3, Lenart, Polska/*'^,

- "Problemy efektywności działalności informacyjnej a doświad
czenie organizacji międzynarodowych" /dr G. Rózsa, Węgry/.

Uczestników konferencji powitał prof. D.D. Kachk, członek 
i Sekretarz Wydziału Nauk Społecznych Estońskiej AN. Konferen
cję rozpoczęł prof. W.A. Winogradów. Omówił główne kierunki 
działalności inforroacyjnej MSINS w świetle aktualnych zadań 
nauk społecznych.

Przypomniał główne osięgnięcia Systemu od momentu jego u- 
tworzenia w 1976 r. Oednakże rozwój Systemu stawia przed nim 
wcięż nowe zadania; w zwięzku z tym niezbędne sę:
- ocena i wybór najbardziej aktualnych problemów oraz źródeł

informacji;

- przyspieszenie procesu dostarczania informacji naukowej Jej 
użytkownikom, a przede wszystkim pracownikom naukowym, bada
czom, wykładowcom szkół wyższych, itp.;

- krytyczny i analityczny stosunek do materiałów informacyj
nych, ponieważ informacja o naukach społecznych ma swoję spe
cyfikę i musi podlegać dokładnej ocenia klasowej;

- podnoszenie jakości informacji, różnicowanie fora informacji 
przeznaczonej dla różnych rodzajów użytkowników: kadry kierow
niczej, pracowników zajmujęcych się zagadnieniami strategii 
z a r z ą d z a n i a , problemami społeczno-ekonomicznymi, prognozowa
niem, itp.

patrz artykuł 3. Lenarta, B. Ługowskiego: "Problemy wartościo
wania działalności informacyjnej" s. 65
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ИГув1*п1оп0 zadtnlB określają działalność MSZNS 1 Inatytutu 
Inforaacjl Nauk Społacznych jako organu naczalnogo Syataau.

Podnoazania afaktywności działalności Inforaacyjnaj w za- 
krasla nauk apołacznych wyaaga taoratyeznych opracowart. Oaat to 
BoZllwa włośnia w obrgbia Syataau, ponieważ aożna wykorzyatać 
różnorodna doświadczania z prowadzonych prac inforaacyjnych /ra- 
■ ferowania, bibliografia, analizy, praca nad autoaatyzacjg/,

W elfgu trzydniowych obrad autorzy referatów i uczaatnicy 
dyakuaji dokonali wazachatronnej analizy zagadnień związanych 
z ocenę rozwoju i oaięgnięć Syataau. Przedmiotem wypowiedzi 
było zwdtaazcza znaczenia jago działalności dla obsługi nauk 
społecznych jako jednego z ważnych czynników doskonalenia wszy
stkich procaaów i przejawów życia społecznego w krajach socjali
stycznych. Podkreślano w szczególności znaczenie nauk społecz
nych i obsługującej je działalności informacyjnej dla rozpow
szechniania i umacnianie światopoględu naukowego, właściwych 
postaw politycznych i społecznych, jak też dla zwalczania wpły
wów wrogich ideologii burźuazyjnych, rewizjonistycznych i re- 
formlstycznych oraz utrzymujących się jeszcze w różnych kręgach 
społecznych przeżytków ideologii burżuazyjnej i drobnoalesz- 
czańskiej. Mówiono o dużym wpływie informacji na doskonalenie 
zasad i metod zarzędzania adainietracyjnago i gospodarczego, 
jak taż na kształtowanie szeroko pojętego postępu naukowo-tech
nicznego.

Podkreślano zadania wynikajęce dla Systemu z coraz aktyw
niej rozwijającej się współpracy wielostronnej uczonych krajów 
socjalistycznych w dziedzinie nauk społecznych.

Wiele uwagi poświęcili uczestnicy konferencji poszczegól
nym aspektom tworzenia i funkcjonowania MSINS. Między innymi 
wskazywano na duża znaczenie. Jakie ma dla efektywności Syste
mu trafne i w porę dokonywane rozpoznawanie potrzeb różnych ka
tegorii użytkowników informacji o naukach społecznych.

Bioręc pod uwagę, że najtrudniojszym zadaniem, jakie wyła
nia się na drodze rozwoju Systemu w ciągu najbliższych 1st,jest 
jego automatyzacja, liczni uczestnicy konferencji wskazywali na 
problemy, która muszę być przy tym brane pod uwagę, jeśli wdro
żenie procesów zautomatyzowanych aa zakoóezyć się pełnym sukce-
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•••. w toku prac nod auto«atyzecj« należy rozwiązać azareg zagad
nień dotyczących zapewniania w akali alędzynarodowej apójnych 
środków llngwiatycznych, oprogranowania« urządzeń technicznych. 
Trzeba aię przy tya liczyć ze zróżnicowanya stanea wyjściowya i 
różnyai - kadrowyai, aaterialnyai i finansowym, a także foraal* 
no-'prawnyaiaożliwościaai działania w poszczególnych narodowych 
aystaaach inforaacji o naukach społecznych; tworzonych w krajach 
członkowskich MSINS. Szczególnie ważnym kierunkiem prac nad a- 
utoaatyzację Systemu okazuje się teletransmisje danych, ułatwia* 
Jęca w sposób zasadniczy dostęp do centralnej bazy danych MSINS, 
tworzonej w Instytucie Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR.

Obok budowy systemu zautoaatyzowanago, bacznej uwagi wyaa- 
ga dalsze doskonalenia i podnoszenia efektywności tradycyjnych 
form realizacji procesów inforaaeyjnych. Dotyczy to w pierwszym 
rzędzie opracowywania, wydawania i rozpowszechniania wspólnych 
wydawnictw informacyjnych MSINS. Ta forma działalności w dotych
czasowej historii Systemu zdała w pełni egzamin i cieszy aię 
uznaniem wszystkich zainteresowanych.

Do wzrostu efektywności Systemu przyczyniać aię będzie 
propagowanie jego działalności, a zwłaszcza tworzonych w nim 
materiałów informacyjnych wśród szerokich rzesz użytkowników 
informacji we wszystkich krajach członkowskich MSINS.

W toku obrad konferencji przedstawione zostały również o- 
sięgnięcia republikańskich ośrodków informacji o naukach społe
cznych, których przedstawiciele byli tan obecni /Białoruś, Esto
nia, Gruzja, Ukraina/.

Na zakończania dokonano zwięzłej oceny obu dotychczasowych 
/1 i II/ konferencji teoretycznych MSINS i uznano, że Jest to 
godna kontynuacji forma doakonalenla działalności tego Systemu,

Opublikowania materiałów konferencji podjęł się Instytut 
Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR.

3an Lenart
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SPOTKANIE II GRUPY R0B0CZE3 ECSSIO 
Ateny, 14 - 15 M j e  1982 r.

W Atenach odbyło eię kolejne apotkanle II Grupy Roboczej 
.ECSSIO /Working Group 2 of the European Cooperation in Social 
Sciences Inforaation and Ookumentation/. Spotkanie zostało zor
ganizowane przez Panteios School for Political Sciences w Ate
nach, zgodnie z planem działalności ECSSIO w roku 1982. w spot
kaniu uczestniczyli: M. Biskup /Ośrodek Wiedeński/, G. Brouwer 
/SWICOC, Holandia/, W. Filias /Panteioa School..., Grecja/,
H.P. Hogeweg-de Haart /przewodnicząca Grupy, Holandia/, L.S. 
Kiuzadżan /Instytut Infcrnacji Nauk Społecznych AN ZSRR/, 3.Le
nart /OIN PAN/, S, Pilling /British Library, Wielka Brytania/,
W, Richter /OIN AN NRD/, G, Rózsa /Biblioteka Węgierskiej AM/,
B. Schmeikal /Izba Robotnicza i Pracownicza, Austria/. E.Schwe- 
fel /Ośrodek Informacji Nauk Społecznych, RFN/, G. Sołowiew 
/Ośrodek Wiedeński/.

Celem działania II Grupy Roboczej ECSSIO jest inicjowanie 
i bezpośrednie wykonywanie prac służęcych tworzeniu i wymianie 
w ramach ECSSIO informacji o pracach badawczych w toku, reali
zowanych przez europejskie placówki, towarzystwa naukowe itp., 
działajsce w aferze nauk społecznych. W dotychczasowej prak
tyce, Grupa - utworzona decyzja pierwszej plenarnej konferencji 
ECSSIO, która odbyła się w roku 1977 - uzgodniła program i za
sady swojej działalności, jak również doprowadziła do opubliko
wania wykazu prac badawczych w toku,dotyczęcych interesujęcego 
większość krajów członkowskich zagadnienia migracji siły robo
czej, Następnie podjęto przygotowania do wydania kolejnego wy
kazu problemowego, obejmujęcego tym razem badania dotyczęce 
społecznych akutków postępu technicznego. Zwięzane z tym praca 
organizacyjne i redakcyjne powierzone zostały reprezentantce 
Austrii, dr Betinie Schmeikal. Do połowy maja 1982 r. zakoń
czono gromadzenie danych do tego wykazu.

Przedmiotem spotkania w Atenach były następujęce zagadnie
nia:

» omówienie dokumentu Komitetu Wydawniczego ECSSIO.
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- oe«na /wydanago )ut/ wykazu badaA w toku nad zagadnlanlmi 
■igraćalły roboczaj i jago rozpowazachnlania,

- aprawozdanla z przabiagu groa^dzanla aatarlalLów do wykazu ba* 
dań w toku nad zagadnlanlan apołacznych akutków poatgpu tach* 
nlcznago 1 ustalania planu dalszych prac nad tg publlkaejg*

- wybór taaatu do naątępnago wykazu 1 uatalanla planu pracy nad 
jago przygotowanlaa.

* uatalanla daty 1 alejaca naatępnago spotkania Grupy.
w toku obrad;
1. Oaówlono wzajaana ralacja algdzy dzlałalnośclg Grupy li, 

a problaaaai raprezantowanyal przez Koaltat Wydawniczy, do któ* 
rego należy koordynacja wazyatkleh przadalgwzlgć wydawniczych 
podejnowanych w raaach ECSSID 1 zapobiegania Ich dublowaniu alg.

2. Zabrani pozytywnie ocenili sposób opracowania 1 wydania 
wykazu badań w toku dotyczgcych algracjl alły roboczej 1 poata* 
nowin stosować analoglczng strukturę 1 foraę przy wydawaniu na* 
stępnych wykazów taaatycznych. Zwrócili się do Oórodka Wladaóa* 
kiego z prośbę, aby postarał alg rozpropagować opublikowany wy* 
kaz za pośrodnletwam narodowych ośrodków ECSSID oraz z prośbę
o uzgodnienia z "Pargaaon Prasa” aotllwoścl obniżania сапу wy* 
devimictw Grupy.

3. Oo wykazu badań w toku nad zagadnlonlaa apołacznych 
skutków poatęou technicznego zgroaadzono 160 wypełnionych an* 
klat z Austrii, Holandii, Polaki, RFN, Wielkiej Brytanii 1 
Zwigzku Radzieckiego. Uczestnicy spotkania ocenili 1 zaafccap* 
towall strukturę klaayfIkacyjng wykazu, jak również uzgodnili, 
co należy rozuaieć pod pojgelaa "projekt badawczy” /w związku 
z nader zróżnicowang skalę poszczególnych projektów 1 różnyw 
ich traktowanlea foraalnya w krajach członkowskich/. Ustalono, 
że przygotowania aateriałów do wykazu należy zakoóczyć do lla* 
topada 1982 r., tak aby aógł on być wydrukowany w lutya 1983 r. 
Uzgodniono, ża wydawcy, wspólnie z Ośrodkiaa Wiedońakiw dóke* 
naj# wyboru autora, któraau powierzy alg napisania wstępu do 
wykazu,

4. Uzgodniono, ża trzeci wykaz tamtyczny badań w toku 
zostania przygotowany przez Radę Naukową Inforwacji Nauk Społa*
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cznych przy AN NRD. Tezat«« t»go wykazu będy *Zaiany pozycji ko« 
blat w apołaczaAstwla*. Kwaatlonarluaza do togo tawatu zoatang 
rozaałana |wzaz Odrodak Wladadakl w czarwcu 1982 r, 6roaadza> 
nla wypałnlonych kwaatlonarluazy zorganizuje dr Warner Rlcbtar» 
dyrektor Ośrodka Inforaacjl Naukowej AN NRO. Wydawcaal wykazu 
bgdg pani Hogaweg-de Haart 1 pan Richter. Przygotowanie aate> 
.rlałów do druku powinno być zakończone w kwietniu 1983 r.

Dokonano również watępnej wywiany poglądów w sprawie zakre<« 
eu tenatycznego następnego» czwartego, wykazu. Zaproponowano te- 
wat: "apołeczne i ekononlczna aspekty zbrojeń i '-ozbrojenia”.

Przedstawiciele Ośrodka Wiedeńskiego poinforaowali zebra
nych o dyskutowanej w tya Ośrodku konieczności i nożliwości 
ściślejszego powiężenia przedsięwzięć podejaowanych w raaech 
ECSSID z progranaai badawczynl Ośrodka Wiedeńskiego.

5. Dokonano również wstępnej wywiany poględów na tewat da
ty i wiejącą następnego spotkania członków Grupy. Postanowiono 
zwołać to spotkanie na poczętku 1983 r., natowiast ostateczny 
wybór wiejące pozoatawlono Ośrodkoarl Wiedeńskiewu.

Osn Lenart
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