
POLSKA AKADEMIA NAUK

O Ś R O D E K  I N F O R M A C J I  N A U K O W E J

PL ISSN 0324-8194

ZAGADNIENIA
INFORMACJI

NAUKOWEJ
1987 OSSOLINEUM Nr 1(50)??

.. Л



POLSKA AKADEMIA NAUK

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ

ZAGADNIENIA
INFORMACJI

NAUKOWEJ

1981 Nr"1 (50)

ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH 
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK



Rada Redakcyjna

Zdzisław Bóbiatyński, Bożenna Bojar, Władysław M. Grabski, 
Andrzej Gromek, Barbara Krygier, Juliusz L. Kulikowski, Bronisław 
Ługowski (redaktor naczelny), Maria Szomańska (sekretarz re

dakcji), Hanna Uniejewska, Olgierd A. Wojtasiewicz

Do 1971 roku czasopismo ukazywało się pod tytułem 
BIULETYN ODiN PAN

Adres redakcji
Ośrodek Informacji Naukowej PAN 

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

PL ISSN 0324-8194

Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo. Wrocław 1987. 
Nakład: 700 egz. Objętość ark. wyd. 9,60, ark. druk. 12. Papier 
offsetowy kl. V. 70 g. A-l. Oddano do drukami 1987. 06. 26. Druk 
ukończono w sierpniu 1987. Wrodawska Drukarnia Naukowa. Zam. 

1129/87 Cena A  2 0 0 ,-



ARKADIO W. SOKOŁOW
Leningradzki instytut Kultury 
im. N.K. Krupskiej

INFORMACOA A PODEDŚCIE INFORMACYONE*/

Wzrost zainteresowanie informację naukową 
Jako uzasadnienie konieczności poszukiwania 
nowych ujęć metodologicznych w definiowaniu 
terminu informacja. Krytyczna analiza najbar
dziej rozpowszechnionych definicji informa
cji: atrybutywnych i funkcjonalno-cybernety- 
cznych. Utożsamianie informacji z JeJ odwzo
rowaniem w remach koncepcji atrybutywnych o- 
raz z organizację w ramach definicji funkcjo- 
nalno-cybernetycznych. Propozycja nowego uję
cia informacji opartego na teorii odbicia na
zwanego podejściem informacyjnym. Informacja 
jako konstrukt myślowy, poprzez który reali
zowane Jest podejście informacyjne w różnych 
dziedzinach wiedzy. Kategorie odwzorowanie, 
samoodwzorowania 1 wzajemnego oddziaływania 
Jako podstawa metodologiczna umożliwiajęca 
zdefiniowanie informacji Jako kategorii o- 
gólnonaukowej ujawnlajęcej formę ruchu obra
zów w przestrzeni i w czasie.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

W związku z obserwowanym obecnie wzrostem zainteresowania 
informacją naukową brak rozwiązania problemu samej "informacji" 
staje ̂ się awoiatym zapotrzebowaniem społecznym nie zaspokojonym 
przez nauki filozoficzne. Od niemal 20 lat cytuje się negatywną

^^tytuł oryginału: Informaclja i informacionnyj podchod
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definicję N. VVienera "informacja jest informację, a nie materię 
ani energię", proponujęc jako rozwięzanie konstruktywne zwrot ku 
atrybutywnym lub funkcjonalno-cybernetycznym koncepcjom informa
cji. Jakkolwiek ożywiona dyskusja nad problemem informacji to
czona w latach sześćdziesiętych i siedemdziesiętych nie była bez
owocna, to nie dostarczyła jednak odpowiedzi na pytanie "czym jest 
informacja?" Głównym osięgnięciem tej dyskusji było utrwalenie w 
świadomości naukowej idei wzajemnego powiężenia kategorii "odwzo
rowania" /odbicia/’*'̂ i "informacji", co stało się punktem wyjścia' 
i podstawę atrybutywnych koncepcji informacji.

Istotna przeszkoda, jakę napotykaję koncepcje atrybutywne, 
wyraża się w braku kryteriów umożliwiajęcych rozróżnienie proce
sów odwzorowanie i procesów informacyjnych, ponieważ jedne i <iru- 
gie przejawiaję się jako immanentne własności materii. Konsekwen
cję tego braku Jest tautologia definicji informacji, w istocie p- 
tożsamiajęcych informację i odwzorowanie. Informację definiuje 
się jako treść /sens/ odwzorowania, podstawowy aspekt /stronę/ 
odwzorowania /odbicia/, odwzorowanie różnorodności, i wreszcie 
- jako sposób istnienia jednego systemu poprzez inny system.

Jeśli informację jest treść, podstawowy aspekt, inwariant 
odwzorowania, wówczas sens procesów odwzorowania sprowadza się 
do procesów informacyjnych, co znaczy, że odwzorowanie zostaje 
zastępione przez informację. Nie wyjaśnia się przy tym sensu /tre
ści/ informacji. Zważywszy, iż niektórzy autorzy traktuję odwzo
rowanie jako treść /aspekt/ wzajemnego oddziaływania - widoczne 
jest. że obraz ulega dalszemu zaciemnieniu, ponieważ okazuje się, 
że informacja jest treścię treści i aspektem aspektu. Odwzorowy
wać można jedynie to, co różnorodne. Nie można odwzorowywać tego, 
co jednorodne - to jest absolutnej próżni. Stęd Informacja rozu
miana jako odwzorowanie różnorodności utożsamia się z odwzorowa
niem, uporzędkowanym w jakimś stopniu i vice versa. Sposób istnie
nia jednego systemu poprzez inny system nie jest niczym innym jak

^^Ros. "otrazenie". Termin ten jest tłumaczony w języku polskim 
dwojako: 1/ w filozofii, cybernetyce - jako "odbicie" - m.ln, 
teoria odbicia, 2/ w teorii informacji - "odwzorowanie" /infor
macji/. W tłumaczonym tekście artykułu stosuje się obydwa ter- 
-mioy polskie zależnie od kontekstu ich użycia, zaznaczając nie
kiedy w nawiasach możliwość dwojakiej interpretacji, co nie 
wpływa zasadniczo na sens wywodów autora.



odwzorowaniem systemu przez Inny system. W ten sposób pojawlaję 
się dwie kategorie ujmujęce te same zjawiska obiektywnej rzeczy
wistości.

Podejście informacyjne stbnowl organiczny składnik metodolo
gii cybernetycznej. Wystarczy przypomnieć definicje cybernetyki 
Jako nauki o percepcji, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzy
staniu informacji, lub Jako nauki o algorytmach przetwarzania in
formacji, które w istocie sę bardzo zbieżne z niektórymi współ
czesnymi definicjami informacji naukowej. Rodzajem programowej 
deklaracji Jest tu zasada Jedności informacji i sterowania, z 
której wynika, że informacja może istnieć Jedynie w systemach sa- 
mosterujęcych i samoorganizujęcych, natomiast w przyrodzie nieo
żywionej dopuszcza się Jedynie występowanie informacji potencjal
nej, nie zaś aktualnej.

Można wyróżnić trzy grupy ujęć cybernetycznych. Autorzy re
prezentujący grupę pierwszą ujmują informację - nie pretendując 
do filozoficznych uogólnień - Jako treść sygnału, Jako komunikat 
o fakcie lub przyszłym zdarzeniu. W świetle tego ujęcia informa
cja Jest nierozróżnialna od obrazu sensorycznego - lub szerzej - 
poznawczego. Charakterystycznym potwierdzeniem Jest tu definicja 
informacji N. Wienera **nazwa treści zaczerpniętej ze świata zew
nętrznego, w miarę Jak się do niego zastosowujemy i przystosowu
jemy doń swoje zmysły'*^^. 3eśli informacja Jest treścią sygnału, 
to Jak należałoby rozumieć treść informacji, to Jest treść treś
ci sygnału? Pojęcie informacji okazuje się mgliste, dublujące 
inne pojęcia /obraz, sygnał, komunikat/ odpowiadające realnie po
strzeganym zjawiskom.

Autorzy reprezentujący grupę drugą przyjmują, że informacja 
istnieje nie tylko w postaci swobodnie przemieszczających się 
sygnałów, lecz także w stanie "związanym" - na przykład w posta
ci struktury kodu genetycznego, konstrukcji urządzeń technicznych, 
wiedzy przechowywanej w pamięci. W odróżnieniu od sygnału /"wol
nej" informacji/ informacja "związana" /strukturalna/ nie może 
przemieszczać się w oderwaniu od przenoszącej Ją materii i dla
tego taż nazywana Jest informacją wewnętrzną, informacją "w so
bie". Procesy informacyjne rozumiane są Jako celowe oddziaływa
nie sterujące, przyczyniające się do zwiększenia stopnia zorga
nizowania systemu cybernetycznego oraz do Jego uporządkowanego 
funkcjonowania. Powstaje w ten sposób uzasadnienie dla tak zwa-



nego "witalizmu informacyjnego", kiedy to obecność procesów in
formacyjnych więżę się z powstaniem życia, to jest systemów saroo- 
reprodukcyjnych i samoadaptacyjnych.

Autorzy reprezentujący grupę trzecią dystansują się względem 
negentropijnej zasady informacji, sformułowanej w latach pięćdzie
siątych przez L. Brillouina. Co prawda, nie utożsamiał on negen- 
tropii z informacją, jednakże w kolejnych publikacjach informacja 
została sprowadzona do charakterystyki systemów fizycznych spara- 
metryzowanej podobnie jak entropia /kalorla/stopleń/. W konsek
wencji informację zaczęto Interpretować jako własność obiektów 
materialnych. Ponieważ skojarzenie "entropia-chaos” stało się 
tradycyjne od czasu wprowadzenia do obiegu naukowego drugiej za
sady termodynamiki, to również uzasadnione stało się skojarzenie 
"informacja - zorganizowanie" /im wyższe "poinformowanie" systemu 
tym wyższe jego "zorganizowanie"/. Co więcej^ zaczęto utożsamiać 
informację "związaną" ze strukturą obiektów materialnych. Ponie
waż pewne zorganizowanie jest właściwe całej materii, kategoria 
informacji stała się równorzędna z kategoriami "materia" i "ener
gia". Stanowi to źródło poglądów, że informacja istniała i będzie 
istnieć wiecznie, że wszystko co nas otacza jest w pewnym sensie 
informacją, a Informacja istnieje wszędzie tam, gdzie istnieje 
materia 1 energia. Nietrudno spostrzec, że w ramach takiej koncep
cji, częstokroć bronionej przez cybernetyków i fizyków, dochodzi 
się do utożsamienia informacji i organizacji. Nie chodzi już-tyl
ko o własności materii, lecz o jej systemowy składnik. Formułę 
systemowości obiektów materialnych "materia - energia - organiza
cja" proponuje się zastąpić formułą "materia - energia - informa
cja".

Koncepcje funkcjonalno-cybernetyczne w ich skrajnym ujęciu 
są zbieżne - jak wynika z ostatniego przykładu - z koncepcjami 
atrybutywnymi. Co prawda, o ile koncepcje atrybutywne przyjmuję 
za punkt wyjścia kategorię odwzorowania, to w koncepcjach funkcjo- 
nalno-cybernetycznych punktem tym jest kategoria organizacji. 
Obydwa ujęcia prowadzą w ten sposób do jednolitej ontologli in
formacji: informacja istnieje obiektywnie, dziedzinę jej iatnle- 
nla jest wszelka realna rzeczywistość od mikrokosmosu po megakos- 
mos. Oest to niewątpliwie mocne stwierdzenie, jednakże nie wy
czerpuje ono ontologicznych problemów informacji, a przy tym za
ostrza problemy gnoseologlczne.



Czy Informacja jest materialna czy idealna? N, Wiener stwier
dził niefrasobliwie, że informacja nie jest materię. Czy znaczy 
to, że jest czymś idealnym? Można przyjęć, że informacja społecz
na ma pewnę idealnę treść, jednakże nie można zgodzić się z tym, 
że idealnę zawartość ma kod genetyczny, sygnały radiolokacyjne i 
telewizyjne, a komputery operuję ideami i faktami. Aby rozstrzy- 
gnęć tę antynomię bez podważanie materialnej jedności świata 
wprowadzane sę pojęcia informacji materialnej /zmaterializowanej/ 
i idealnej: mówi się o informacji '’uprzedmiotowionej" i "zdema
terializowanej", Tego toku rozumowania nie można uznać za trafny, 
Uznajęc uprzedmiotowienie /materializację/ informacji, akceptuje
my tym samym jej idealnę naturę, ponieważ nie ma potrzeby uprzed
miotowienia tego, co materialne. Jeśli jednak stwierdza się mate
rialny charakter informacji, to należy tym samym podważyć tezę 
Wienera "informacja nie jest materię". Niewiele pomocne sę próby 
ustalenia gradacji informacji, wedle których "to, co materialne", 
czyli i informacja materialna, okazuje się mniej materialne niż 
sama materia /ściślej ■* substancje, energia/, W gnoseologii nie 
Jest możliwy - jak wiadomo - kompromis między tym, co materialne 
i tym, co idealne.

Wydawałoby się, że jako dowód materialności informacji może 
posłużyć idea jej ewolucji. Powstawanie życia więżę się z pojawie
niem się informacji genetycznej /tzw. infy pierwszego stopnia/, 
dalszy rozwój materii ożywionej charakteryzuje się pojawianiem 
się informacji zoopsychologlcznej /tzw. infy drugiego stopnia/ i
wreszcie wspólnotę ludzkę cechuje tworzenie systemu informecji

2/społecznej /tzw. infy trzeciego stopnia/ Nie wydaje się przy 
tym przekonujący poględ, jakoby ewolucji podlegały jedynie proce
sy odwzorowania i struktury organizacyjne, nie zaś informacja.

Niektórzy autorzy, rozbudowojęcy stopniowo koncepcję ewolu
cyjnego rozwoju .informacji, dochodzę do wniosku, że to, co ideal
nê  nie jest niczym innym jak szczególną odmianę informacji, pow- 
stałę w wyniku ewolucji z danej, materialnej, pierwotnej informa
cji; podobnie Jak świadomość, która powstała w toku naturalnej 
ewolucji materii. Przy takim zwrocie myśli traci sens dylemat 
“czy informacja jest materialna czy idealna?". Nie powstaje tak
że niebezpieczeństwo odejścia od materialietycznego monizmu do 
koncepcji dualistycznych i pluralistycznych stawiajęcych infor
mację, nawet “materlalnę^, na równi z materię i traktujęcych ję



jako poczętek wszechświata. Równocześnie brak jest przekonujących 
dowodów o materialnym charakterze informacji jako takiej. Nieza
przeczalnie materialne są nośniki informacji, jednakże materialne 
są także nośniki tego, co idealne /na przykład kody neurodynami- 
czne lub procesy elektrochemiczne w żywym mózgu/. Zatem- informa
cja jest materialna czy idealna? Zrezygnujemy chwilowo z kolejnych 
ilustracji. Wydaje się, że przeprowadzone rozważania wystarczająco 
uzasadniają potrzebę poszukiwania nowego ujęcia informacji, prze
łamującego istniejące steroetypy. Celem niniejszego artykułu jest 
zaproponowanie pewnego nowego ujęcia problemu informacji i w mia
rę możliwości uzasadnienia przydatności propozycji.

HIPOTEZA TOBOCZA

Prezentowana koncepcja wyda się przypuszczalnie kontrowersyj
na większości specjalistów zajmujących się problemami informacji, 
tym niemniej celowe wydaje się przedłożenie jej pod rozwagę,

1, Informacja nie Jest atrybutem materii ani też funkcją re
alnych systemów, nie Istnieje w ogóle w obiektywnej rzeczywistoś
ci, niezależnej od podmiotu poznania. Nie istnieje w rzeczywistoś
ci żadna "infosfera" różna od "noosfery"^'^,

2, Rozwiązanie problemu informacji zawiera się w stwierdze
niu jedności informacji i sposobu jej ujęcie, nazwanego informa
cyjnym. Za pierwotne w tej jedności przyjmuje się podejście in
formacyjne stanowiące metodologiczne narzędzie badania obiektyw
nej rzeczywistości, natomiast informacja stanowi w tym ujęciu po
jęcie podstawowe, którego konkretna treść nie „Jest zadana a prio
ri lecz zmienia się zależnie od postawionego zadania poznawczego.
W ten sposób informacja nie jest przedmiotem badania, wobec któ
rego stosuje się podejście informacyjne, lecz pojęciem, za pomocą 
którego to podejście jest realizowane,

3, Ponieważ informacja nie stanowi fragmentu obiektywnej ' 
rzeczywistości, lecz wytwór świadomości naukowej, jest przez to
z natury Idealna, tak jak idealne są wszelkie pojęcia, ujęcie me
todologiczne i cała wiedza. Nawiązując do sformułowania Wienera 
można stwierdzić, że informacja nie Jest materią ani energią^lecz 
konstruktem myślowym.

4, Byłoby błędem metodologicznym postawienie zadania badania 
informacji metodami nauk przyrodniczych, matematycznych, spółecz-



nych, kulturoznawstwaf lub psychologii bez zapośrednlczenia i zmo» 
dyfikowania tych metod przez ujecie informacyjne^'*^. Przedmiotem 
badań za pomocę tych metod mogę być procesy poznania, sterowania, 
komunikacji 1 wszelkie inne realnie zachodzęce procesy odwzorowa
nia /odbicia/, które równoczećnie stanowię przedmiot podejścia 
informacyjnego. Stęd teZ bezzasadne wydaje się wymienianie w 
Jednym cięgu. Jak to często ma miejsce, zjawisk informacji, komu
nikacji, poznania i odwzorowania /odbicia/. Pojęcie informacji i 
zwięzana z nim terminologia informacyjna mogę stanowić przedmiot 
badań logicznych, lingwistycznych lub semantycznych Jako Jeden z 
przejawów świadomości naukowej i Języka naturalnego.

5. Informacja Jako pojęcie naukowe odznacza się pewnymi spe
cyficznymi cechami, utrudniajęcymi Jego eksplikację, a mianowicie:

- pojęcie informacji Jest stosowane niemal we wszystkich współ
czesnych naukach. Jednakże na pojęciach oznaczanych w poszczegól
nych naukach nie można przeprowadzić operacji abstrakcyjnego u- 
tożsamienla, to znaczy zbudować klasy logicznej zawierajęcej te 
pojęcia, ponieważ nie posiadaję wspólnych cech, które mogłyby 
stanowić treść pojęcia nadrzędnego, będęcego uogólnieniem^'^:

- pojęcia informacji stosowane w różnorodnych koncepcjach 
technicznych, biologicznych, społecznych zawsze maję uogólnlaję- 
cy charakter; w ten sposób można oslęgnęć pewien poziom uogólnie
nia odpowiadajęcy różnym typom informacji /informacja techniczne, 
informacja biologiczna, informacja społeczna/, Jednakże nie spo
sób stworzyć pojęcia rodzajowego informacji w ogóle:

- w tekstach naukowych oraz w Języku potocznym słowo Inf^orma- 
cja Jest często używane zamiast słów "wiadomość”, "wiedza", "no
wość" i inne, co Jest skutkiem zjawiska metonimil.

PEWNE WNIOSKI I ARGUMENTY

Przyjęta w pracy robocza hipoteza Jest w znacznym stopniu 
zbieżna z matematycznymi koncepcjami informacji. Historia infor
macji jako pojęcia naukowego zaczyna się od teorii C. Shannona. 
Pojęcie informacji Jest wykorzystywane w tej teorii do opisu 
różnorodnych sytuacji komunikacyjnych 1 przeprowadzenia obliczeń 
w tych sytuacjach; Jest ono interpretowane Jako miara nieokreślo
ności zmniejszejęcśj się w przypadku odbioru pewnego zestawu sy



gnałów lub realizacji /wyboru, doboru/ pewnej danej a priori moż
liwości. Ilość informacji, obliczonej według formuł Shannona - 
to pewien idealny produkt świadomości naukowej, charakteryzujęcy 
niektóre aspekty realnych zjawisk komunikacji, przy czym mate
rialne komunikaty, sygnały przekazywane za pośrednictwem kanałów 
komunikacyjnych nie są traktowane jako informacja. Termin "infor
macja" jest w istocie używany przez C. Shannona metaforycznie, 
jako konsekwencja potocznego rozumienia informacji, jako nowości, 
wiadomości, komunikatu.

Teoria informacji, jak wiadomo, nabrała zasięgu ogólnonau- 
kowego,stała się elementem metodologii w różnych dziedzinach wie
dzy, gdzie abstrakcyjnie matematyczne rozumienie informacji szyb
ko "zmaterializowało się” przez przypisanie konkretnej, naukowej 
interpretacji. Podejście informacyjne zdobyło swoisty szacunek 
naukowej społeczności, stało się wręcz modne.

Oednakże do chwili obecnej podejście informacyjne nie absor
bowało szczególnej uwagi metodologów w naszej dziedzinie, z wy- 
jętkiem V.I. Siforova i E.P, Seroenjuka^'^. Wzmianki o tym podejś
ciu można spotkać w literaturze specjalistycznej. Podejście in
formacyjne odzn^acza się pewnę specyfikę, uderzajęcę nawet przy 
powierzchownym zapoznaniu się z praktykę jego zastosowania.

Po pierwsze, podejście to funkcjonuje przy pewnej jawnej, i 
dodajmy, nieuniknionej nieokreśloności pojęcia podstawowego. Nie 
chodzi tu jedynie o to, iż warianty definicji informacji ewident
nie niespójnych można by wymieniać dzlesiętkami, lecz o to, że 
owa niespójność nie stenowi przeciwwskazania w całościowo trakto
wanym ujęciu informacyjnym^a jest wręcz jego normę.

Po drugie, podejście informacyjne nie ma racji bytu poza po
dejściem systemowym; przy jakimkolwiek ujmowaniu informacji za
kłada się, że informacja kręży wewnętrz systemu lub zapewnia wza
jemne powięzania systemu z jego otoczeniem; każdy system może 
stanowić przedmiot ujęcia systemowego. Nie jest możliwe zasto
sowanie ujęcia informacyjnego względem zbiorów nie tworzęcych sy
stemu. W konsekwencji, podejście informacyjne 1 systemowe tworzę 
jednolite narzędzie metodologiczne.

Po trzecie, podejście informacyjne Jest stosowane nie tyl
ko w niemal wszystkich współczesnych naukach, istnieje cały sys
tem nauk o informacji, w których pojęcie Informacji jeet pojęciem

7/podstawowym, a zatem oplerajęcych się na ujęciu informacyjnym
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Stosowany obecnie sposób realizacji podejścia infornacyJne-> 
go Jest prosty. Obiekty systemowe badane w tym ujęciu powinny 
spełniać warunak dynamiczności i zorganizowania. Ujmujęc to ina
czej - zakresem potencjalnego zastosowania ujęcia informacyjnego 
Jest ruchome /zmienna/ struktura organizacyjna /to, co różnorod
ne/. Nauka nie bada tego, co stanowi absolutnie stabilnę Jedno
rodność, stęd też w każdym obiekcie poznanie naukowego można 
wskazać zjawiska lub procesy uznawane za informacyjne. Opis pro
cesów informacyjnych umożliwia zestaw standardowych schematów 
typu "źródło informacji - nadajnik - kanał informacyjny - odbior
nik - adresat" lub "nadawca informacji - system znaków - komuni
kat - kanał informacyjny - odbiorca informacji" lub "obiekt - in
formacja - cel - użytkownik informacji" itp. Schematy informacyj
ne mogę być przedmiotowo-podmiotowe, podmiotowo-przedmiotowe, pod- 
miotowo-podmiotowe, refleksywne. Istotne Jest, aby umożliwiały 
operowanie takimi pojęciami Jak: nadawca i użytkownik informacji, 
kod, kanał, sygnał,nadmiarowość , entropia i innymi. Przejście 
do terminologii informacyjnej stwarza przesłanki dla posługiwa
nia się matematycznym aparatem teorii Shannona lub Innych teorii 
matematyczno-informacyjnych. Brak ustalenia czym Jest informacja 
uprawnia badacza do konstruowania własnej, dogodnej w danym kon
kretnym przypadku definicji /stęd wielość i niespójność znanych 
definicji/. Podejście informacyjne pozostawia badajęcemu znscznę 
swobodę działania, co stanowi niewętpllwle o szczególnej atrak
cyjności tego aparatu metodologicznego.

Jednakże sama dowolność reguł ujęcia informacyjnego nie wy
jaśnia Jego popularności w całej nauce. Powinny znaleźć się bar
dziej poważne argumenty, których należałoby upatrywać w możliwoś
ci uogólniania, właściwej pojęciu informacji. Właśnie potencjal
ne uogólnienie pozwala w ramach podejścia informacyjnego przepro
wadzać swoistę eksplikację "nieznanego przez nieznane", traktujęc 
dowolnie to, za pomocę czego wyjaśniamy, choć w sposób intuicyj
nie zrozumiały.Ilustruje to następujęcy przykład.

Nie Jest znany rzeczywisty mechanizm pamięci , rozumienia, 
myślenia, Jednakże możliwa Jest zrozumiała interpretacja tych 
skomplikowanych zjawisk psychologicznych za pomocę pojęcia infor
macji: pamięć - to magazyn informacji, rozumienie - to dekodowa
nie informacji, myślenie - to przetwarzanie informacji. Heurysty
cznie zasadne i nietrywialne Jest twierdzenie, że to^co peychicz-
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nê  jest odmianę procesów informacyjnych^ a nie fizycznych - rów- 
nccześnie umożliwia to uniknięcie uproszczonego rozwlęzywanie pro
blemu "świadomość a mózg". Za pomocę pojęcia informacji ujawniana 
jest natura emocji, istnieje informacyjne ujęcie "nastawienia" Ja
ko nieuświadamianej gotowości do działania w określony sposób, 
istnieje informacyjna koncepcjó snu. Z dużym powodzeniem można 
opisywać i wyjaśniać na informacyjnych podstawach procesy komuni
kacji, porozumiewanie się ludzi i zwlerzęt, sterowanie i łączność 
w urządzeniach technicznych oraz w systemach biologicznych.

Należy podkreślić, że schematy informacyjne nie ujawniają 
istoty opisywanych realiów, umożliwiają Jednak ogólne przedstawie
nie dynamiki i organizacji tych realiów według pewnej zasady. Mo
dele informacyjne nie wystarczają do poznania istoty zjawisk psy- 
ciiicznych, społecznych, poznawczych, termodynamicznych, biofizy- 
cznych, czy reż zjawisk komunikacji. Decydujące znaczenie przypa
da nieinformacyjnym, bardziej treściowym ujęciom, za pomocą któ
rych można ujawnić to, co na wstępnym etapie poznania kryło się 
za tajemniczym terminem "informacja”. Można stwierdzić, że w sy
stemie poznania naukowego informacje nie jest "przezwyciężoną nie
określonością", lecz wieczną nieokreślonością, swoistym "kosturem 
intelektualnym", za pomocą którego urzeczywistnia się wspinanie 
od prawdy względnej do prawdy absolutnej,

Z punktu widzenia naszej hipotezy zostają rozwiązane trudnoś
ci występujące przy atrybutywnyro i funkcjonalno-cybe>netycznym u- 
jęciu. Większość tych trudności spowodowana jest tą samą przyczy
nę: dążeniem do zn^alezienia w obiektywnej rzeczywistości treści 
nacrzędnego /rodząjowego/ pojęcia informacji /informacja "w ogó
le' /. Stanowi to źródło mieszania informacji z odwzorowaniem /od
biciem/ 1 organizacją, nakładanie pojęcia informacji na pojęcia: 
sygnału, oorazu, wiedzy, manipulacji z "uprzedmiotowieniem" i 
'dematerializacją'' informacji.

Atrybutem materii istniejącym realnie jest odwzorowanie W 
postaci procesów odwzorowania elementarnych i realnych, takich 
jak poznanie, sterowanie, komunikacja. Przy badaniu zjawisk od
wzorowania ma miejsce kształtowanie mniej lub bardziej ogólnego 
pojęcia informacji. Jego treścią okazują się cechy przysługują
ce badanym zjawiskom odwzorowania. Okazuje się, że treścią infor
macji jest odwzorowanie /odbicie. Obraz/, nie zaś odwrotnie, jak
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twierdzi się w ramach koncepcji atrybutywnych. Odwzorowana 
różnorodność, czyli obraz, różni się Jakościowo od informacji 
tym, że to, co odwzorowane istnieje w materialnym świecie nieza
leżnie od poznajęcego podmiotu, podczas gdy informacja służy temu 
podmiotowi Jako narzędzie poznania. Uzasadnione aą ujęcia "niein- 
formacyjne", według których zjawisko odwzorowania rozumiane jest 
niezależnie od pojęcia informacji.

IV celu skonkretyzowania powyższych rozważatS odwołamy się do 
tak złożonego procesu odwzorowania, jakim Jest komunikacja społe
czna, dla scharakteryzowania której za pomocę środków ujęcia in
formacyjnego zostanie wykorzystane pojęcie informacji społecznej. 
Ujęcia informacji społecznej proponowane w różnych publikacjach 
zmieniaję się zależnie od rozumienia procesu komunikacji.

Oeśli komunikacja sprowa<;iza się do przekazu wiedzy /nadawca 
informacji wie coś, co chciałby przekazać innym ludziom/i to po
jawi się następujęcy cięg definicji: informacja - to, co zmienia 
poziom naszej wiedzy, sposób przekazu /przemieszczania/ wiedzy, 
wiedza przekazywana. Wiedza włęczona w sferę życia społecznego. 
Inny cięg: informacja - surowiec dla uzyskania wiedzy, półfabrykat, 
surogat wiedzy. Tu z kolei "dane** występuję w roli półfabrykatu 
informacji, a w ten sposób między pojęciami dane - informacja - 
wiedza powstaje taka relacja logiczna. Jaka zachodzi między poję
ciami ziarno - męka - chleb.

Oczywiście wiedza przekazywana /**przemieszczajęca się"/ i 
wiedza "spoczywajęca" pozostaję w istocie tę sarnę wiedzę: okreś
lonego Jakościowego charakteru wiedzy nie zmienia wprowadzenie 
JeJ w orbitę życia społecznego lub pozostawienie JeJ w głębiach 
archiwów. Dlatego też pierwszy cięg definicji faktycznie utoż
samia informację społecznę z wiedzę, przy czym "informacja spo
łeczna" została wprowadzona w celu wyjaśnienia przekazu wiedzy.
W tym ujęciu niepokojęce staje się węskle rozumienie możliwości 
komunikacji społecznej, która służy nie tylko przekazowi rezul
tatów poznania, lecz także przekazowi stanów emocjonalnych lub 
działań sterujęcych /wollcjonalnych/;w sumie okazuje się efekty
wna, zwłaszcza Jeśli chodzi o systemy komunikacji specjalistycz
nej 8/

W drugim cięgu dane 1 informacja stanowię wiedzę empirycznę, 
której teoretycznę interpretację uznaje się za właściwę wiedzę. 
Ponieważ przedmiotem komunikacji może być wiedza dowolnego pozio-
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mu, sprowadzenie informacji społecznej do poziomu poznania empi
rycznego wydaje się arbitralne i bezproduktywne.

Rozumienie komunikacji społecznej jako działań na znakach 
/tekstach/ prowadzi do semiotycznych ujęć informacji społecznej, 
gdzie za informację uznaje się jedynie wiedzę utrwaloną w formie 
znaków /obrazy sensoryczno-dotykowe nie sę uznawane za informację 
społecznę/. Twierdzi się, że procesy społecznej informacji poja
wiły się dopiero przy ukształtowaniu komunikacji znakowej między 
ludźmi - lub nawet później - w epoce powstania pisma, W tym przy
padku pojęcie informacji społecznej ma charakter uogólniający 
względem pojęć tekst, wiedza, znak itp., a najczęściej zastępuje 
je. Nie udaje się wydzielić takich konkretnych zjawisk, które 
byłyby “informację jako takę" nie zaś znakowym komunikatem lub 
jego znaczeniem /planem treści/. Naturalnie nie oznacza to, że w 
koncepcjach semiotycznych "informacja" staje się słowem zbędnym.

Koncepcje funkcjonalno-cybernetyczne reprezentuję filozofi
czne ujęcie i uogólnienie koncepcji informacji z zakresu nauk 
technicznych, biologicznych, społecznych, koncentrujących się 
głównie na problemie sterowania i łączności. Przez analogię do 
przeprowadzonych wyżej rozważań, nietrudno wykazać, że w biologi
cznych i społecznych systemach saraosterujących przedmiot badań 
stanowią dane procesy odwzorowania /sterowanie i łączność, ro
dzaje tych procesów/, natomiast pojęcie informacji wykorzystywa
ne jest w tych przypadkach, kiedy stosuje się ujęcie informacyj
ne w postaci graficznych lub znakowych modeli informacyjnych. 
Bardziej skomplikowany problem stanowi tak zwana technika infor
macyjna, gdzie pojęcie informacji stanowi punkt wyjścia 1 jest 
n ieza mi en ia In e.

Przez technikę informacyjną rozumie się technikę pomiarów, 
telemechanikę, łączność radiową, telewizję, łączność przewodową, 
radiolokację, radionawigację, technikę obliczeniową łącznie z 
przetwarzaniem danych i modelowaniem procesów myślowych w ramach 
inteligentnych systemów. Szczytem współczesnej techniki informa
cyjnej można nazwać informację naukową eliminującą stosowanie pa
pieru, opartą na środkach mikroelektroniki. W ujęciu inżynierskim 
informacja nie jest abstrakcyjnym pojęciem, lecz przedmiotem pra
cy, który można przesyłać, poddawać obróbce, transformować analo
gicznie jak parę w technice cieplnej, elektryczność w elektrotech> 
nice, płyny w hydraulice. Informacja dla inżyniera Jest w pełni
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postrzegalna, na przykład na ekranie oscylografu, urządzenia ra
diolokacyjnego lub monitora, dotykalna i wymierna. Czy fakt ten 
nie przeczy przedstawionej roboczej hipotezie, według której in
formacja nie istnieje w ogóle w rzeczywistości, stanowiąc kons- 
trukt myślowy, powstały na gruncie podejścia informacyjnego. Roz
ważmy istotę zagadnienia.

Technika informacyjna, podobnie Jak każda inna technika Jest 
obiektem, sztucznie wytworzonym przez ludzi, drogę przetworzenia 
naturalnych materiałów w zakresie dopuszczalnym przez własności 
tych materiałów. Przemysł maszynowy, chemiczny i energetyczny wy
korzystuję |nożliwości przetworzenia substancji i energii poznane 
przez człowieka; technika informacyjna również ma swoję naturalnę 
podstawę, którę nie sę procesy informacyjne^lecz własność odwzo
rowania /odbicia/, przysługujęca materii. Można powiedzieć, że 
technika informacyjna Jest materialnym odwzorowaniem przeznaczo
nym do służenia społeczeństwu. '

Dlaczego zatem inżynl,erowie posługuję się terminem "informa
cja" zamiast terminem "odwzorowanie"? Dzieje się tak dlatego, że 
twórcy techniki informacyjnej przyjmuję a priori podejście infor
macyjne i posługuję się nim w całej swojej pracy na zasadzie me
todologii stosowanej. 0 ile w naukach przyrodniczych i społecz
nych ujęcie informacyjne spełnia przede wszystkim funkcje opisowe 
i wyjaśniajęce, o tyle w sferze techniki przejawia się także Jego 
funkcja konstrukcyjna. W kontekście ujęcia informacyjnego realnie 
zachodzęce procesy odwzorowania sę przesłaniane przez ich informa
cyjne interpretację, a w rezultacie powstaję techniczne instrumen
ty informacyjne, a nie "technika odwzorowania". Czy zmienia to 
istotę rzeczy?

NIEZBĘDNE UŚCIŚLENIA

Podsumujmy wyniki dotychczasowych rozważań. Przedstawione 
hipoteza robocza odrzuca różnorodne konkurencyjne koncepcje i de
finicje informacji na poziomie filozoficznym i nauki w ogóle, U- 
znaje się zasadność ich wielości, uwarunkowanej różnorodnością 
dziedzin zastosowania ujęcia informacyjnego. Proponuje się - za
miast nie mającego perspektyw poszukiwania informacji w obiektyw
nej rzeczywistości - skoncentrować uwagę na wypracowaniu metodo
logii podejścia informacyjnego. 15



Nie sposób zadowolić się dotychczasowymi wynikami. Nie molna 
zaakceptować Żywiołowości w wyborze dziedzin zastosowania ujęcia 
informacyjnego. Jak równieZ zgodzić się z nieogranlczonę swobodę 
działania w zakresie rozumienia pojęcia informacji, Poględ, Ze 
wszystko, co dynamicznie zorganizowane, moZna analizować.w ujęciu 
informacyjnym wymaga skonkretyzowania. Brak ogólnego, rodzajowego 
pojęcia informacji odczuwany Jest przecieZ Jako pewna luka meto» 
dologiczna. W celu uniknięcia tej luki wrócimy do kategorii odwzo* 
rowania. Okazuje się tu niezbędne wprowadzenie pewnych uściśleń 
w przyjętej obecnie teorii odbicia.

Odbicie /odwzorowanie/ Jest zwykle rozumiane Jako własność 
obiektów materialnych umoZllwiaJęcs odtwarzanie wśród cech właa- 
nych cech innych obiektów materialnych, z którymi współdziałaję. 
Zakłada się. Ze w procesie odwzorowania występuję dwie strony: 
odwzorowywana i odwzorowujęca. To, co odwzorowywane stanowi ory
ginał. to, co odwzorowuje Jest nośnikiem odwzorowania /obrazem/ 
oryginału. NaleZy podkreślić. Ze systemy samostarowalna, a w 
szczególności świadomość ludzkę cechuje aktywność w procesach od
wzorowania /odbicia/. Szczegółowa badania materialnych procesów 
odwzorowania doprowadziły do rozumienia odwzorowania Jako okreś
lonej odpowiednlości wzajemnie oddziałuJęcych obiektów^^. jednak
że w każdym przypadku odwzorowanie /odbicie/ traktoifane Jest Jako 
odmiana /strona/ wzajemnego oddziaływania z uwzględnieniem sche
matu **odwzorowywane - odwzorowujęce**. Z reguły w ramach tego 
schematu, który nazwiemy schematom **odwzorowania - wzajemnego 
oddziaływania”, interpretowane Jest zarówno odwzorowanie tego, 
co materialne w coś, co materialne /w tym przypadku tzw. odwzoro
wanie wyprzedzajęce - według P.K. Anochina/, Jak 1 odwzorowanie 
tsgo^ co materialne w coś, co Idealne /proces poznanie/.

Nie stanowi problemu rozszerzenie tego echematu na odwzoro
wanie tego, co idealne w coś materialnego /celowe, świadome prze
twarzanie obiektów naturalnych, wytwarzanie przedmiotów kultury 
materialnej i duchowej/ oraz na odwzorowanie tego, co idealne w 
idealnym /realizowana za pomocę środków materialnych komunikacja 
między ludźmi, nauczanie , "traneforaacja ludzi przez ludzi*/.
W ten sposób powstaję cztery typy odwzorowania, z których każdy 
moZe stanowić dziedzinę zastoaowania ujęcia informacyjnego przy 
odpowiednim rozumieniu informacji. Wezelkiego rodzaju programy 
przyjęto uwaZać za informację, określajęcę epoeób traneformacji
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danego obiektu w inny obiekt /informacje algorytmiczna w rozumie
niu A*N. Kolmogorowa/. Oeśli istnieje świadomie zmierzający do 
swoich celów twórca programu, to można stwierdzić, że program od
wzorowuje jego "model potrzebnej przyszłości". W ten sposób ma 
miejsce odwzorowanie tego, co idealne w tym, co materialne.

Znacznie trudniej jest wykazać istotę odwzorowania informa
cji genetycznej. Informacja genetyczna stanowi odwzorowanie dłu
gotrwałego 1 skomplikowanego procesu filogenezy, czyli odwzorowa
nie przeszłości, a równocześnie jest protoobrazem przyszłego, da
nego organizmu, programem jego rozwoju. Operowanie w tym przypad
ku schematem "odwzorowywane - odwzorowujące" jest bardzo uciążli
we. Istotę problemu precyzyjniej oddaje idea samoodwzorowanla fi
logenezy w kodzie genetycznym. Za pomocą pojęcia samoodwzorowanla 
można przedstawić w adekwatny sposób.również proces przechowywa
nia informacji, który sprowadza się do przekazywania w czasie po
siadanych obrazów materialnych lub idealnych. Oednakże głównym 
argumentem za wprowadzeniem do teorii odbicie pojęcia samoodwzo- 
rowania na równi z "odwzorowanie - wzajemne oddziaływanie” pole
ga na stworzeniu możliwości ujawnienia wzajemnych związków między 
kategoriami odwzorowania 1 organizacji wraz z ich Informacyjną 
interpretacją. irVydaje się. że rozumienie odwzorowanie jako zdol
ności realnych obiektów nie tylko do odtwarzania własności innych 
obiektów^lecz także do tworzenia swoich własnych obrazów nie po
zostaje w sprzeczności z leninowską tezą o tym, że wszelka mate
ria posiada własność odbicia, bliską odczuwaniu. Schemat "odwzo
rowanie - wzajemne oddziaływanie" zakłada, że to, co odwzorowywa
ne przejawia się w swoich obrazach, mających materialny nośnik 
'/promieniowanie energetyczne, substancję wyjściową, oddziaływanie 
mechaniczne/, ze pośrednictwem którego oddziałuje ono na stronę 
odwzorowującą. W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwe odwzoro
wanie, a w szczególności proces poznania. W języku cybernetyki 
obraz wytwarzany przez obiekt stanowi "wolna informacja", to 
znaczy treść sygnału.

Cykl życia obiektu polega na zachowaniu jego pierwotnego 
składu i organizacji oraz na ich ciągłej zmianie. Zmiany opisywa
ne są za pomocą schematu "odwzorowanie - wzajemne oddziaływanie”. 
Pojęcie samoodwzorowanla jest niezbędne do wyrażenia tendencji 
do samozachowania. Dzisiejszy, istniejący tu i teraz obiekt sta
nowi obraz siebie samego, wczorajszego. Bez uwzględnienia samo-
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odwzorowania nie jest możliwe przedstawienie procesów samoorgani
zacji, samosterowania, samoreprodukcji; najczęstszymi przypadkami 
samoodwzorowania sę: dziedziczenie po kimś i przekazywanie do 
dziedziczenia. Zależnie od natury obiektu można wyróżnić dwa ro
dzaje samoodwzorowania : samoodwzorowanie tego, co materialne 
/ruch materialny obiektów w czasie, odwzorowanie ich genezy i hi
storii istnienia/ oraz odwzorowanie tego, co idealne /samowiedza, 
pamięć/. Pojęcie “informacji zwięzanej" okazuje się szczególnie 
użyteczne do opisu procesu samoodwzorowania.

W ten sposób odwzorowanie /odbicie/ może występować w for
mie "odwzorowanie - wzajemne oddziaływanie" oraz w formie "samood
wzorowania" : w przypadku pierwszym chodzi głównie o ruch obrazów 
w przestrzeni, a w przypadku drugim— o ich ruch w czasie. Dla o- 
bu przypadków obowięzuje jedno rozumienie obrazu ; obraz obiektu
- to przejaw Jego istoty przekazany światu zewnętrznemu i ogólnie 
niezależny od obecności odwzorowujęcego obiektu. Można powiedzieć, 
że w kontekście teorii odbicia problem "istota i zjawisko" prze
kształca się w problem "oryginał i obraz".

V/spółczesne koncepcje informacji zapewniaję pewne możliwoś
ci opisu organizacji obiektów, przejawiajęcej się w ich obrazach. 
Na przykład wykorzystujęc aparat teorii Shannons można wyliczyć 
w bitach /lub w bajtach/ pojemność urządzeń pamięci maszyn cyfro
wych lub objętość zbioru przetworzonych tekstów. Powstaje w ten 
sposób charakterystyka czysto techniczna, nie zaś treściowa. Se
mantyczne i pragmatyczne teorie informacji nie dysponuję nieza
wodnym aparatem matematycznym i ograniczają się do jakościowych 
ocen organizacji obiektów. Nie należy negować znaczenia poznawcze
go obliczeń ilości informacji genetycznej lub stopnia uporządkowa
nia statystycznych systemów fizycznych. Należy przyjąć, że sposo
by reprezentowania informacji "związanej" są na razie ograniczone 
w swoich możliwościach. Istotne jest stwierdzenie dążenia koncep
cji informacyjnych do ujawnienia nie tylko relacji "odwzorowanie
- wzajemne oddziaływanie"^ lecz także samoodwzorowania ujmującego 
dynamicznie wewnętrzną organizację obiektów.

WNIOSKI

Zakres stosowania podejścia informacyjnego nie obejmuje 
wszelkich zjawisk dynamicznych i zorganizowanych, a jedynie sze-
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гоко rozumiane procesy odwzorowania łącznie z procesami “odwzo
rowanie » wzajemne oddziaływanie" oraz "samoodwzorowanie", Właśnie 
te wielopostaciowe procesy odwzorowania, zachodzące realnie w o- 
biektywnej rzeczywistości stanowię źródło kształtowania treści 
pojęcia informacja przy podejściu informacyjnym,

Do analizy i syntezy odwzorowań różnego typu i rodzaju, odpo
wiadających różnym poziomom organizacji materii, należy stosować 
różne pojęcia informacji, które - jak sądzimy - można przedstawić 
w postaci schematu klasyfikacyjnego /ściślej ujmując byłaby to 
klasyfikacja ujęć informacyjnych/. Wspólną cechą właściwą wszyst
kim klasom informacji i decydującą o jednolitym charakterze po
dejścia informacyjnego jako środka metodologicznego jest to, że 
informacja w każdym przypadku stanowi kategorię ujawniającą spo
sób /formę/ ruchu obrazów w przestrzeni i w czasie, Dest to nad
rzędna definicja informacji, która stanowiła przedmiot przedsta
wionych rozważali, U ten sposób, w każdej definicji informacji u- 
jawniona jest zaledwie jedna abstrakcyjna cecha tresciovva, pozo
stała treść stanowi wielkość zmienną, tworzoną przez poznający 
podmiot w procesie rozwijania ujęcia informacyjnego. Mówiąc naj
prościej informacją jest informacyjne ujęcie odwzorowania.

Przedstawiona hipoteza przypuszczalnie nie wyczerpuje wszy
stkich aspektów ujęcia informacyjnego. Można jednak stwierdzić 
z przekonaniem, że dotyczy ona wszystkich zjawisk, które na grun
cie koncepcji atrybutywnych lub funkcjonalno-cybernetycznych kwa
lifikowane są jako zjawiska "informacyjne", ponieważ opiera się 
na kategorii odwzorowania szeroko rozumianej. Wprowadzenie poję
cia samoodwzorowania pozwoliło uwzględnić nie tylko przestrzenny 
ruch obrazów /"informację wolną"/, lecz także ruch obrazów w cza
sie, czyli przechowywanie "związanej" /strukturalnej/ informacji. 
Dzięki temu poszerzona została znacznie sfera "przyczynowości in
formacyjnej", opisanej przez B.S, Ukraincewa^^^, a w konsekw/encji 
zwiększyły się możliwości wyjaśniania w ujęciu informacyjnym.

Czy można uznać informację rozumianą tak, jak to wynika z 
przedstawionej definicji za kategorię ogólnonaukową? Twierdzi 
się, że "termin, stosowany w znaczeniu kategorialnym powinien o- 
znaczac pewną specyficzną cechę /lub kompleks specyficznych cech/ 
określonej klasy obiektów rzeczywistości'^^'^. W stosunku do infor
macji warunek ten nie jest spełniony. Rozpowszechnię pojęcia 
informacji w całej nauce nie można wyjaśnić tym, że obejmuje ono
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’'okrtjbiony klanv cjljiiktów г zeczywis toóc i" . Stanowi ono potencjał 
/norzvtizie poznania/ podejścia informacyjnego, który - co należy 
stwierdzić - został sctiarakteryzowany w stopniu wysoce niezadowa- 
iajQcym, lodcjCcie informacyjne stanowi ogólnonaukowg metody ba
dawczy. Jećli jest to warunek wystarczający aby pojycie podstawo
we dla tej metody uzyskało status kategorii ogólnonaukowej, to 
istnieje podstawa^ aby informację uznać za !;ategoriy ogólnonaukowę. 
W przeciwnym wypadku problem pozostaje otwarty.
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Tłumaczyła Elżbieta Artowicz

INFORMATION AND INFORMATION ORIENTED APPROACH 

S u m m a r y

The increasing interest toward the scientific information 
gives the reason for looking for new methodological approaches 
to the definition of information. The author carries out the 
critical analysis of the most prevalent definitions of informa
tion: of the attributive and functional-cybernetic ones. He 
proves that these two approaches lead to Identification of in
formation with its reflection within attributive conception and
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with or yam/.a t ion witinn f one 11 onal-cyberne t ic conception. There 
19 cnurac tor 1 îofl a now approach to information based on the theo
ry of reflection oftd named tłie information oriontod approach. It 
IS suyge9 ted to understand information as a mental structure 
througfi wnicn thu information approach has boon worked out in 
separate fields of knowledge, Itiere is given an explanation of 
multiplicity and of incofierence of different definitions of in
formation.

Categories of: reflection, self-refloction and of interac
tion are assuiiied to bo tho methodological basis for defining in
formation as tho science-wide category manifesting tho way of 
circulating of reflections within space and time.

ИЬ1Ф0!'МАЦИН 11 11Н1>О1^МЛЦИ0г1НЬа; п о д х о д

Г’ e 3 Ю М  е

ilOHHiiieiiHtje ниимание к кИ'|.орматике является обоснованием необ
ходимости поиска новых методологических подходов для определения 
термина "информация". Автор проводит критический анализ наиболее 
распространенных определений информации : атрибутивных и функцио
нально-кибернетических. Доказывает, что эти два подхода приводят 
к отождествлению информации с её отражением в рамках атрибутивных 
концепций, а также с организацией в рамках Функционально-киберне
тических концепций. Охарактеризован новый подход к информации, ос
нованный на теории отражения, названный информационным подходом. 
Предлагается понимать информацию как умственный конструкт,посред
ством которого реализуется информационный подход в разных обла - 
стях знания. Выяснены причины множественности и несовместимости 
различных определений информации. Предлагается принять категории: 
отражения, самоотражения и взаимодействия как методологическую 
основу для определения информации как общенаучной категории, рас
крывающей способ движения образов в пространстве и во времени.



BOŻENNA BOOAR 
Uniwersytet Warszawski

O NORMALIZACOI TERMINOLOGII

"... t e ay^limy tylko za pomocy słów, te Języki sy 
rzeczywistymi metodami analitycznymi, te algebra naj
prostsza, najdokładniejsza i najlepiej dostosowana do 
swego przedmiotu ze wszystkich sposobów Jego przedsta
wienia Jest również Językiem i metody analityczny, w 
końcu - że sztuka rozumowania sprowadza się do dobrze 
uformowanego Języka."

/ksiydz ćtienne Bonnet de Condillac. 
1715-1780/

"Niemożność oddzielenia terminologii od nauki i 
nauki od terminologii wynika z tego, że cała nauka 
fizyczna Jest nieodzownie uformowana z trzech rzeczy: 
z serii faktów, które tworzy naukę, z pojęć, które Je 
oddajy, ze słów, które Je wyrażajy. Słowo musi stwo
rzyć pojęcie, pojęcie muei odzwierciedlić fskt, to ey 
trzy znaki tego samego zbioru, a Jako że słowa utrwa- 
lajy pojęcia i Je przekazuję, nie można udoakonalić 
Języka bez udoskonalenia nauki, ani nauki bez udosko
nalenia Języka, i że niektórzy, którzy tworzy fakty, 
ci sprawiedliwi, którzy tworzy pojęcia, które Je zro
dziły, przekazywaliby Jedynie wrażenia fałszywe, gdy
byśmy nie mieli dokładnych wyrażeń, aby Je przedsta
wić.

Pierwsza część traktatu dostarczy tym, którzy 
zechcę Je przemyśleć, istotnych dowodów tych prawd..."

/Antoine Laurent Lavoisier, Traktat podsta
wowy chemii, 1789/

Wykładniczy przyrost produkcji naukowej powoduje, że nauce 
XX wieku grozi, iż podzieli los mitologicznej wieży Babel - nie 
oeiygnie szczytu, wcześniej bowiem tworzycym Jy uczonym pomiesza- 
Jy się Języki. Duż teraz trudno o porozumienie nawet specjalistom

"Zagadnienia Informacji Naukowej” 1987 nr 1/50/
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reprezentuj^cya tę sanę dyscyplinę wiedzy, nie aówięc jut o w y  
mienie inforeacji eiędzy rótnyai dyscyplinaei, wiele eporów i 
nieporozumień naukowych bierze bowiem ewój poczętek w różnym ro> 
zumieniu tych samych wyrażeń , z czego najczęściej toczęce epór 
strony nie zdaję sobie sprawy, a co uniemożliwia przejście do dya- 
kuaji merytorycznych.

Aby zapobiec temu potrzeba więc prac u aamych podataw nauko
wego porozumienia, prac nad ałużęcya do przekazywania w nauce in
formacji językiem. Do ich wykonania najbardziej powołanymi sę chy
ba pracownicy systemów informacji naukowej, oni to bowiem maję za
pewnić Jej niczym nie zakłócony obieg. A tymczasem szum informa
cyjny powstaje już na wejściu systemów informacyjnych, obecny jest 
bowiem już w samych dokumentach, a źródłem jego jeat niejednozna
czność występujęcych w ich tekstach terminów. Stęd konieczność 
prac leksykograficznych niezbędnych do zapewnienia sprawnego dzia
łania systemów informacyjnych.

Pracownicy informacji naukowej zezwyczaj nie sę jednak leksy
kografami, oczekuję więc na dostarczenie im wystarczajęco spraiw* 
nych narzędzi, które umożliwiłyby zaprowadzenie porzędku w tej 
terminologicznej "stajni Auglasza". a tymczasem o narzędzia takie 
trudno. Ich wytwarzaniem powinni się zajęć językoznawcy, ale 
trzeba to przyznać - zaniedbali tę sprawę, a dostępne opracowania 
majęce za przedmiot leksykograficzne podstawy terminologii nauko
wej w większości wypadków nie reprezentuję najnowszych osięgnlęć 
myśli językoznawczej i same aę przyczynę wielu nieporozumień w 
interpretacji ich zaleceń. Nie miejsce tu na ich analizę, a choć
by nawet na ich wymienienie.

Krytycznej prezentacji jednego z takich opracowań poświęcam 
ten artykuł, napisany w zwięzku z problemami metodologicznymi, 
wynikłymi podczas prac nad normę termlnologicznę z dziedziny ję
zyków informacyjno-wyszuklwawczych /skrót tego artykułu «rygłoszo- 
ny został na zjeźdzle naukowym Polskiego Towarzystwa Oęzykoznaiw* 
czego w roku 1986 pod tytułem "Normy terminologiczne - nie upra
wiane pole leksykografii"/.

Polski Komitet Normalizacji, Miar 1 Dakości opublikował w 
1980 roku obowięzujęcę do chwili obecnej Polskę Normę PN 80/N- 
02004 Wytyczne do opracowywania norm. Normy terminologiczne. 
Nawięzuje ona do opracowanych ifcześnlej przez Międzynarodowę Orga-
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nizację Normalizacji ISO /International Organization for Standari- 
zation/ naetępujęcych zaleceń: ISO/R 1087-1969 Słowniki terwinolo- 
gicznOf ISO/R 919-1969 Zasady budowy słowników ayatewatycznych, 
ISO/R 704-1968 Zasady nazewnictwa, ISO/R 860-1968 Międzynarodowa 
unifikacja pojęć i terminów, a takZe do projektu roboczego ISO/TC 
37/WG 1 Zasady opracowywania i normalizacji terminologii naukowo- 
-technicznej, będęcego nowelizację ISO/R 704-1968 Zasady nazewnic
twa /1-4/.

Działaniu ISO na polu normalizacji terminologii przyświecały 
szczytne cele określone w stwierdzeniu. Ze normalizacja w termino
logii dęZy do zapewnienia Jednoznaczności komunikacji międzyludz
kiej w skali światowej. Specjaliści od spraw normalizacji dawno 
Już przyznali sami sobie monopol na wszelkiego rodzaju prace ter
minologiczne, teoretyczne i praktyczne, głoszęc, iZ 'praktyczna 
działalność w dziedzinie unifikacji i porzędkowania terminologii, 
tworzenia matod, zasad i form terminologii rozwija się w świacie 
głównie w instytucjach normalizacyjnych' zaś 'poczętki podstaw 
teoretycznych i metodycznych terminologii zostały określone w ra
mach organizacji normalizacyjnych". Zdaniem ISO "realizacja po- 
rzędkowania normalizacyjnego terminologii powinna być dokonywana 
przede wszystkim przez normalizację zasad i metod tworzenia ter
minologii oraz form jeJ przedstawienia''’'̂  a przejawem tego stano
wiska sę wyżej wymienione normy i zalecenia. Uzyskuję ona w oce
nie specjalistów od normalizacji bardzo wysokę notę, twierdzę oni 
bowiem, że "Znormalizowane zasady terminologii i leksykografii o- 
sięgnęły Już wysoki poziom i stanowię w wielu krajach i wa współ
pracy międzynarodowej uniwersalne narzędzie prac terminologicz
nych, nadajęce się do stosowania we wszystkich językach i dziedzi
nach wisdzy"’̂’'̂ . Zobaczmy więc, czy na tak wysokę ocenę owe mate
riały metodyczne naprawdę zasługuję, a przede wszystkim, Jakę war
tość teoretycznę i praktycznę przedstawia sobę majęcs charakter 
aktu prawnego, a więc obowięzujęca w polskich normach, norma 
PN-80/N-02004 zawierajęca wytyczne opracowywania norm terminolo
gicznych /5/,

M.LESKA Rola normalizacji w unifikacji terminologii. "Norma
lizacja" 1980 nr 7 s. 42-46.

LESKA Normalizacja w terminologii. "Normalizacja" 1976 nr 8 
a. 25-27.

25



Przede urszystklm proponuję eprawdzlć* czye w Istocie powinny 
eię - zgodnie z tę noreę > norey terminologiczne zajaowaó« co więc 
etanowi przedmiot normalizacji. Prześledźmy więc kolejne definicje.

Normę terminologiczna określona zoatała Jako *'noraa ustalaję- 
ca uporzędkowanę terminologię określonego zakreeu tematycznego**,
JeJ podatawowę Jednostkę stanowi punkt terminologiczny, czyli 
"punkt normy terminologicznej, zawlerajęcy zestaw danych dotyczę- 
cych terminu znormalizowanego", wśród których najwaźniejszyal sę 
termin oraz definicja. Termin to zgodnie z noraę "nazwa o ściśle 
ustalonym znaczeniu w danej dziedzinie nauki, techniki lub dzia
łalności zawodowej", ale definicja to przede wszystkim "Jednozna
czna charakterystyka pojęcia przez wymienienie cech charakterysty
cznych”, a więc zgodnie z tym przedmiotem definicji Jest w Istocie 
nie termin, a więc nie wyrażenie Jakiegoś Języka, lecz dziwny byt 
zwany pojęciem. Owo pojęcia Jest także podstawowę kategorię, któ
rej dotyczę wszystkie wspomniane zalecenia ISO oraz znakomita 
większość rozważań w literaturze poświęconej terminologii. Poję
cie zostało zdefiniowane we wstępie do normy Jako "myślowe odzwier
ciedlenie cech charakterystycznych przedmiotu lub zjawiska; myślo
wy odpowiednik nazwy”, a więc, wyclęgsjęc logiczne konsekwencje z 
zamieszczonych w normie definicji, żadnego konkretnego pojęcia nie 
moglibyśmy właściwie zdefiniować, gdyż według normy cecha charak- 
teryatyczna to "właściwość przedmiotu lub zjawiska umożllwlajęca 
wyodrębnienie go spośród Innych przedmiotów lub zjawisk", zaś na 
podstawie przytoczonej wyżej definicji pojęcie nie można bytu to
go zaliczyć ani do klasy przedmiotów^ ani do klasy zjawisk. Ouż tyl
ko na marginesie powyższych rozważań należy wspomnieć, że wyraz po
jęcie, często występujęcy w tekście normy, używany bywa albo Jako 
nazwa klasy, albo Jako nazwa konkretnego elementu klasy, co ni
gdzie nie zostało zaznaczone, a prowadzić może do majęcych ważkie 
konsekwencje nieporozumień. Przykładem może tu być sęsladujęca z 
definicję pojęcia definicja nazwy, określonej Jako "znak Językowy 
pojęcia, tj. wyraz albo połęczenle wyrazowa oznaczajęce przedmiot 
lub zjawisko", przy czym ta dwie definicje tworzę oczywiście błęd
ne koło /pojęcie było myślowym odpowiednikiem nazwy/.

Tak więc, pozostajęc w zgodzie ze sformułowanymi w normie 
definicjami, moglibyśmy właściwie prace definicyjne zakończyć Je
szcze przed Ich rozpoczęciem, zobaczmy Jednak, czy norma nie deje 
jakiejś możliwości Ich kontynuacji. Wydasmć by się mogło, że moż-
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liKoAć taka kryje alf ar traktowanej chyba Jako równorzfdna dru
giej czfści definicji definicji, gdzie zoetała ona określona Jako 
‘wyjaśnienie znaczenie teralnu‘ - definicji nejwatnlejezego w tya 
wazyetkle teralnu znaczenia noraa nie podaje - co Jednocześnie 
stwarzałoby być aote szanof uznania teralnu za przedalot noray 
teralnologicznej, nie pozwalajf Jednak na to zawarte w dalszej 
czfścl noray ‘ogólne wytyczne opracowywania taralnologll”, które 
Jednoznacznie przeefdzajf. Ze przedaloten definicji sf wylfcznle 
pojęcia. Na dowód togo przytoczay odpowiednie urywki noray.
I tak, wśród etapów opracowywania terminologii wyróZnia się etap 
‘definiowanie poJęć‘. Noraa stanowi, te ‘definiowanie pojęć nale
ży rozpoczynać od pojęć ogólnych, przechodzfc kolejno do pojęć 
bardziej szczegółowych", te ‘nie naloty definiować pojęć repre
zentowanych przez nazwy ogólnotechniczne‘, to ‘pojęcia, alędzy 
którymi zachodzę relacje hierarchiczne /.../ nalety definiować za 
poaocf definicji klasycznej*, te ‘definicja powinna być: a/ ścis
ła - tzn, ujmujfca wszyetkis istotne cechy pojęcia, wystarczajęce 
do wyodrębnienia go spośród innych pojęć, Ь/ adekwatne - powinna 
trefnie ujmować zakres pojęcia definiowanego Pojęcia,
przypomnijmy, zdefiniowana Jako ‘myślowe odzwierciedlenie cech 
charakterystycznych przedmiotu lub zjawiska; myślowy odpowiednik 
nazwy‘, a więc twory, którym trudno byłoby przypisać status bytu 
fflogęcego pojawiać się bezpośrednio w tekście, sę według omewianej 
normy nie tylko Jedynymi przedmiotami definicji, ale również 
mogę się w nich pojawiać bezpośrednio w członie definiujęcym. Ne 
poparcie naszej konstatacji tego dziwnego zjawiska przytoczmy na- 
stępujęce sformułowania: ‘w definicji nalety posługiwać się tylko 
pojęciami poprzednio zdefiniowanymi lub uznanymi za powszechnie 
znane", "w definicji nalety unikać /.,*/ tautologii, tzn, te w 
członie defIniujęcym nie powinno występować, bezpośrednio lub 
pośrednio, pojęcie definiowane", "pojęcia utyte w definicji po
winny być znane lub wcześniej zdefiniowano".

W świetle powytszych rozwatart przedmiot normy terminologicz
nej bynajmniej nie przedstawia się Jasno, zobaczmy, jak w pols
kiej normie określone sę czynności przewidziane przy opracowywa
niu norm terminologicznych, normy przedmiotowo-czynnościowe bo
wiem, a do takich omawiana norma należy, powinny dokładnie okreś
lać ich kolejność, rodzaj, przadaiot i rezultat.
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Pierwsza czynność przewidziana przez normę to opracowywanie 
materiałów źródłowych, a rezultatem JeJ sę opracowane dla każdej 
wybranej z nich nazwy karty terminologiczne, zawierające między 
Innymi nazwę i definicję, przy czym zwlęzek między nazwę a deflni^^ 
cję wcale w świetle przyjętych wcześniej definicji nie rysuje się 
Jasno, gdyż definicja to Jednoznaczna charakterystyka pojęcia^ a 
nie nazwy, Oeden z następnych punktów powinien zawierać określenie 
relacji /nadrzędności, podrzędności/, ale relacje zdefiniowane zo
stały wcześniej Jako “współzależności między pojęciami", a w kar
cie terminologicznej występuję przecież nazwy^ a nie pojęcia.

Obiektami czynności następnego etapu, którym Jest opracowywa
nie terminologii, sę Już tylko pojęcia, mamy tu bowiem: a/ opraco
wywanie systemu pojęć, b/ opracowywanie schematu systemu pojęcio
wego, с/ definiowanie pojęć, d/ przyporzędkowanie zdefiniowanym 
pojęciom odpowiednich terminów i e/ dobór odpowiedników obcojęzy
cznych. Sę to operacje wykonywane na Jednostkach myśli, a więc o- 
opera.cje, кtórych obiekty i rezultaty dokonywanych na nich czynnoś
ci nie powinny - gdybyśmy się ściśle trzymali normy - wykraczać 
poza sferę myślowę, tym bardziej, że przewidziano tu Jedynie dwie 
możliwości definiowania; definiowanie za pomocę definicji klasycz
nej, określonej wcześniej Jako "definicja charakteryzuJęca pojęcie 
przez podanie najbliższego pojęcia nadrzędnego /rodzaju/ oraz róż
nicy gatunkowej" oraz definiowanie "przez wyliczenie pojęć nadrzę
dnych, których suma zakresów równa się zakresowi pojęcia definio
wanego". W Jakiej postaci owe pojęcia maję w normie terminologi
cznej egzystować, właściwie nie bardzo wiadomo - nie może to być 
postać nazwy, gdyż przewidziano istnienie pojęć niezależnie od 
nazw,

W następnym etapie opracowywania normy pojęcia zostaję utoż
samione z terminami /na jakiej zasadzie?/, tu bowiem występuję 
Już definicje terminów, 0 całkowitym utożsamieniu terminu i poję
cia najlepiej świadczy następujęcy cytat "dopuszcza się układ sy
stematyczny tablicowy, w przypadku, gdy tego wymaga przejrzystość 
normy /np, gdy norma zawiera terminy określane za pomocę rysun
ków/, natomiast układ alfabetyczny - w przypadku, gdy zawiera ona 
niewielkę liczbę pojęć niezależnych od siebie".

Wiele wętpliwoścl wzbudzać może również zalecany układ normy 
terminologicznej. Polska norma zaleca tu układ rzeczowy terminów, 
nie troszczęc się o to, że w prawie każdym wypadku stworzyć moż-
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na wiele równouprawnionych wariantów majęcych swoje zalety* ale 
i wady* nie istnieje bowiem 1 nie może Istnieć żaden wariant naj
lepszy. Norma wymaga dodatkowo, aby był to układ hierarchiczny.
Jak to zostało okreólone “według logicznej hierarchii pojęć", co 
przy Jednoczesnym wymogu Jednokrotnego występowania terminu Jako 
hasła w normie - definicje terminów wieloznacznych występować mu
szę pod Jednym wspólnym hasłem - Jest oczywiście niemożliwe do 
uzyskania. Zachowanie układu hierarchicznego Jest zazwyczaj nie
możliwe z innych Jeszcze, ważniejszych powodów - rzeczywistość se
mantyczna Jest po prostu bardziej skomplikowana niż przewiduje to 
norma, a relacje semantyczne między terminami maję charakter nie 
tylko hierarchiczny. Dedynie możliwy byłby tu układ gniazdowy, 
grupujęcy w stosunkowo liczne klasy terminy semantycznie pokrewne, 
co nie wyklucza oczywiście również relacji podrzędności. Odpowied
nio dobrana notacja mogłaby takie relacje odwzorowywać w sposób 
Jawny, odpowiednio Je specyfikujęc. co oddawałoby mozaikowy układ 
wyodrębnionych pól semantycznych. Za optymalny należałoby uznać 
oczywiście układ alfabetyczny, gdyż wszystkie relacje między ter
minami jasno wynikaję z samych definicji. Dla wygody użytkownika 
można by ewentualnie opatrzyć normę odpowiednimi tablicami /lub 
indeksami/ odwzorowujęcymi relacje w poszczególnych polach seman
tycznych, co byłoby możliwe do wykonania, gdyż w indeksach tych 
każdy termin występiłby tyle razy, do ilu pól należy /co nie może 
być zachowane w obecnym układzie i powoduje, że pola te nie mogę 
być odpowiednio ustrukturalizowane/.

Wytyczne dla autorów definicji każę podawać przy definiowa
nych terminach ich odpowiedniki obcojęzyczne w Językach angiels
kim, francuskim, niemieckim i rosyjskim; norma dotyczęca opraco
wywania norm terminologicznych PN-80/N-02004 Jest w tym wypadku 
bardziej liberalna i nakłada obowięzek podawania odpowiedników 
obcojęzycznych tylko wtedy, gdy:

“a/ norma Jest odpowiednikiem normy ISO, RWPG, lEC itp. 
b/ norma jest opracowywana wę współpracy z zagranicznymi 
lub międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi. W in
nych przypadkach podawanie odpowiedników Jest tylko zale
cane" /5/.
Wymogowi podawania odpowiedników obcojęzycznych trudno uczy

nić zadość. Jeżeli chce się to zrobić w sposób rzetelny, wymaga
łoby to bowiem wcześniejszego opracowania całej analogicznej ter-
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minologii w tych językach, nie ma bowiem w językach naturalnych 
- nawet specjalistycznych - jedno-jednoznacznego przyporządkowa
nia pomiędzy używanymi w nich terminami,

Podsumowujęc powyższe rozważania należy stwierdzić, że norma 
PN-80/N-02004 podajęca wytyczne opracowywania norm terminologicz
nych nie dość że nie pomaga w opracowywaniu terminologii danej 
dziedziny, to wręcz uniemożliwia uczynienie tego w sposób popraw
ny, a ponadto sama nie jest wolna od pospolitych błędów. Te naj
bardziej rażęce już skomentowaliśmy, tu zwrócimy uwagę jeszcze na 
kilka z nich,

W normie podane sę definicje terminów należęcych do języko
znawstwa i logiki, sę to jednak definicje niepoprawne. Takę defi
nicję jest na przykład definicja nazwy głoszęca, że jest to "znak 
językowy pojęcia, tj, wyraz albo połęczenie wyrazowe oznaćzajęce 
przedmiot lub zjawisko", gdyż zgodnie z tę definicję byłyby naz
wami np. czasowniki, które oznaczaję zjawiska, a które nie sę 
normalnie zaliczane do nazw, nie byłyby natomiast nazwami liczne 
rzeczowniki, takie jak np. matka, nauczyciel, pracownik, zwierzch
nik, pokrewieństwo, oznaczaję bowiem relacje, których przyjęta w 
normie definicja nie obejmuje. Niepoprawne sę również definicje 
synonimu i homonimu, gdyż zgodnie z nimi sę to tylko nazwy - sę 
to więc definicje wyraźnie za węskie /także według przyjętej tu 
definicji nazwy/. Ten sam błęd pojawia się również w definicji 
odpowiednika obcojęzycznego. Za węaka Jest także definicja rela
cji, ograniczajęca je jedynie do współzależności między pojęcia
mi .

Błędem najbardziej rażęcym, przed którym zresztę norma prze
strzega, sę błędne koła. 1 tak, pojęcie to "myślowy odpowiednik 
nazwy”, natomiast nazwa to "znak językowy pojęcia", a więc po pod
stawieniu: nazwa to znak językowy myślowego odpowiednika nazwy, 
czy też jak kto woli: pojęcie to myślowy odpowiednik znaku języ
kowego pojęcia.

Na mierne efekty działalności normalizacyjnej w dziedzinie 
terminologii składa eię także przyjęta procedura ustanawiania nor
my polegajęca na tym, że przygotowany przez epecjaliatów z danej 
dziedziny /a więc nie terminologów/ projekt normy terminologicz
nej jest zatwierdzany przez specjalnie powoływanę komisję termi- 
nologicznę w trybie głosowania nad każdym punktem terminologicz
nym i każdę proponowanę do niego poprawkę oddzielnie, a następnie
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poddawany ankietowaniu przez przyszłych użytkowników, raz jeszcze 
poprawxany i dopiero wtedy zatwierdzany przez Polski Komitet Nor
malizacji, Miar i Oakości, w wyniku czego nie mógłby się ostać na
wet najkonsekwentniej zbudowany system terminologiczny.

Omawiana tu polska "norma na normę terminologiczny” nie jest 
pierwotnym źródłem błędów popełnianych przy opracowywaniu termino

logii specjalistycznej, wszystkie niepoprawne sformułowania jedy

nie powtarza za większością prac poświęconych leksykograficznym 
podstawom terminologii, ale przez swoją moc aktu prawnego rozpow

szechnianie ich czyni wręcz obligatoryjnym, tym bardziej, że adre

satem normy nie sę przecież mogący krytycznie ocenić jej zawar
tość językoznawcy. Te same błędy spotykamy zresztą i w innych ak

tach normalizacyjnych, mających zasięg międzynarodowy, I tak na 
przykład, również pojęcie jest podstawową kategorią, na której 

opierają się zasady terminologiczne ISO [iSO/R 1087-19693* a zde
finiowane jest tam jako "jakakolwiek jednostka myśli, na ogół wy

rażana za pomocą terminu, symbolu literowego lub jakiegokolwiek 
innego symbolu" /"Concept - any unit of thought, generally ex

pressed by a therm or letter symbol or by any other symbol"/, 
przy czym termin określony tu został jako "symbol konwencjonalny 

przydzielony pojęciu, składający się z dźwięków lub ich pisemnej 
reprezentacji" [^"Term /for concept/ - any conventional symbol for 
a concept which consist of articulated sounds or of their written 
representations /of lettersy^. Według normy ISO obiektem defini

cji też są pojęcia - definicja to słowny opis pojęcia /"defini

tion - verbal description of a concept"/, choć przedmiotem anali

zy terminologicznej jest znaczenie terminu (/'terminological ana

lysis /of the meaning/ /of a term/“J, przy czym znaczenie zostało 
zdefiniowane jako "pojęcie odpowiadające danemu terminowi" [["Mea

ning; significans; sense /of a term/: A concept corresponding to 
a given term"[], dochodzi tu więc do utożsamienie pojęia i znacze

nia /4/, Prowadzi to do paradoksalnego wniosku, że normy termino

logiczne, które mają podawać definicje pojęć, de facto mają poda

wać znaczenia znaczeń.

Nie przyczynił się również do uporządkowania chaosu panują
cego w zakresie terminologicznych podstaw terminologii wstępny 
projekt roboczy ISO/TC 37/WG 1 Zasady opracowywania i normali
zacji terminolbgii naukowej i technicznej /omówienie - Leska’̂'̂,

^^M.LESKA Doskonalenie znormalizowanej metodyki tworzenia termi
nologii, "Normalizacja" 1978 nr 12 8,39-42.
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Według tego dokumentu celem definicji w pracach terminologicznych 
jest dokładne ustalenie treści pojęcia, przy czym pojęcie /nauko
we/ zdefiniowano tu jako zestawienie twierdzeń dotyczących danego 
przedmiotu, nie przejmując się zbytnio konsekwencjami, jakie wyni
kają z podstawienia takiej definicji w wyrażeniach złożonych, choć
by przy klasyfikacji pojęć naukowych, gdzie wyróżniono trzy rodza
je; pojęcia indywidualne, pojęcia kolektywne i pojęcia ogólne,

W tej sytuacji konieczne jest, aby językoznawcy zaintereso
wali się tym nie uprawianym dotychczas polem leksykografii.

Wprowadzanie ładu w leksykograficznych podstawach terminolo
gii naukowej trzeba by było zacząć przede wszystkim od wyraźnego 
i jednoznacznego określenia przedmiotu wszelkiego rodzaju opera
cji leksykograficznych - przedmiotem tym, a więc także obiektem 
definiowanym^nie są żadne pojęcia lecz terminy, a więc wyrażenia 
należące do języka. Konieczne jest także sformułowanie jasnych 
kryteriów pozwalających na odróżnienie terminów, a więc Jednostek 
języka wymagających definiowania, od wyrażeń języka nie będących 
terminami, którymi normy terminologiczne w ogóle nie powinny się 
zajmować.

Rolą wszelkich badań terminologicznych, a więc także i funk
cją normy, powinno być przede wszystkim:

- podawanie znaczenia terminów używanych w danej dziedzinie,
- wprowadzanie ładu terminologicznego w wypadku terminów uży

wanych w tekstach w sposób niekonsekwentny,
- tworzenie systemu terminologicznego przez ujawnienie relacji 

paradygmatycznych zachodzących między poszczególnymi terminami.
Z tych trzech funkcji wynikają daleko idące konsekwencje dla 

wyboru rodzaju proponowanych definicji oraz sposobu ich konstruo
wania. Przeważająca większość definicji powinna mieć oczywiście 
charakter sprawozdawczy - zadaniem ich jest zdanie sprawy ze zna
czenia, w jakim dany termin jest używany. Wśród przewidzianego a- 
paratu definicyjnego powinny się znaleźć także definicje regulu
jące - formułowane one powinny być w tych wypadkach, gdy jakiś 
termin o znaczeniu szerszym używany bywa w danej dziedzinie kon
sekwentnie w znaczeniu węższym lub gdy używany jest na tyle nie
konsekwentnie, że nie można określić jego cech konotacyjnych.
1 wreszcie, należy przewidzieć definicje projektujące - wprowa
dzające do danej dziedziny nowy termin.
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Konieczne jest także wyraźne stwierdzenie, że definicje po
winny być sformułowane w oparciu o Jedynie w tym wypadku konstruk
tywną konotacyjną teorię znaczenia, a więc powinny wymieniać wszy
stkie i tylko te cechy elementów rzeczywistości, na podstawie któ
rych można, zgodnie z regułami Języka, przyporządkować im dane wy
rażenie. Z całym naciskiem należy przy tym podkreślić, że są to 
tylko te cechy, które przysługują wszystkim dsnotatom danego termi
nu, niezdawanie sobie bowiem z tego sprawy Jest przyczyną włącza
nia do definicji informacji wynikających ze znajomości rzeczywis
tości nie znajdujących odbicia w systemie semantycznym Języka, 
prowadząc często do zmiany definicji nominalnej w definicję real
ną.

Szczególnie wnikliwego opracowania wymaga również problem me
tajęzyka, w którym formułowane mają być definicje. W normach termi
nologicznych funkcję metajęzyka pełni oczywiście Język naturalny, 
należy Jednak podać warunki. Jakie powinny spełniać wyrażenia two
rzące definicje. I tak, należałoby zwrócić uwagę przynajmniej net

- konieczność unikania w definicjach wyrażeń i konstrukcji sy- 
nonlfflicznych, nawet Jeśli byłoby to ze szkodą dla stylistycznego 
kształtu definicji,

- konieczność unikania sformułowań redundantnych, co zapewnia 
krótkość i przejrzystość definicji,

- konieczność unikania wyrażeń wieloznacznych,
- konieczność konsekwentnego używania tych samych wyrażeń zaw

sze w tym samym znaczeniu,
- konieczność używania w definicjach wyrażeń prostszych seman

tycznie niż terminy definiowane,
- konieczność konsekwentnego używania w definicjach terminów 

Już zdefiniowanych, co każdorazowo powinno być zaznaczane specjal
nym wskaźnikiem, przy czym istnieje potrzeba wyróżniania granic 
terminów, gdyż brak takiego wyróżnika może prowadzić w pewnych wy
padkach do niejednoznaczności.

Konsekwentne przestrzeganie tej ostatniej zasady Jest warun
kiem przekształcenia zbioru terminów w świadomie konstruowany sys
tem terminologiczny, definicje ukazują bowiem sieć powiązań seman
tycznych w paradygmatyce tworzących go terminów. Przy spełnieniu 
tego warunku nalegałoby preferować w normach terminologicznych 
alfabetyczny układ terminów - Jako najbardziej ekonomiczny i umoż- 
llwlejący Jednokrotne tylko wystąpienie terminu w definicyjnej
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części no my - przy czyn normy powinny być uzupełnione Indeksami 
lub tablicami grupujęcyml w Jednym gnleżdzle terminy semantycznie 
pokrewne 1 specyfikuJęcyml typ relacji, łęczęcych Je w Jednym po
lu semantycznym. Niezbędny przy tym aparat formalny powinien być 
oczywiście w normie przewidziany.

L i t e r a t u r a

1. ISO/R 704-19&8 Naming principles.

2. ISO/R 860-1968 International unification of concepts and terms.

3. ISO/R 919-1969 Guide for preparation of classified vocabularies 
/example of method/.

4. ISO/R 1087-1969 Vocabulary of terminology.

5. PN 80/N-02004 Wytyczne do opracowywania norm. Normy terminolo
giczne.

ON STANDARDIZATION OF TERMINOLOGY 

S u m m a r y

The article deals with methodological basis of' standardiza
tion of terminology which makes the basic tool of communication 
in science. The author draws a critical analysis of international 
/ISO/ and national Polish standards in this field. The discussed 
standards state the principles of creating of terminology and 
forms of her presentation. There are shown inconsistencies In 
formulations concerning the subject of definitions in terminolo
gical standards. The basic unit of the standard is terminological 
entry, whereas the subject of definition is a concept, any unit 
of thought, expressed by a name. Activities related to standardi
zation of terminology should also concern concept - according to 
ISO recommendations. The suggested hierarchical arrangement of 
terms in a standard arouses doubts as being not relevant enough 
to reflect the complexity of semantic relationships between terms. 
To end with, there are suggested some criterions which should 
enable to set lexicographical basis of terminology in order.
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о СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Р е з ю м е

В статье обсуждается методические основы стандартизации тер
минологии, которая является главным средством научной коммуника
ции. Автор проводит критический анализ международных и польского 
стандартов в данной области. Обсуждаемые стандарты онредоляют 
принципы создания терминологии и формы её предстаплония. Указана 
непоследовательность в формулировках относящихся к предмету дефи
ниций в терминологических стандартах. Основной единицэй стандарта 
является терминологический пункт, в то время как предметом 
ниции является понятие, некоторая единица мысли, выраженная наз
ванием, Деятельность связанная со стандартизацией терминологии 
также относится к понятиям. Рекомендуемый иерархически!! порядок 
терминов в стандарте вызывает сомнение как недостаточный для от
ражения сложности семантических отношений между терминами. Нако
нец предложены некоторые критерии, которые должны помочь !■ упоря
дочении лексикографических основ терминологии.
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FUNKCDE OęZYKÓW INF0RMACY0N0-WYSZUKIWAWC2YCH

Funkcje językowe według R. Dakobsona i B, Bo
jar, Funkcja metainformacyjna jako specyficz
na funkcja opisowa języka inforroacyjno-wyszu- 
kiwawczego /01W/. Funkcja wyszukiwawcza jako 
funkcja impresywna OIW, Wtórne funkcje OIW; 
funkcja organizujęca zbiory informacyjne i 
funkcja określania zakresów tematycznych zbio
rów informacyjnych

Najczęściej spotykana definicja języka określa go jako 
"... zespół społecznie wytworzonych i obowięzujęcych znaków 
dźwiękowych /względnie wtórnie pisanych/ oraz reguł określajęcych 
ich użycie, a funkcjonujących jako narzędzie komunikacji społecz
nej /porozumiewania się/. Dest to pewien system norm będęcych 
tworem abstrakcyjnym i społecznym... Podstawowę funkcję języka 
jest przedstawianie, czyli zastępowanie za pomocę umownych znaków 
zjawisk śwista obiektywnego" /13/. Oest to oczywiście ogólna de
finicja języka naturalnego, ponieważ jednak większość Języków 
sztucznych - do których należę języki informacyjno-wyszukiwawcze- 
można traktować jako swego rodzaju pochodnę od języka naturalnego, 
posłuży tu ona za punkt wyjścia do rozważań o Języku informacyjno- 
-wys zu к i wa wc zy m.

W definicji tej jako kluczowe można traktować dwa zagadnie
nia: celowość konstrukcji i posługiwania się językiem oraz cha
rakter tego instrumentu, który ogólnie określa się jako system 
semiotyczny /system znaków/. Opis języka - zwłaszcza języka sztu
cznego - wymaga więc przede wszystkim charakterystyki pełnionych

'Zagadnienia Informacji Naukowej" 1987 nr 1/50/
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przez niego funkcji oraz charakterystyki jego struktury jako sys- 
terau znaków» W niniejszym artykule skoncentrujemy uwagę na pierw
szym z tych elementów opisu języka informacyjno-wyszukiwawczego 
/OIW/ w odniesieniu da języków stosowanych we wszelkiego typu do
kumentacyjnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

FUNKCJE jęZYKOWE

Opisując funkcje języków informacyjno-wyszukiwawczych nawią
żemy do klasycznego schematu funkcji językowych Romana Jakobsona 
oraz Jego modyfikacji dokonanej przez Bożennę Bojar /3, 4/,

Jakobson wyróżriit sześć funkcji języka naturalnego odpowiada
jących podstawowym elementom sytuacji informacyjnej rozumianej ja
ko model prostego ukiedu Sfomunikacyjnego:

desygnat
przekaz

nadawca odbiorca
kontakt
kod

Przez realizację pewnej funkcji językowej rozumiał on tzw, nasta
wienie na określony element takiego układu, a więc;

- funkcja opisowa /informacyjna, komunikatywna, semantyczna, 
przedstawiająca, symboliczna/ realizowana jest wtedy, gdy wypo
wiedź nastawiona jest na desygnat, czyli komunikowanie rzeczywis
tość 1 faktualnej,

- funkcja eksprosywna realizowana jest wtedy, gdy wypowiedź na
stawiona jest na nadawcę, a więc wyrażanie jego uczuć, doświad- 
czah czy potrzeb,

- funkcja impresywna /imperatywna, konatywna, apelatywna, pre- 
skryptywna/ realizowana jest, gdy wypowiedź nastawiona jest na od
biorcę, czyli sterowanie jego zachowaniami,

“ funkcja met ajęzykowa realizowana jest wtedy, gdy wypowiedź 
nastawiona jest na kod /język/, czyli komunikowanie o samym Języ
ku ,

•• funkcja fatyczna realizov<ana jest wtedy, gdy wypowiedź na
stawiona jest na kontakt, czyli zachowanie ciągłości komunikacji.
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- funkcja poetycka /ewokatywna, estetyczna/ realizowana jest^ 
gdy wypowiedź nastawiona jest na przekaz.

Pierwsza z wyróżnionych przez Oakobsona funkcji jest konsty
tutywny funkcję każdego języka z semantykę, wynika ona bowiem z 
samej definicji znaku jako rzeczy /abstrakcyjnej lub materialnej/, 
zastępującej w procesie komunikacji coś innego, należącego do 
rzeczywistości pozajęzykowej, czyli zewnętrznej wobec języka, w 
którym sformułowana jest wypowiedź i do którego należy dany znak. 
Bardzo często realizacja tej funkcji bywa traktowana jako jedyny 
cel komunikacji językowej, co jest źródłem nieporozumień dotyczą
cych interpretacji znaczenia wyrażeń językowych. Chociaż nie moż
na zaprzeczyć, że większość wyrażeń /zarówno języka naturalnego 
jak i języków sztucznych/ ma określone znaczenie poznawcze, bar
dzo rzadko zdarza się jednak występowanie wyrażeń nie realizują
cych jednej lub kilku z pozostałych funkcji - przede wszystkim 
tzw, funkcji interpersonalnych, czyli impresywnej, ekspresywnej, 
fatycznej i poetyckiej /9/,

Określenie funkcji opisowej wykorzystuje u Dakobsona poję
cie "nastawienie znaku na opisywane obiekty rzeczywistości poza- 
językowej", a co za tym idzie prowadzi także do wskazania prze
strzeni interpratacji wypowiedzi. Analogiczną metodę zastosował 
on w celu wyróżnienia funkcji metajęzykowej, która spełniona 
jest wówczas, gdy przestrzenią interpretacji wyrażeń jest język. 
Dzięki sprowadzeniu definicji funkcji językowych do formuł typu 
"nastawienie na,.," w zasadzie jednoznacznie można ustalić ro
dzaj przekazywanej przez określoną wypowiedź informacji, pewne 
kłopoty sprawia jednak interpretacja funkcji poetyckiej /ewoka- 
tywnej, estetycznej/. Rozumienie jej u Dakobsona jest bardzo 
szerokie - dotyczy w ogóle twórczego użycia języka. Nastawienie 
na przekaz może być jednak zarówno nastawieniem na formę przeka
zu /sposób wyrażenia/, jak i na jego treść. Na fakt ten zwróci
ła uwagę B. Bojar, rozróżniając funkcję poetycką w sensie węż«> 
szym nastawioną na sposób wyrażenia przekazu, czyli sygnał oraz 
funkcję metainformacyjną nastawioną na informację zawartą w prze
kazie, a więc na jego treść. Modyfikacja modelu układu komunika- 
cyjnego i schematu funkcji językowych ma więc następującą postać:
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desygnat
informacja, sygnał

nadawca odbiorca
kontakt

kod

funkcja opisowa /komunikatywna/ 
funkcja metainformacyjna, funkcja poetycka

funkcja
ekspresywna

funkcj a 
impresywna

funkcja fatyczna 
funkcja metajęzykowa

Metainformacyjna wypowiedzi formułowane w języku naturalnym 
opisuję pewien świat informacji, czyli cechy informacji oraz pro
cesy informacyjne i uczestniczęce w nich elementy sytuacji infor
macyjnej, na przykład wartość informacji, zakłócenia w przekazy
waniu informacji, nadawcę i odbiorcę informacji, narzędzia wyko
rzystywane w przekazywaniu informacji itp, W tym kontekście wszy
stkie wypowiedzi sformułowane w języku informacyjno-wyszuklwaw- 
czym będęcym instrumentem opisu dokumentów, tj, ich postaci jako 
nośników informacji i ich treści, czyli zawartej w nich informa
cji, sę wypowiedziami metainformacyjnymi. W językach tych nie moż' 
na de facto wyrazić żadnej innej informacji poza informację o in* 
formacji i jej nośniku, toteż wyróżnienie funkcji metainformacyj- 
nej ma szczególne znaczenie dla określenia specyfiki języków in
fer macy j no- wyszukiwawczych.

METAINFORMACYJNA FUNKCJA JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO

Każdy język sztuczny charakteryzuje wyspecjalizowanie w jed
nej z funkcji języka naturalnego, dzięki czemu mogę one sprawniej 
niż język naturalny wspomagać określony rodzaj komunikacji. Funk
cja opisowa jest tu z reguły odpowiednio ograniczona przez zawę
żenie przestrzeni interpretacji wyrażeń do pewnego ściśle wyzna
czonego fragmentu rzeczywistości, np. język formuł chemicznych ma 
ograniczonę przestrzeń interpretacji wypowiedzi do świata pier-
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Miastków, zwięzków i reakcji chemicznych, zaś kod symboli ruchu 
drogowego - do określonej grupy sytuacji powstających na drogach 
i istotnych ze względu na bezpieczeństwo poruszania się.

W literaturze przedmiotu funkcje języka informacyjno-wyszu- 
kiwawczego określa się zazwyczaj w kontekście dwóch podstawowych 
operacji wykonywanych za pomocą tego typu języków w systemach in- 
formacyjno^wyszukiwawczych. przeznaczonych do informowania o do
kumentach, Wyróżnia się więc ciąg operacji wprowadzania informacji 
do zbioru informacyjnego, czyli operacji opracowania i cięg ope
racji wyszukiwania dokumentów /informacji o dokumentach/, W pierw
szym przypadku mamy do czynienia z analizą treści dokumentu, u- 
tworzeniem jej skondensowanej reprezentacji w języku naturalnym 
/streszczenia/, przekształceniem tej reprezentacji na ciąg słów 
kluczowych /charakterystykę słowną dokumentu/ oraz przekładem 
charakterystyki słownej na DIW, w efekcie czego otrzymuje się 
charakterystykę wyszukiwawczą dokumentu wprowadzaną do zbioru in
formacyjnego,

W przypadku operacji wyszukiwania mamy do czynienia ze swego 
rodzaju dyskursem polegającym na wprowadzeniu odpowiednio opraco
wanego ciągu znaków GIW i komend wyszukiwawczych oraz na sterowa
nym za pomocę tych komend porównywaniu wprowadzonych znaków JIW 
ze znakami składającymi się na przechowywane w zbiorze informa
cyjnym charakterystyki dokumentów i wydawaniu użytkownikowi tych 
charakterystyk, które uznano na mocy przyjętego w systemie kryte
rium odpowiedniości za relewantne wobec zgłoszonego pytania.

Odpowiednio do wyróżnionych dwóch typów operacji informacyj
nych wyodrębnia się dwie podstawowe funkcje JIW: funkcję reprezen
towania czy przedstawiania treści i ewentualnie formy informacji 
oraz funkcję wyszukiwania informacji. Pogląd ten znajduje odzwier
ciedlenie w większości podawanych w literaturze definicji OIW, 
na przykład:

"Oęzyk informacyjny /OIW/ jest instrumentem każdego systemu 
informacyjnego służącym do przedstawienia opisów dokumentów 
i formułowania pytań informacyjnych w celu wyszukania dokumen
tów" /13/,
"Dęzyk indeksowania zdefiniowany jest jako wszystkie słowa 
przeznaczone albo do opisywania poszczególnych dokumentów, 
albo do konstruowania pytań informacyjnych w celu wyszukiwa
nia w kartotece dokumentacyjnej oraz zbiór reguł określają-
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cych Jak te słowa powinny być używane i w Jakich pozostaję 
względem siebie relacjach" /6/,
"□ęzyki informacyjne sę przeznaczone do optymalizacji pod
stawowej funkcji Języka, tj. funkcji komunikacyjnej i tylko 
tej funkcji. Służę one do Jednoznacznego zapisania informa
cji wszelkiego rodzaju w celu JeJ późniejszego gromadzenia i 
wyszukiwania" /12/,
"JIW to Język sztuczny, którego wyspecjalizowanę funkcję Jest 
opis dokumentów w celu późniejszego odszukania ich na żędanie 
użytkownika, Język informacyjny wyraża treść i/lub charakte
rystyki formalne /.,./ dokumentów. /,,,/" /16/,

Przytoczone definicje implicite określaję funkcje JlW w spo
sób podobny do opinii wyrażanych expressis verbis. Najbardziej 
rozbudowane charakterystyki funkcji JIW sprowadzaję się bowiem 
do wyliczenia obok funkcji reprezentowania i wyszukiwania infor
macji o dokumentach zadań niejako pochodnych wobec pierwszej, 
takich Jak porzędkowanie zbioru informacyjnego, określanie za
kresów tematycznych podsystemów informacji dokumentacyjnej i 
więzanie innych JIW /2/,

Oryginalnę^lecz raczej nieudanę próbę zdefiniowania JIW w 
kategoriach funkcji Językowych podjęli niezależnie R.A, Fair- 
thorne i J.C.Gardin, zmierzajęc do przedstawienia tego typu Ję
zyków Jako metajęzyków. Fairthorne przyjęł założenie, że JIW 
służę do wyrażania sędów o tekstach dokumentów, a więc o wypo
wiedziach sformułowanych w Języku naturalnym /lub w Języku mie
szanym, np. naturalnym i sztucznym Języku formuł matematycznych/, 
skęd wyprowadził wniosek, że Jako Języki opisujące teksty innego 
Języka sę one metajęzykami /7/, Myśl tę podjęł także J,C, Gar- 
din, uzasadniając metajęzykowość JIW przekonaniem, iż Języki te 
służę do reprezentowania znaczenia wyrażeń Języka naturalnego, 
wyekstrahowanego z tekstów dokumentów za pomocą analizy dokumen
tacyjnej /8/. Do określenia JIW Jako metajęzyka Gardin podchodzi 
z wyraźną rezerwą zaznaczając, że stosuje ten termin Jedynie dla
tego, iż trudno mu znaleźć odpowiedniejszy dla wskazania takich 
systemów symboli, które sę zewnętrzne w stosunku do Języka orygi
nalnej reprezentacji informacji w dokumentach i które umożliwia
ją manipulowanie tymi dokumentami. Języki informacyjno-wyszuki- 
wawcze nie opisuję Jednak tekstów Języka naturalnego czy Jakiego
kolwiek innego Języka Jako pewnych obiektów Językowych, nie są
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one przeznaczone do formułowanie wypowiedzi о innych Językach w 
Jakimkolwiek ich aspekcie > tekże w aspekcie znaczenia ich wyra- 
±eń. Gdyby przyjęć za Gardlnem« że JIW służę do reprezentowania 
znaczenia wyrażeń Języka naturalnego* to należałoby się równocześ* 
nie zgodzić z niesłusznę opinię impllkowanę przez twierdzenie Gar- 
dina, że Języki te można traktować Jako metajęzyki semantyki. 
Zwróćmy również uwegę na to. że koncepcje charakterystyki OIW Ja
ko metajęzyka w sensie przyjętym przez Gardlna wyklucza możliwość 
formułowania w tego typu Języku wypowiedzi o Innych dokumentach 
niż te* które zawieraję teksty Języka naturalnego, co także nie 
Jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Nie ulega wętpliwości. iż istnieje pewna zależność między 
tekstem dokumentu a tekstem wyrażonym w Języku informacyjno-wy- 
szuklwawczym: drugi jest opisem pierwszego. Oednakże opis ten nie 
charakteryzuje tekstu dokumentu Jako takiego, lecz wyłęcznie Jego 
treść lub nośnik, na który Jest ten tekst naniesiony. Jak Już 
wcześniej podkreślono, sytuacja ta odpowiada sytuacji, którę B. 
Bojar określiła Jako realizację funkcji metainformacyjnej, Ola 
Języka naturalnego funkcja metainformacyjna Jest funkcję specy- 
ficznę, lecz nie pierwszoplanowę, dla dlW Jest to natomiast funk
cja podstawowa - w celu optymalizacji JsJ realizacji przez Język 
naturalny zostały te Języki zbudowane, choć oczywiście można w 
nich wyrazić tylko niektóre metainformacje spośród tych, które 
Jesteśmy zdolni wyrazić w Języku naturalnym. W Istocie funkcja 
metainformacyjna ograniczona do wyrażania informacji o treści lub 
formie dokumentów Jest specyflcznę funkcję oplsowę wszystkich Ję
zyków informacyjno-wyszukiwawczych przeznaczonych dla dokumenta
cyjnych systemów informacyjno-wyszuklwawczych, co w sposób zasad
niczy odróżnia te Języki od tzw. Języków faktograficznych^ prze
znaczonych do reprezentowania informacji pierwszego stopnia - in
formacji o pewnym fragmencie rzeczywistości pozadokumentacyjnej, 
w informowaniu o którym specjalizuję się wykorzystuJęce Je syste
my informacyjne.

IMPRESYWNA RJNKCOA jęZYKA INF0RMACY3N0-WYSZUKIWAWCZEG0

Obok procesu opracowania, w którym realizowana Jest metain- 
fórmacyjna funkcja Języka informacyjno-wyszuklwawczego drugę cha-
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rakterystycznę dla tego typu języków operację jest proces wyszu
kiwania, Wyrażenia DIW służę tu nie tylko do reprezentowania o- 
kreślonych informacji o dokumentach, o których informuje pewien 
system oraz o dokumentach, których poszukuje użytkownik, lecz 
również wykorzystywane sę w sterowaniu działaniem systemu, które
go celem jest wskazanie takich dokumentów, które uznaje się za 
relewantne ze względu na zgłoszone przez użytkownika zapytanie 
informacyjne. Funkcja języka polegajęca na sterowaniu zachowaniem 
odbiorcy wypowiedzi określana jest jako funkcja impresywna /im
peratywna, konatywna, apelatywna, preskryptywna/, toteż jeśli 
przyjmiemy, że w procesie komunikacji między użytkownikiem zgła- 
szajęcym pewne zapytanie informacyjne /przeformułowane na wyrażo- 
nę w 3IW instrukcję wyszukiwawczę/ a systemem informacyjno-wyszu- 
kiwawczym użytkownik jest nadawcę komunikatu^zaś system jego od
biorcę, którego działaniem komunikat ten steruje, to możemy 
stwierdzić, że drogę istotnę dla OIW funkcję jest funkcja impre
sywna zredukowana do inicjowania i sterowania procesem wyszukiwa
nia informacji.

Przypisywanie funkcji impresywnej językowi informacyjno-wy- 
szukiwawczemu bezpośrednio może wydawać się kontrowersyjne,gdyż 
w praktyce wypowiedzi formułowane w OIW przyjmuję postać i funk
cję imperatywów dzięki wpisaniu ich w ramę modalnę komend wyszu
kiwawczych, która nie zawsze posiada wykładniki formalne, W zau
tomatyzowanych systemach informacyjno-wyszukiwawczych nie ist
nieje możliwość wprowadzenia pytania informacyjnego w formie sa
mego tylko wyrażenia JIW odnoszęcego się do określonego typu te
matyki czy formy dokumentu, konieczne Jest sprecyzowanie rodzaju 
wyszukiwania /a ściślej - Jego warunków/ przez poprzedzenie tego 
wyrażenia odpowiednię komendę. Zestaw i forma wykładników komend 
zależy od realizacji komputerowej systemu informacji dokumenta- 
cyjnej, toteż na ogół uważa się Je za elementy pewnego Języka 
dialogu człowieka z maszynę,funkcjonujęcego w systemie równole
gle z OIW, Zewnętrzność Języka komend wobec OIW przejawia się 
m.in. tym, że może on współpracować także z innymi Językami, np, 
z Językiem opisu formalnego dokumentów. Zauważmy jednak, że w 
żadnym komputerowym systemie informacji dokumentacyjnej wyraże
nia OIW, czy Jakiegokolwiek innego Języka, nie mogłyby uczestni
czyć w procesie komunikacji, gdyby nie były kierowane odpowiedni
mi komendami, zaś same komendy również nie sę wystarczaJęcym
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środkiem porozumienia użytkoiwnika z syatemem. Jeśli nie odnoszę 
się do pewnych wyraleś reprezentujęcych przechowywane informacje. 
Wydaje się więc, ±e taki stan rzeczy upoważnia do traktowania ko
mend Jako formalnych wykładników funkcji wyrażeń 3IW /tu komendy 
wyszukiwawcze sę wykładnikami funkcji impresywnej/ w Jego szcze
gólnej. komputerowej implementacji. Jakkolwiek nie należę one do 
samego 31W, lecz sę elementami pewnego metajęzyka opisujęcego 
typy struktur wypowiedzeniowych OIW i równocześnie służęcego do 
formułowania komend operacyjnych /wskazanie struktury wypowiedzi 
jest tożsame wskazaniu odpowiedniej operacji, którę powinien wy
konać system/.

Charakterystycznym komponentem imperatywnych wypowiedzi OIW 
stosowanego w zautomatyzowanych systemach informacji dokumenta
cyjnej sę obok komend wyszukiwawczych tzw. operatory logiczne i 
kontekstowe. Wyrażenia te służę do eksplikowania rodzaju wymaga
nych połęczeń wyrażeń DIW w charakterystykach wyszukiwawczych 
dokumentów relewantnych wobec zgłoszonego zapytania informacyj
nego, a zarazem charakteryzuję typy relacji. Jakie powinny zacho
dzić pomiędzy zbiorami dokumentów wskazywanych przez poszczególne 
proste wyrażenia JIW użyte w danej instrukcji wyszukiwawczej.

Zestaw operatorów logicznych /boolowskich/ Jest na ogół sta
ły dla większości systemów dokumentacyjnych. Stosowane do wyszu
kiwania operatory AND /i/, OR /lub/ i NOT /nie, oprócz/ odpowia- 
daję koniunkcji, alternatywie i dopełnieniu zbiorów w algebrze 
Boole'a, których argumentami sę zbiory dokumentów wskazanych przez 
łęczone operatorami wyrażenia OIW. W literaturze przedmiotu ope
ratory boolowskie często nazywane sę spójnikami logicznymi, co wy
nika z ogromnych możliwości interpretacji algebry Boole*a w róż
nych teoriach, m.in. w rachunku zdań /11/. Zastosowanie tych ope
ratorów w systemach wyszukiwania informacji ma Jednak odniesienie 
teoriomnogościowe, choć forma NOT sugerujęca negację może być tu
taj mylęca. Operatory nie sę więc spójnikami zdaniowymi^lecz roz
kazami wydawanymi maszynie i dotyczęcymi pewnych operacji na zbio
rach dokumentów. Osko elementy wypowiedzi sformułowanej w OIW sę 
one - podobnie Jak komendy wyszukiwawcze - wykładnikami impera
tywnej funkcji OIW.

Operatory kontekstowe stosowane sę najczęściej w tzw. syste
mach wyszukiwania pełnotekstowego, a więc w takich, w których re
prezentację treści dokumentu jest albo jego pełny tekst /np. pa-
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tent czy norma/, albo streszczenie. Niekiedy Jednak przydatne 
jest korzystanie z operatorów kontekstowych także przy wyszukiwa
niu na podstawie opisów dokumentów wyrażonych w 3IW /dotyczy to 
opisów deskryptorowych w Języku dopuszczającym stosowanie tzw. 
deskryptorów wielowyrazowych/. Podstawowę funkcję tego rodzaju 
wyrażeń Jest wskazywanie typu pożędanej koincydencji znaków OIW 
w opisie dokumentu /np« bezpośrednie następstwo, współwystępowa- 
nie w tym samym wierszu, współwystępowanie w tym samym akapicie, 
itp./, sę więc specyficznymi komendami wyszukiwawczymi, które 
również mogę być traktowane Jako wykładniki funkcji impresywnej 
JIW w Jego realizacji w podsystemie wyszukiwania informacji.

Funkcja impresywna znajduje wykładniki formalne tylko w 
przypadku zastosowania 3IW w systemie zautomatyzowanym, co wy
nika z konieczności określenia explicits zadań, które winna wyko
nać maszyna w odpowiedzi na wprowadzony do systemu informacyjnego 
znak lub cięg znaków OIW. W pozostałych przypadkach funkcję tę 
można zidentyfikować śledzęc zakres wykorzystania OIW, Jednakże 
w samej konstrukcji wyrażeń tych Języków nie Jest ona ujawniona.

WTÓRNE FUNKCOE OęZYKA INFORMACYONO-WYSZUKIWAWCZEGO

Każdy Język dokonuje pewnej klasyfikacji opisywanej rzeczy
wistości przez wyznaczanie fragmentów tej rzeczywistości odpowie
dnio w danym języku nazwanych. Każdy Język więc w pewien sposób 
organizuje świat, do opisu którego został przeznaczony; Język 
informacyjno-wyszukiwawczy organizuje charakteryzowane w nim 
zbiory dokumentów.

Funkcja organizujęca Jest pochodnę funkcji opisowej, w OIW 
ma ona Jednak Istotne znaczenie dla sprawnej realizacji funkcji 
impresywnej tego Języka, czyli dla wyszukania dokumentów czy in
formacji o dokumentach w zbiorze informacyjnym. W praktyce prze
jawia się ona zarówno determinację miejsca informacji opisanej w 
zbiorze przez zewnętrznę postać wyrażeń prostych współtworzących 
charakterystykę tej informacji /charakterystykę wyszukiwawczą do
kumentu/, Jak 1 często występującą w OIW, dysponujących środkami 
łączenia Jednostek leksykalnych w syntagmy, zależnością między 
organizacją zbioru informacyjnego a organizacją OIW na osi syn- 
tagmatycznej, określaną w literaturze przedmiotu mianem zależ-
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ności między pionowym i poziomym porzędkiem wyrażeń przyjętym 
w danym języku.

Funkcja organizujęca OIW ma charakter wtórny, mimo to jej 
szczególna rola w językach informacyjno-wyszukiwawczych decyduje 
o kształtowaniu ich tzw. planu wyrażania, czyli zewnętrznej po
staci ich wyrażeń. Każdy znak, a więc każdy element alfabetu JIW, 
elementarna jednostka leksykalna czy wyrażenie syntaktycznie zło
żone, musi mieć przyporzędkowanę ściśle określonę wartość porzi^d- 
kowę, w niektórych zaś 3IW ustalenie tej wartości w odniesieniu 
do jednostek leksykalnych uzależnione jest od ich miejsca w para- 
dygmatycznej strukturze Języka oraz od roli, jakę pełnię one w 
organizacji syntagmatycznej, Na przykład: niższa wartość porzęd- 
kowa wyrażenia znaczeniowo podrzędnego od wartości porzędkowej 
wyrażenia znaczeniowo wobec tamtego nadrzędnego w większości JIW 
typu klasyfikacyjnego; niższa wartość porzędkowa identyfikatora 
kategorii poddziałów wspólnych ograniczajęcych zakres interpreta
cji symbolu prostego od wartości porzędkowej identyfikatorów ka
tegorii poddziałów wspólnych wskazujących formalne cechy dokumen
tu; niższa wartość porządkowa każdego znaku służącego do budowy 
wyrażenia prostego od wartości porządkowej identyfikatora relato- 
ra służącego do budowy wyrażenia złożonego. Czasami funkcja orga
nizująca języka informacyjno-wyszukiwawczego sprowadza się do al
fabetycznego uporządkowanie nazw przedmiotów treści i odpowiadają
cych im dokumentów niezależnie od ich powiązań dziedzinowych /np, 
w języku haseł przedmiotowych/, czasami zaś 3IW porządkuje infor
mację zarówno z punktu widzenia związków przedmiotów treści z 
poszczególnymi dziedzinami wiedzy, jak i z punktu widzenia samych 
tych przedmiotów treści /np, w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesięt
nej/.

Można tu przyjąć generalną tezę, iż ze względu na funkcję 
organizującą języki informacyjno-wyszukiwawcze reprezentują dwa 
typy - przedmiotowy wówczas, gdy informacja organizowana jest we
dług jej przedmiotów przy drugorzędnym traktowaniu aspektów oma
wiania tych przedmiotów oraz - dziedzinowy /lub aspektowy/, kie
dy informacja o pewnych przedmiotach zorganizowana jest według 
aspektów ich przedstawienia lub dziedzin, do obiektów których 
przedmioty te zaliczono /10, 17/.

W literaturze bywa wyróżniana także inna wtórna funkcja ję- 
żyka informacyjno-wyszukiwawczego, która polega na określaniu za-
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kresów tematycznych zbiorów informacyjnych. Do realizacji tego 
zadania konstruowane sę specjalne języki /traktowane jako podtyp 
3IW/, niekiedy jednak wykorzystuje się w tym celu OIW nie specja- 
lizujęce się w omawianej funkcji, takie jak wielkie uniwersalne 
klasyfikacje biblioteczno-bibliograficzne /1, 5, 15/.

Językami wyspecjalizowanymi w funkcji określania zakresów 
tematycznych zbiorów informacyjnych sę tzw, klasyfikacje szczy
towe /roof classifications/ i tezaurusy nadrzędne /basis thesau
ri, macrothesauri/. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma instru
mentami polega na tym, że klasyfikacje szczytowe przeznaczone sę 
do określania zakresów tematycznych wszelkich zbiorów informacyj
nych niezależnie od rodzaju 3IW, w którym zbiory te opracowano, 
zaś tezaurusy nadrzędne maję określać zakresy tematyczne zbiorów 
opisanych w językach deskryptorowych. Rozróżnienie to prowadzi 
do zdefiniowania klasyfikacji szczytowych jako języków zapewnia- 
jęcych więżenie różnych typów OIW, natomiast tezaurusów nadrzęd
nych Jako języków /a ściślej - słowników/ zapewniajęcych więzanie 
OIW typu języka deskryptorowego /15/, Pojęcie więzania OIW nale
ży przy tym rozumieć jako wyznaczanie zakresów pól semantycznych 
tych języków, co jest de facto równoważne wyznaczaniu zakresów 
tematycznych potencjalnych zbiorów informacyjnych, które można 
opisać w danym języku.

Zarówno dla klasyfikacji szczytowych. Jak i dla tezaurusów 
nadrzędnych funkcja określania zakresów tematycznych zbiorów in
formacyjnych jest ich specyficznę funkcję podstawowę. Natomiast 
wykorzystanie w tym celu innych Języków informacyjno-wyszukiwaw- 
czych, np. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej czy Klasyfika
cji Dziesiętnej Deweya, traktować raczej należy Jako przejaw re
alizacji przez nie funkcji wtórnej wobec podstawowej funkcji o- 
pisowej, Jakę jest dla nich omówiona wcześniej funkcja metainfor- 
macyjna. OIW o zakresie uniwersalnym czy obejmujęcym kilka dys
cyplin szczegółowych dysponuję odpowiednio ogólnym słownictwem, 
które umożliwia przedstawienie zawartości dokumentów o treści o- 
gólnej, a także opisanie tematyki całych zbiorów informacyjnych 
/np. bibliografii poszczególnych dyscyplin, encyklopedii, ogól
nych monografii/, W niektórych OIW funkcjonuję nawet specjalnie 
wyodrębnione wyrażenia o zakresie znaczeniowym obejmujęcym różne 
grupy dyscyplin czy problemów badawczych, stanowię one jednak 
bardzo mały procent słownictwa tego typu OIW. Warto przy tym
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zwrócić uwagę, że badania prowadzone na zlecenie FIO przez Aelib 
Research Department pod kętem przydatności różnych ogólnych kla
syfikacyjnych Języków informacyjno-wyszukiwawczych do realizacji 
funkcji określania zakresów tematycznych zbiorów informacyjnych 
i zapewnienia ich porównywalności wykazały, że poza Uniwersalnę 
Klasyfikację Dziesiętną żadna uniwersalne klasyfikacja bez rady
kalnych zmian nie nadaje się do tego celu, rozwiązaniem zaś opty
malnym jest budowa odrębnego wyspecjalizowanego schematu klasyfi
kacyjnego uwzględniającego kilka szczebli podziału ogólnych dzie
dzin wiedzy, czyli właśnie wspomnianej wcześniej klasyfikacji 
szczytowej /5/, Stąd też słuszne wydaje się przyjęcie tezy o 
wtórności funkcji określania zakresów tematycznych zbiorów infor
macyjnych dla DIW nie będących ani klasyfikacjami szczytowymi, 
ani Językami deskryptorowymi o słowniku typu tezaurusa nadrzędne
go.

Przyjmując taką tezę należałoby rozróżnić języki informacyj
no- wyszukiwawcze służące do reprezentowania treści i/lub formy 
dokumentów oraz języki służące do określania tematyki zbiorów in
formacyjnych. W obu przypadkach mamy do czynienie z systemami ję
zykowymi wyspecjalizowanymi w funkcji metainformacyjnej, ale dla 
pierwszego jest ona określona na poziomie dokumentów, dla drugie
go zaś na poziomie zbiorów dokumentów. O ile języki należące do 
pierwszej grupy mogą niekiedy realizować funkcje języków drugiej 
grupy, o tyle języki należące do drugiej nie nadają się do reali
zacji funkcji języków zaliczonych do pierwszej dysponując zbyt o- 
gólnym, o niskiej wartości selekcyjnej słownictwem.

Przyjmując, że scharakteryzowane wyżej funkcje określają 
specyfikę języków informacyjno-wyszukiwawczych, przy czym dwie 
pierwsze są ich funkcjami konstytutywnymi, można podjąć próbę 
sformułowania definicji tych języków jako takich sztucznych sys
temów językowych, których wyrażenia realizują funkcję metainfor- 
macyjną lub równocześnie metainformacyjną i impresywną w sensie 
funkcji wyszukiwawczej, zaś ich funkcja metainformacyjna może 
być określona albo na zbiorze dokumentów, albo na zbiorze zbio
rów dokumentów. Definicja ta oczywiście - zgodnie z przyjętym 
w artykule wstępnym założeniem - obejmuje jedynie takie języki
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infornacyjno-wyszukiwawcze, która przeznaczone eę dla dokumenta* 
cyjnych systemów informacyjnych.
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FUNCTIONS OF THE INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES 

S u m m a r y

There are discussed in the article the four functions ful
filled by information retrieval languages /IRLs/ for documentary 
information retrieval systems. The metainformative function was 
recognized to be the basic one, as being specialized in the des
cription of the documentary world. The retrieval function of 
IRLs corresponds to the Impressive function of the natural Ian- ' 
guage. There were distinguished as secondary functions: the or
dering function and the function of stating the subject scope of 
files. It was noticed, that the last-mentioned function makes 
the basic function of the specific group of IRLs comprising roof 
classifications and descriptor languages with macrothesauri as 
their dictionaries.
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ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ языков 

Р е з ю м е

В статье обсуждены четыре функции выполняемые информационно
поисковыми языками, предназначеными для документальных информа
ционно-поисковых систем. Основными функциями были признаны мета- 
информационная функция как специализированная в описании докумен
тальной действительности и поисковая функция соответствующая им- 
прессивной функции естественного языка. Как вторичные функции вы
делены функция организования информационных фондов, а также фун
кция определения их тематического охвата.

Обращается внимание на то, что последняя из перечисленных фун
кций является основной для специфической группы ИПЯ, к которой 
относятся рубрикаторы /некоторые классификации/ и дескрипторные 
языки с базовыми тезаурусами как словарями.
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DZIAŁALNOŚĆ INF0RMACY3NA I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY 
P0LSK0-RADZIECKIE3 W RAMACH MięOZYNARODOWEGO

SYSTEMU INF0RMACY3NEG0 NAUK SPOŁECZNYCHX/

Rekonstrukcja społeczeństwa socjalistycznego. 
Nowe zadania nauk. Dednoóć procesów badaw
czych i informacji naukowej. Kierunki współ
pracy polsko-radzieckiej w zakresie informa
cji w naukach społecznych* Udział strony pol
skiej w Międzynarodowym Systemie Informacyj
nym Nauk Społecznych /MSINS/. Najpilniejsze 
zadania w rozwoju MSINS. Znaczenie automaty
zacji MSINS.

Zadania w zakresie przyspieszenia rozwoju informacji naukowej 
wynikają obecnie z wielu różnych przyczyn. Pod względem stopnia 
ich ważności przyczyny te można podzielić co najmniej na dwie gru
py. Grupa pierwsza wynika z ogólnych interesów społeczeństwa socja
listycznego w obecnym etapie, drugą natomiast warunkuje współczes
ny światowy poziom rozwoju informacji naukowej, tj. doświadczenia 
i tendencje w tym zakresie, obserwowane w najbardziej rozwiniętych 
światowych systemach informacyjnych, W relacji do poziomu świato
wego powinny być rozwiązywane zadania w zakresie rozwoju zautoma-

X/ tytuł oryginału: Aktualnye aspekty soversenstvovanija informa- 
cionnoj dejatel*nosti i perspektivy sotrudnicestva polskich i 
sovetskich specjalistov w ramkach MISON - tekst referatu wygło
szonego w Ośrodku Informacji Naukowej PAN przez M,P, Gapoczkę, 
zastępcę dyrektora Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR.

'Zagadnienia Informacji Naukowej" 1987 nr 1/50/
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tyzowanych systemów przetwarzania, przechowywania i udostępnienia 
informacji, tworzenia współczesnej technologii informacyjnej, zwią
zanej z rozwojem sieci informacyjnych, dialogowego dostępu do du- ' 
żych wielodziedzinowych baz danych.

To, co można określić jako pierwszę grupę zadań, nie sprowa
dza się do prostego uznania roli informacji we współczesnym świę
cie, w którym już dawno skonstatowano "eksplozję informacji" wobec 
lawinowego przyrostu źródeł informacji, zaś rozwój informacji nau
kowej stał się potrzebę społecznę. Zadania te nie wynikaję bezpo
średnio z uznania rosnęcego znaczenia informacji; określa je nowe 
podejście strategiczne do rozwoju informacji we współczesnych wa
runkach, Dest to kwestie nie ilości, lecz Jakości. Oej rozwięzanie 
wymaga wielkich, nie występujących wcześniej nakładów materialnych. 
Więżę się one z zastosowaniem elektronicznej techniki obliczeniowej 
- poczynajęc od drogich komputerów o dużej mocy, a kończęc na tań
szych, lecz potrzebnych w ogromnych ilościach, komputerach osobis
tych - oraz urzędzeń peryferyjnych, kanałów łęczności itd. Towarzy
szę temu również kosztowne prace nad przygotowaniem nowych rodza
jów oprogramowania, w szczególności dla stanowięcych zasadniczę 
nowość faktograficznych baz danych. Rzecz jasna, rosnęce zapotrze
bowanie na nakłady materialne łęczy się z koniecznościę zatrudnie
nia nowych, specjalnie przygotowanych kadr.

Konieczność poniesienia takich nakładów wynika nie tylko z 
prawidłowości rozwoju samej nauki - które można uznać w tym przy
padku za drugorzędne - lecz przede wszystkim z podstawowych zadań 
współczesnego etapu rozwoju i doskonalenia społeczeństwa socjalis
tycznego.

Na XXVII Zjeździe KPZR postawione zostało kolosalne zadanie: 
osięgnęć na poczętku XXI w. nowę jakość społeczeństwa radzieckiego 
i dwukrotnie zwiększyć potencjał produkcyjny ZSRR. Orogę do roz- 
więzania tego doprawdy historycznego zadania stanowi przyspieszony 
rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, oparty na równie szybkim postę
pie naukowym i technicznym. Ogólnie bioręc, mamy tu zatem do czy
nienia z praktycznę realizację od dawna znanej i uznanej zasady 
łęczenia osięgnięć nauki i techniki z walorami socjalistycznego 
sposobu gospodarowania. Elementem nowym, tym co obecnie po raz 
pierwszy wprowadza się konsekwentnie i powszechnie,sę mechanizmy 
socjalistycznego gospodarowanie przeciwdziałajęce nakładochłonnemu 
rozwojowi ekstensywnemu, zapobiegaJęce produkcji deficytowej 1 ten-
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dencji do usprawiedliwiania strat przez odwoływanie się do rzeko
mych potrzeb ogólnospołecznych.

Wynika stęd konieczność rozwięzywania zagadnień dotyczęcych 
rozwoju nauki i postępu technicznego w ścisłym powiązaniu z prob
lemami społecznymi, jak też kształtowania nowego sposobu myślenia 
zorientowanego na przyspieszenie rozwoju społeczeństwa w całości.

Podobnie jak na XXVII Zjeździe KPZR, również na zjazdach par
tii marksistowsko-leninowskich w innych krajach socjalistycznych 
określone zostały główne kierunki przyspieszenia rozwoju społeczno- 
-gospodarczego. Wyeksponowano na nich rosnące znaczenie nauki i po
stępu technicznego oraz ich ścisłego powiązania z socjalnymi i kul
turowymi sferami życia społeczeństwa, "Przyspieszenie - mówił tow, 
W, Jaruzelski w referacie Komitetu Centralnego na X Zjeździe PZPR 
- jest historyczną koniecznością, myślą przewodnią projektu Progra
mu partii, jego strategicznym założeniem.,, To złożony proces głę
bokich przemian jakościowych we wszystkich dziedzinach życia, w 
sferze materialnej i w świadomości społecznej

Istnieją dwie drogi intensyfikacji produkcji i przyspieszenia 
rozwoju społecznego. Pierwsza z nich polega na prostym powiększa
niu ilości stosowanych środków technicznych, druga natomiast - na 
ich wymianie na urządzenia lepsze pod względem jakości, konstruo
wane przy wykorzystaniu możliwie najnowszych osiągnięć podstawo
wych badań naukowych.

Równocześnie jedną z charakterystycznych cech współczesnej 
ideologii KPZR jest uznawanie wielkiego znaczenia nauk społecz
nych, przyjęcie,iż stanowią one teoretyczną podstawę naukowo uza
sadnionego sterowania wszelkimi procesami społecznymi. Tow. M.S. 
Gorbaczow informował niedawno o panującym w КС PZPR głębokim prze
konaniu, że "realizacja dążeń do przyspieszenia, rekonstrukcji i 
osiągnięcia jakbściowo nowego stanu społeczeństwa radzieckiego 
jest nie do pomyślenia bez aktywnej działalności ideowo-teoretycz- 
nej, bez skutecznej podbudowy naukowej praktycznych przedsięwzięć 
w zakresie doskonalenia stosunków społecznych w rozwijającym się 
socjaliżmie"''''

^^Zadania partii w socjalistycznym rozwoju i umacnianiu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Referat Komitetu Centralnego na X Zjazd 
PZPR wygłoszony przez I sekretarza КС Wojciecha Jaruzelskiego. 
"Trybuna Ludu" z 30 czerwca 1986 r.

xx/„Kon,n,unist" 1986 nr 15 8.3.
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Konsekwencję uznania wielkiego znaczenia teorii naukowej - za
równo dla dalekosiężnej strategii społecznej i politycznej, jak i 
dla rozwięzywania praktycznych zagadnień pojawiających się w pro
cesie przyspieszonego rozwoju społecznego - musi być również uzna
nie roli informacji naukowej w formułowaniu ustaleń teoretycznych. 
Informacja naukowa przyczynia się bowiem w poważnym stopniu do u- 
zyskania naukowego obrazu całości współczesnego świata. Wymaga to 
z kolei, aby samo przygotowywanie i przetwarzanie informacji miało 
pogłębiony charakter naukowy. Dotyczy to opracowywania analitycz
nych materiałów informacyjnych i prawidłowego wyboru najważniej
szych dokumentów pierwotnych - odzwierciedlających najnowsze osię- 
gnięcia badawcze i oparte na nich rozwięzania praktyczne - w coraz 
obfitszym strumieniu literatury naukowej. Coraz większego znacze
nia nabiera w zwięzku z tym sprawność obsługi informacyjnej. Spraw
ność ta nie może być przy tym traktowana w sposób uproszczony i 
powierzchowny, lecz chodzi tu o wykorzystanie wszystkich kadrowych 
i technicznych możliwości przyspieszenia procesów informacyjnego 
opracowywania literatury i udostępniania informacji.

KPZR podkreśla zmianę roli i znaczenia nauk społecznych za
równo w nauce jako całości, jak też w skali ogólnospołecznej. Oak 
zauważył M.5. Gorbaczow: "Nie wolno wtłaczać dokonujęcych się dziś 
procesów w stare formuły. Trzeba formułować nowe wnioski wyrażaję- 
ce współczesnę dialektykę życia. To zaś można osięgnęć jedynie w 
atmosferze twórczości. Poszukiwanie prawdy powinno przebiegać
przez konfrontację różnych punktów widzenia, dyskusje i oceny, ła-

x/manie ukształtowanych wcześniej stereotypów" ,
Uwaga pracowników informacji naukowej powinna koncentrować 

się na problemach, które stawia przed naukami społecznymi współ
czesny etap rozwoju społeczno-gospodarczego i ideologicznego. 
Szczególne znaczenie ma przy tym teoretyczne opracowywanie zagad
nień rozwoju gospodarki narodowej,opartego na zastosowaniu osiąg
nięć nauki, techniki i technologii. Problemy dotyczące rozwoju 
gospodarczego, pełnego wykorzystania mechanizmów rozrachunku, 
przestawiania przedsiębiorstw na samowystarczalność i samofinanso
wanie, stanowią istotę rozwoju samorządności narodu i demokratyza
cji stosunków w sferze gospodarowania. Dlatego pracownicy służb 
informacyjnych nie mogą odnosić się do nauk społecznych w sposób

t :Kommunist" 1986 nr 15 s,4.
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ambiwalentny: powinni oni czynnie pomagać w wyszukiwaniu opracowań 
nowatorskich - wyjaśniajęcych proces doskonalenia socjalizmu, od
krywających nowe elementy w kształtowaniu się obiektywnych warun
ków i subiektywnych czynników tego procesu, jak również prac do- 
tyczęcych znaczenia zagadnień socjalnych, demokratyzacji wszyst
kich dziedzin życia społeczeństwa, rozwoju socjalistycznej samo- 
rzędności narodu.

Ważnę dziedzinę badań w sferze nauk społecznych jest proble
matyka walki Zwięzku Radzieckiego i wszystkich krajów socjalisty
cznych o pokój i powszechne rozbrojenie.

Na XXVII Zjeżdzie KPZR i na Ogólnozwięzkowej Naradzie Kierow
ników Katedr Społecznych Dyscyplin Naukowych przedstawiono wiele 
przykrych, lecz słusznych ocen na temat niedostatków w rozwoju 
nauk społecznych w Zwięzku Radzieckim. Ujawnione zostało poważne 
oderwanie filozofii, ekonomii i innych nauk społecznych od potrzeb 
praktyki. Partia nie neguje przy tym rzeczywistych osięgnięć fi
lozofii, ekonomii lub historii, domaga się jednak stanowczo prze
zwyciężenia dogmatyzmu, tendencji do poprzestawania na prostym o- 
pisie zjawisk, niezdolności do krytycznej oceny własnego miejsca 
w nauce. Podstawowym zadaniem nauk społecznych jest obecnie bada
nie dokonujęcych się w życiu przemian i nowych zjawisk, jak toż 
formułowanie wniosków praktycznych.

"Jednym z najważniejszych zadań nauk społecznych w ZSRR jest 
walka z ideologię burżuazyjnę, reakcyjnymi teoriami filozoficzny
mi i politycznymi - mówił członek Biura Politycznego i sekretarz 
Komitetu Centralnego KPZR, J.K, Ligaczew, Propaganda imperialisty
czna stara się udowodnić, że siły żywotne społeczeństwa radzieckie* 
go ulegaję wyczerpaniu, i że zainicjowana przez partię przebudowa 
jest skazana na niepowodzenie. Dlatego w naszej pracy ideologicz
nej powinniśmy w sposób pełniejszy i bardziej przekonujęcy pre
zentować ogromne walory i możliwości naszego ustroju, jak również 
jego osięgnięcia praktyczne. Ważnę sprawę jest jasne dostrzeganie 
prawdziwego sensu starań podejmowanych przez przeciwnika ideologi
cznego i zdecydowane przeciwdziałanie mu za pomocę oręża prawdy”’'̂.

Ooświadcżenia dowiodły, że system informacji naukowej jest 
ważnym czynnikiem wzrostu efektywności badań w dziedzinie nauk 
społecznych. Jednakże utworzenie systemu informacji o naukach spo-

X /.. Kommunist” 1986 nr 15 s.l4.
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łecznych okazało się niełatwym zadaniem. Po pierwsze - wymagało to 
zaangażowania poważnych sił ludzkich oraz środków technicznych i 
nakładów finansowych. Po drugie - utworzenie takiego systemu nie 
mogło polegać na prostym skopiowaniu zasad przyjętych i wypróbowa
nych w systemach informacji o naukach przyrodniczych i technicz
nych ,

Występujący w dziedzinie nauk społecznych organiczny zwięzek 
współczesnych systemów informacyjnych z pracami badawczymi pozwala 
pracownikom naukowym na korzystanie we właściwym czasie z ogrom
nych zbiorów informacji i zwiększa trafność JeJ wyszukiwania. Dzię
ki temu naukowcy mogę w porę reagować na nowe zjawiska w rozwoju 
społeczno-gospodarczym, uwzględniać w swych pracach badawczych naj
nowsze idee i koncepcje, pojawiajęce się w danej dziedzinie wiedzy 
oraz być przekonani, iż uzyskali wiadomości o nowych osięgnięciach 
nauki. Stanowi to nie tylko oszczędność łęcznego czasu pracy uczo
nych, ale i ważny czynnik wysokiej Jakości prac badawczych. Badania 
teoretyczne prowadzone w poszczególnych krajach socjalistycznych 
należy zasilać w pierwszym rzędzie informację o osięgnięciach uczo
nych w innych krajach socjalistycznych i marksistów całego świata, 
dotyczęcych istotnych zagadnieiS budownictwa socjalistycznego oraz 
światowego rozwoju gospodarczego i społecznego. Szczególne znacze
nie ma tu informacja dla opracowań poświęconych intensyfikacji roz
woju gospodarki, dla przyswajania doświadczeń innych krajów socja
listycznych w celu zwiększenia efektywności własnych badań nad 
wszystkimi społecznymi problemami postępu naukowo-technicznego, 
łęcznie z problemami zarzędzania, społecznych rezerw intensyfika
cji, roli czynnika ludzkiego itd. W ten sposób informacja naukowa 
przyczynia się do współdziałania nauki i praktyki, sprzyja realiza
cji opracowań teoretycznych zwięzanych z programami przyspieszenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wzrost znaczenia informacji w rozwięzywaniu zadań stojęcych 
przed naukami społecznymi Jest wyrazem dwóch, powięzanych z sobę 
i wzajemnie się warunkujęcych procesów. Po pierwsze - aby informa
cja mogła wypełnić swe zadania, konieczne Jest stosowanie w dzia
łalności informacyjnej najnowszych środków technicznych w szczegól
ności systemów zautomatyzowanego przetwarzania, wyszukiwania i u- 
dostępniania informacji oraz zautomatyzowanego przygotowywania wy
dawnictw informacyjnych. Po drugie - informacja naukowa staje się 
pierwszym, pilotowym polem zastosowania nowoczesnej techniki w
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działalności uczonych zejaujęcych się naukami społecznymi. Wyko
rzystując urzędzania techniczne, w tym komputery osobiste, do o- 
sięgnięcia swych indywidualnych celów badawczych będę oni tym sa
mym wzbogacać bazy danych dla całego obszaru nauk społecznych. 
Ilościowy przyrost takich danych doprowadzi do jakościowo nowej 
obsługi informacyjnej wszystkich dziedzin nauki o społeczeństwie. 
Poprzez korzystanie z systemów informacyjnych liczni przedstawicie
le nauk społecznych spotykaję się po raz pierwszy z zastosowaniem 
komputerów, przechodzę swoiste “przeszkolenie informatyczne".

NajwaZnleJszę przesłankę rozwoju współpracy polskich i ra
dzieckich naukowców w dziedzinie informacji o naukach społecznych 
stanowi marksistowsko-leninowska Jedność tych nauk. możliwość 
kształtowanie współpracy na podstawie socjalistycznego internacjo
nalizmu. Organizacyjne ramy rozwoju takiej współpracy wynikeję z 
dwóch ważnych czynników.

Po pierwsze - już w poczętkowych etapach tworzenia Międzyna
rodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych specjaliści pols
cy i radzieccy uczestniczyli wspólnie w opracowaniu zasad dzia
łania tego systemu. Wśród pierwszych siedmiu akademii nauk uczest- 
nlczęcych w systemie,przedstawiciele Akademii Nauk ZSRR i Polskiej 
Akademii Nauk podpisali w llpcu 1976 r. porozumienie o utworzeniu 
MSZNS.

Po drugie - w zwięzku z tworzeniem narodowego Systemu Infor
macji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej w Polsce w “Projekcie 
ogólnym SINTO" założono, że wszystkie systemy informacji wchodzę- 
ce w skład SINTO będę uczestniczyć w działalności odpowiednich 
międzynarodowych systemów informacyjnych krajów socjalistycznych.
W rezultacie również powołany formalnie w 1978 r. polski System 
Informacji o Naukach Społecznych Jest tworzony we współpracy z 
MSINS.^

Ścisłe powiężenie rozwoju polskiego SINS z rozwojem Między
narodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych odnotowuję 
przedstawiciele Ośrodka Informacji Naukowej PAN: “W toku ekspery
mentalnego wykorzystywania informacji otrzymywanej z Instytutu In
formacji Nauk Społecznych AN ZSRR na taśmach magnetycznych. Jak 
też wyszukiwanej w bazach danych MSINS za pomocę teletransmisji 
między Warszawę a Moskwę ustalono, że pytania polskich użytkowni
ków informacji koncentruję się często na tematyce zwięzenej z nau
kami ekonomicznymi, socjologię i marksizmem-lenlnizmem. Dlatego
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jako jeden z pierwszych podsystemów SINS tworzony jest podsystem 
informacji o naukach majęcych znaczenie polityczne, ideologiczne 
i światopoględowe, W podsystemie tym bazy danych Zautomatyzowane
go MSINS dotyczęce wymienionych dyscyplin traktowane będę jako 
jedna całość tematyczna"^'^.

Polscy pracownicy naukowi maję liczęcy się udział w działal
ności MSINS. Pierwsze posiedzenie Rady MSINS, które miało duże 
znaczenie dla późniejszego rozwoju Systemu, na którym zatwierdzo
no pierwszy roczny plan jego działalności, odbyło się w 1976 r, 
w Warszawie,

W roku 1980 wydany został przez stronę polskę w ramach MSINS 
problemowo-tematyczny zbiór abstraktów "Problemy polityki nauko
wej w socjalizmie". Była to ważna publikacja, która dowiodła po
nadto, że polscy specjaliści dobrze wywięzali się z zadań koordy
natora edycji 1 że mogli tego dokonać dzięki temu, iż właśnie w 
Polskiej Akademii Nauk zagadnienia polityki naukowej sę właściwie 
docenione i budzę szerokie zainteresowania środowiska naukowego. 
Znalazła w tym wyraz ważna zasada organizacji pracy w MSINS, ści
ślej zaś mówięc - nie abstrakcyjnie założona zasada, lecz sposób 
organizacji działań;funkcje koordynacyjne przyjmuję ośrodki infor
macyjne tych krajów, w których prowadzi się intensywne badania w 
danym obszarze tematycznym. Takie podejście doprowadziło do orga
nicznego powięzania informacji i badań naukowych. Później, w mia
rę gromadzenia doświadczeń pojawił się nowy aspekt działalności 
koordynacyjnej: obsługa informacyjna jest więzana coraz bardziej 
z realizabję planu tematycznego wielostronnej współpracy uczonych 
krajów socjalistycznych, zgodnie z Wieloletnim Programem Współpra
cy Krajów Socjalistycznych w Dziedzinie Nauk Społecznych. Program 
ten został sprecyzowany i zatwierdzony na naradach wiceprezesów 
do spraw nauk społecznych akademii nauk krajów socjalistycznych. 
Pojawiła się w zwięzku z tym kwestia aktywnego udziału wszystkich 
krajów członkowskich MSINS w koordynacji obsługi informacyjnej 
Wieloletniego Programu.... Niestety, zadania te do dziś podzielo
ne sę nierównomiernie i podstawowa część zwlęzanej z tym działal-

■̂̂ A. Gromek, 3, Lenart: Voprosy metodiki organizacii naucnoj infor- 
macii po obscestvennym naukam v PAN, W: "Meżdunarodnaja infor- 
macionnaja sistema po obscestvennym naukam socialistićeskich 
stran; itogi i perspektivy dejatel'nosti",Moskva 1986, s. 98,
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ności wydawniczej przypada na stronę radzieckę, chociaż należy 
podkreślić coraz większy udział innych krajów w tych pracach.

Udział Ośrodka Informacji Naukowej PAN w pracach MSINS nie 
jest duży, ale to, co zostało wykonane, zasługuje na dobrę oce
nę. VI roku 1982 wydano w Polsce zbiór problemowo-tematyczny "Roz
wój międzynarodowej integracji socjalistycznej", a w roku 1983 - 
bibliografię "Metodologiczne problemy nauk społecznych". Wartość 
tego wydawnictwa polega m.in, na tym, że zostało ono przygotowa
ne z inicjatywy specjalistów polskich, którzy, co prawda, odwoły
wali się do szczególnej aktualności tej tematyki we własnym śro
dowisku naukowym, ale wybór zagadnień został dokonany w taki spo
sób, że publikacja okazała się nader interesująca dla wszystkich 
krajów członkowskich MSINS. W roku 1984 strona polska opublikowa
ła zbiór abstraktów: "Ekonomiczne i organizacyjne problemy roz
woju nauki", a w roku 1986 podobny zbiór poświęcony sprzecznoś
ciom wewnętrzimperialistycznym.

Wydawnictwa te należę do przeszło 15u publikacji informacyj
nych MSINS wydanych od poczętku istnienia tego systemu. Wydaje 
się przy tym, że udział polskich specjalistów we wspólnej dzia
łalności wydawniczej MSINS powinien się zwiększyć. Trzeba bowiem 
pamiętać, że w planie działalności MSINS w latach 1986-1990 prze
widuje się opublikowanie znacznej liczby aktualnych wydawnictw 
informacyjnych i zakłada się bardziej równomierny podział obo- 
więzków między wszystkimi krajami członkowskimi. W zwięzku z tym 
również polski udział w rozwoju MSINS powinien wzrastać.

Charakterystycznę cechę rozwoju MSINS w ostatnich latach by
ło zwiększenie udziału badań naukowych w dziedzinie teorii i me
todyki informacji o naukach społecznych. Znalazło to wyraz zarów
no w opracowaniu koncepcyjnych zagadnień dotyczęcych automatyza
cji MSINS, jak też w pracach analitycznych poświęconych uogólnie
niu doświadczeń różnych krajów w dziedzinie informacji naukowej. 
Wyniki tych prac były przedmiotem konferencji naukowych MSINS: 
w roku 1978 w Bułgarii,na temat "Rola informacji naukowej w roz
woju nauk społecznych w krajach socjalistycznych a zadania MSINS' 
w roku 1982 w Zwięzku Radzieckim na temat "Zagadnienia efektywno
ści działalności informacyjnej" oraz w roku 1985 - na Węgrzech 
na temat: "Znaczenie informacji naukowej w realizacji społeczno- 
-ekonomicznych i ideologicznych funkcji nauk społecznych",
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stopniowo ukształtował się godny uznania zwyczaj włęczania 
do programów kolejnych posiedzeń Rady MSINS punktu poświęconego 
ważnym zagadnieniom teoretycznym zwięzanym z podnoszeniem roli i 
znaczenia informacji o naukach społecznych. Na posiedzeniach Rady 
nie zbiegających się w czasie z konferencjami naukowymi były więc 
przedstawiane referaty naukowe, przygotowywane przez przedstawicie* 
ii kraju, w którym dane posiedzenie Rady się odbywało. Referaty 
te były poświęcone takim aktualnym zagadnieniom naukowym, jak; 
"Informacja o naukach społecznych a problemy walki ideologicznej" 
/ZSRR/: "Modyfikacja teoretycznych koncepcji antykomunizmu a zada
nia informacji o naukach społecznych” /NRD/; "Krytyka burżuazyj- 
nych koncepcji rewolucji naukowo-technicznej a zadania MSINS" 
/Czechosłowacja/; "Informacja jako globalny problem współczesnoś
ci" /wspólny referat przedstawicieli Bułgarii i ZSRR/: "Zagadnie
nia informacyjnej obsługi badań w dziedzinie nauk społecznych w 
świetle współczesnej walki ideologicznej" /Polska/ i inne.

Ważnym kierunkiem współpracy w ramach MSINS stała się w osta
tnich latach automatyzacja systemu przetwarzania, przechowywania i 
udostępniania informacji w dziedzinie nauk społecznych. Celami two* 
rżenia i wdrażania Zautomatyzowanego MSINS są:

- kształtowanie baz danych, zawierających retrospektywną adno- 
towaną bibliografię i abstrakty najważniejszych prac opublikowa
nych na świecie w celu wyszukiwania i rozpowszechniania informacji 
zgodnej z potrzebami użytkowników;

- selektywne udostępnianie zespołom autorskim i uczonym krajów 
członkowskich MSINS informacji o nabytkach literatury naukowej, 
zgodnych z profilami tematycznymi ich prac badawczych;

- utworzenie i stopniowe powiększanie wyspecjalizowanych zbio
rów danych faktograficznych w zakresie najbardziej aktualnych pro
blemów nauk społecznych i wydawanie na tej podstawie wieloaspekto
wych zestawień informacyjnych;

- poprawa jakości i usprawnienie edycji wydawnictw informacyj
nych ;

. - wykorzystanie informacji otrzymywanej na nośniku magnetycz
nym z innych ośrodków informacji;

- pełniejsze zaopatrzenie użytkowników systemu w kopie inte
resujących ich materiałów źródłowych /na zasadzie ekwiwalentnej 
wymiany między zainteresowanymi krajami/;
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- koordynacja gromadzenia zbiorów literatury naukowej w celu 
zapewnienia pełniejszego dostępu do źródeł infor mac ji w skali ca
łego MSINS.

Ten rozległy problem urzeczywistnia siy st op ni ow o, G ł o w n a  

część związanych z tym prac wykonywana była dotychczas przez stro
nę radzieckę. Obecnie jednak rozpoczyna siy nowy etap współpracy, 
w którym kooperacja występuje w pełnym wymiarze; zau t oma t у/owant* 
bazy danych muszę być nie tylko wspólnie wykorzystywane, lecz i 
wspólnie tworzone.

Obecnie w bazach danych MSINS - zlokalizowanych w Instytucie 
Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR - znajduje siy juz przeszło 
400 tys. opisów bibliograficznych. Roczny przyrost tych zbiorow 
będzie kształtować się na poziomie około 200 tys. opisów.

Pod względem zastosowania nowoczesnych środków przetwarzania 
informacji istotne osięgnięcia odnotowały placówki informacyjne 
Zwięzku Radzieckiego, a także Bułgarii, Czechosłowacji i Kuby. 
Wydaje się natomiast, że w Polsce, podobnie jak w szeregu innych 
krajów członkowskich MSINS. postęp w tej dziedzinie przebiega wol
niej niż jest to niezbędne do współczesnej obsługi informacyjnej 
pracowników nauki. Nie można, rzecz jasna, pomijać przy tym osi99~ 
nięć dotychczasowych, stanowię one jednak dopiero punkt wyjścia 
do przyspieszenia rozwoju w najbliższej przyszłości.

Obserwuje się stopniowy rozwój prac zwięzanych z automatyza
cję działalności informacyjnej w Polsce, w roku 1985 rozpoczęto 
organizację obsługi informacyjnej opartej na wykorzystaniu baz da
nych MSINS. Opanowana została instrukcja w sprawie wyszukiwania in
formacji, metodyka formułowania zapytań i strategia wyszukiwania. 
Podpisano umowę z Instytutem Podstaw Informatyki PAN, zapewniajęcę 
Ośrodkowi Informacji Naukowej PAN 5-godzinnę łęczność z bazami da
nych MSINS w cięgu tygodnia. W drugim półroczu 1905 r. uruchomiono 
drukarkę z alfabetem rosyjskim, w efekcie obsłużono eksperymental
nie przeszło 100 użytkowników informacji, reprezentujęcych 12 róż
nych instytucji, w tym Akademię Nauk Społecznych, Polskę Akademię 
Nauk i inne,

W roku 1985 ośrodek centralny MSINS dostarczał bazy danych 
na taśmach magnetycznych do ośrodków narodowych NRD, Mongolii i 
Polski, Ogółem dostarczono do tych ośrodków 36 taśm o łęcznej za- 
.wartości około 123 tys. opisów bibliograficznych. W okresie nastę-
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pnym o b s ł u g a  z n a c z n e j  c z y ś c i  u ż y t k o w n i k ó w  z o s t a ł a  p r z e s t a w i o n a  na 

w y s z u k i w a n i e  i n f o r m a c j i  za p o m o cy  t e l e t r a n s m i s j i .

U t w o r z e n i e  s y s t e m u  z a u t o m a t y z o w a n e g o  s t a n o w i  z a l e d w i e  p i e r w 

s z y  -  c h o ć  n i e z w y k l e  w a ż n y  -  e t a p  z a s t o s o w a n i a  n a j n o w s z y c h  o s i ę g -  

n i ę ć  n a u k i  i  t e c h n i k i  w c e l u  p o d n i e s i e n i a  e f e k t y w n o ś c i  i n f o r m a c j i

0 n a u k a c h  s p o ł e c z n y c h .

" ś w i a t o w e  te m p o  r o z w o j u  n a u k i  i  p o s t ę p u  t e c h n i c z n e g o  w d z i e 

d z i n i e  e l e k t r o n i k i  i  i n f o r m a t y k i  j e s t  o b e c n i e  t a k i e ,  ż e  n i e  możemy 

d z i ś  z a d o w a l a ć  s i ę  o s i ę g n i ę c i a m i , k t ó r e  z a l e d w i e  p r z e d  k i l k o m a  l a 

t y  b y ł y  p r z e d m i o t e m  n a s z y c h  m a r z e ń .  P o j a w i ł y  s i ę  o b e c n i e  n o w e ,  d o 

n i o s ł e  p r a k t y c z n i e ,  k i e r u n k i  r o z w o j u  s y s t e m ó w  i  s i e c i  i n f o r m a c y j 

n y c h  w d z i e d z i n i e  n a u k  s p o ł e c z n y c h .  M ó w im y  t u  o t w o r z e n i u  p r o b l e 

mowo z o r i e n t o w a n y c h  b a z  d a n y c h  i  s y s t e m ó w  f a k t o g r a f i c z n y c h . , ,

W zwięzku z burzliwym rozwojem techniki informatycznej dojrzała 
potrzeba zmiany nawykowych wyobrażeń o możliwościach elektroniki. 
Wraz z pojawieniem się komputerów osobistych powstaję warunki nie
zbędne do tego, aby szerokie grono humanistów - badaczy i dydakty
ków - zaczęło się posługiwać metodami matematycznymi i komputerami, 
Możliwe staje się wykorzystywanie lokalnych sieci komputerowych w 
procesach kształcenia, realizowanych w szkolnictwie średnim i wyż
szym, Wykorzystanie komputerów osobistych wyposażonych w drukarki 
pozwalajęce uzyskać tekst nie ustępujęcy jakościowo oryginalnym 
maszynopisom pozwala na istotne zwiększenie wydajności pracy. Pow
staje również możliwość graficznej prezentacji wyników badań nau
kowych - zarówno na ekranie monitora, jak i na nośniku papierowym.

Tworzenie sieci komputerowych, łęczęcych duże ośrodki obli
czeniowe i informacyjne, umożliwia szerokiej rzeszy specjalistów 
dostęp do wielkich bibliograficznych, problemowo zorientowanych
1 faktograficznych baz danych. W układzie sieciowym komputery o- 
sobiste stanowię środek łęczęcy człowieka z zasobami sieci oraz 
narzędzie gromadzenia i przetwarzania danych"’'̂ ,

W Zwięzku Radzieckim kierunki rozwoju działalności informa- 
cyjnej w dziedzinie nauk społecznych więżę się nierozerwalnie z 
nowymi zadaniami tych nauk, z nastawieniem na powiężenie prac teo

retycznych z potrzebami praktyki, z zakładanym udziałem tych nauk 
w rozwięzywaniu historycznego zadania - Jakościowego przekształ-

Vinogradov, V,R. Chisamutdinov: Ruslo dlja informacii, 
"Pravda", 10 dekabrja 1985 g.
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cenią społeczeństwa socjalistycznego. "Czas wyłania problem szero
kiego ¥»yjścia nauk społecznych naprzeciw konkretnym potrzebom 
praktyki - stwierdza się w "Referacie politycznym КС KPZR na XXVII 
Zjazd KPZR" wygłoszonym przez tow. M.S. Gorbaczowa - wymaga, aby 
socjologowie czujnie reagowali na zmiany zachodzące w życiu, u- 
trzymywali w polu widzenia nowe zjawiska, wycięgali wnioski pozwa
la jęce właściwie ukierunkować praktykę. Żywotne znaczenie maję 
tylko te kierunki naukowe, które wychodzę od praktyki i powracaję 
do niej wzbogacone głębokimi uogólnieniami i rzeczowymi zalecenia-
m-i •«></mi ,

Informacja naukowa wnosi swój wkład do rozwięzania pilnych 
zadań nauk społecznych przez to, iż powiększa udział informacji 
analitycznej, pomaga ujawniać nowe idee i formułować zalecenie na 
podstawie uogólniania połęczonych doświadczeń uczonych z bratnich 
krajów socjalistycznych, A ponieważ w sferze działalności informa
cyjnej efektywność nie daje się oddzielić od sprawności, od szyb
kiego i trafnego wyszukiwania informacji w ogromnych zbiorach da
nych - niezwykle aktualnym zadaniem w zakresie rozwoju MSINS po
zostaje cięgle doskonalenie zautomatyzowanych procesów gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania informacji, jak też podnoszenia 
j.ej jakości i wartości merytorycznej.

Tłumaczył Jan Lenart

INFORMATION ACTIVITY ANO PERSPECTIVES OF THE POLISH-SOVIET 
CO-OPERATION WITHIN THE MISON

S u m m a r y

The article is devoted to the characteristics of problems 
related to the improvement of the information activity for so
cial sciences with regard to tho present level of information 
systems and networks in the world. There are discussed require
ments towards information imposed by the actual stage of the

^'^Referat polityczny Komitetu Centralnego KPZR na XVII Zjazd Ko
munistycznej Partii Zwięzku Radzieckiego w 1986 r,, wyd, spec. 
tygodnika “Kraj Rad", s,99.
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socio-economic and ideological development of the society in so
cialist countries. There are shown ways and methods of linking 
together of information systems in international scale in the 
field of social sciences.

There are recapitulated results of the bilateral co-operation 
of the Academy of Sciences of the USSR and of the Polish Academy 
of Sciences which has been conducted from seventieth years. This 
co-operation comprises preparing of reference works in social 
sciences and draft materials of the International Social Sciences 
Information System /MISON/,

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ МИСОН

Р е з ю м е

Статья посвящена характеристике проблемов связанных с совер
шенствованием информационной деятельности для общественных наук, 
учитывая современный мировой уровень информационных систем и сетей.

Обсуждены требования к информации выдвигаемые настоящим эта
пом социально-экономического и идеологического развития общества 
в социалистических странах. Указаны пути и методы соединения ин
формационных систем в международном масштабе с исследовательскими 
работами в области общественных наук.

Подведены итоги двухстороннего сотрудничества ИНИОН АН СССР 
и ЦПИ ПАН, проводимого начиная с семидесятых годов и связанного 
с подготовкой информационных изданий в общественных науках, а так
же с созданием проектных материалов Международной информационной 
системы общественных наук /МИСОН/.



M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

JADWIGA SADOWSKA 
Biblioteka Narodowa

KOMPUTEROWA EDYCJA SŁOWNIKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

Słowniki Języków informacyjno-wyszukiwaw- 
czych. Zastosowanie techniki komputerowej 
w opracowaniu "Słownika języka haseł przed
miotowych Biblioteki Narodowej". Opracowa
nie merytoryczne słownika: budowa artykułów 
przedmiotowych, zależności między Jednostka
mi leksykalnymi. Opracowanie komputerowe 
słownika: zbiory słownikowe, ich aktualiza
cja, utrzymanie i wykorzystanie.

Sporzędzanie słowników na potrzeby informacji naukowej Jest 
specyficznym rodzajem działalności leksykograficznej. Specyficz
ność ta polega na tym, że znaczenie danej Jednostki leksykalnej 
nie Jest podawane wprost, lecz za pośrednictwem kontekstu termi
nów w Jakikolwiek sposób z danę Jednostkę zwięzanych. Przy czym 
wielkość takiego “gniazda" Jest zróżnicowana w zależności od te
go czy słownik przeznaczony Jest do obsługiwania jednej dziedzi
ny, kilku dziedzin pokrewnych, czy też ma zakres uniwersalny.
Jest to więc znaczenie określone dla Jakiegoś systemu. Niezależ
nie Jednak od ilości rozpatrywanych terminów w słowniku oraz od 
ilości terminów określajęcych danę Jednostkę leksykalnę wymaga 
się, aby były one uporządkowane w sposób, który umożliwiłby naj
bardziej efektywne korzystanie z systemu informacyjno-wyszukiwaw- 
czego. Efektywność tę zapewnia uporządkowanie łączące w sobie ce
chy formalne i logiczne. Najbardziej widoczne Jest to w tezauru
sach mających część alfabetyczną i systematyczną /hierarchiczną/, 
w słownikach haseł przedmiotowych, uwzględniających artykuły 
przedmiotowe zbudowane z terminów nadrzędnych, podrzędnych,
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równorzędnych, skojarzonych^ Nie zawsze też uświadamiamy sobie« 
że ten typ porzędkowania występuje również w typowych słownikach 
hierarchicznych, tj, tablicach klasyfikacyjnych zaopatrzonych w 
indeksy przedmiotowe.

Podstawę porządkowania słownictwa sę określone relacje« w 
Jakich Jednostki leksykalne pozostaję wobec siebie. Właśnie wska
zanie relacji pozwala zastosować do tworzenia słowników technikę 
komputerową. Programy komputerowe odciążają człowieka nie tylko 
od żmudnych prac związanych z porządkowaniem alfabetycznym, od
rzucaniem terminów powtarzających się. ale też wykonują pewne 
prace merytoryczne, np.generują zestawy terminów podrzędnych lub 
równorzędnych, łączą terminy nadając im postać artykułów słowni
kowych /artykułów deskryptorowych. artykułów przedmiotowych/.

Zastosowanie techniki komputerowej ma wielkie znaczenie w 
przypadkach, gdy zasób jednostek leksykalnych liczony Jest w ty
siącach, Przy metodzie tradycyjnej łatwo wtedy o pomyłki, przeo
czenia, powtórzenia.

Istotą opracowania komputerowego Jest przygotowanie Jednos
tek leksykalnych w postaci zbiorów wyodrębnionych ze względu na 
typ relacji. Tę pracę musi wykonać człowiek.

Drugi etap to przekształcenie zbiorów w taki sposób, aby o- 
trzymać elementy dodatkowe, które chcemy w słowniku uwzględnić.

Trzeci etap to odpowiednie połączenie zbiorów, w wyniku cze
go otrzymujemy artykuł słownikowy.

Ostatni etap to nadanie odpowiedniego kształtu graficznego 
artykułowi słownikowemu, zaznaczenie wykładników relacji, opusz
czenie elementów powtarzających się itp.

Zagadnienie to przedstawimy na przykładzie "Słownika Języka 
haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej", aczkolwiek przyjęta 
metoda może być wykorzystana również przy budowie tezaurusów.

SŁOWNIK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

Słownik haseł przedmiotowych, nazywany czasem słownikiem te
matów i określników,jest alfabetycznie uporządkowanym wykazem 
jednostek leksykalnych języka haseł przedmiotowych, tJ. tematów 
i określników wraz ze wskazaniem istniejących między nimi zależ
ności: nadrzędności, podrzędności, równoważności zakresowej lub 
tematycznej. Zwykle słownik taki składa się z dwóch odrębnych
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cięgów: cięgu tematów 1 cięgu określników, ale zderzaję się w 
cięgu pierwszym /głównym/ hasła rozwinięte, tzn. połęczenla te» 
matów i okreólników. Ponieważ sam temat także może być hasłem 
/prostym/, zatem słuszniej jest mówić nie o słowniku tematów i 
okreólników, lecz o słowniku haseł przedmiotowych.

Słownik jest podstawowę pomocę metodycznę w systemach infor- 
macyjno-wyszukiwawczych, posługujęcych się przy tworzeniu charak
terystyk wyszukiwawczych dokumentów Językiem haseł przedmiotowych. 
Rejestruje on zasób elementarnych jednostek leksykalnych, używa
nych w konkretnym s y s t e m i e ,  tj. katalogu lub indeksie przedmioto
wym, Umożliwia pełną kontrolę słownictwa i relacji, które eę pod
stawą tworzenia sieci odsyłaczy. Oznacza to w praktyce w miarę 
Jednoznaczne wyrażanie treóci dokumentów /są tu Jeszcze inne czyn
niki/, unikanie sformułowań synonimicznych 1 formalnie niepopraw
nych. Ponadto słownik Jest kluczem wyszukiwawczym dla systemu. 
Dlatego Jego istnienie Jest tak ważne,

W ponad pięćdziesięcioletniej praktyce opracowania przedmio
towego w Polsce tylko Jeden słownik doczekał się postaci edycyj
nej pełnej. Był to "Słownik tematów dla bibliografij 1 katalogów 
w układzie przedmiotowym" /2/, opracowany w Bibliotece Narodowej 
przez Dana Kossonogę. Po prawie trzydziestu latach przystąpiono 
do opracowywania nowego słownika, przygotowanego merytorycznie 
przez Ewę Stępniakową 1 Daninę Trzcińską /3/. Dost to "Słownik 
Języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej", do którego e- 
dycji zastosowano technikę komputerową /1/, Fakt ten stwarza na
dzieję, że na następne Jego wydanie nie trzeba będzie czekać tak 
wiele lat. Przygotowywany słownik zasługuje także na uwagę ze 
względu na to, że może być pomocny dla wszystkich bibliotek uni
wersalnych prowadzących katalogi przedmiotowe, aczkolwiek został 
opracowany głównie z myślą o katalogu przedmiotowym Biblioteki 
Narodowej i bibliografii narodowej,

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE SŁOWNIKA

Słownik rejestruje ok, 5000 artykułów przedmiotowych, zbudo
wanych z tematów ogólnych oraz ok, 350 określników ogólnych /te
maty i określnlki Jednostkowe opracowuje się oddzielnie ze wzglę
du na ich dużą zmienność/. Każdy termin wprowadzony do słownika 
został sprawdzony w encyklopediach ogólnych 1 fachowych, Zweryfi-
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k o w a n e  z o s t a ł y  z a l e ż n o ś c i  i s t n x e j g c e  m i ę d z y  t e m a t a m i .  R o z b u d o w a 

n o  s i e ć  o d s y ł a c z y .  N i e  z a m i e r z a m y  w n i k a ć  t u  w s z c z e g ó ł y  o p r a c o w a 

n i a  m e r y t o r y c z n e g o  i  k r y t e r i a  d o b o r u  s ł o w n i c t w a .  A u t o r k i  p r z y j ę ł y  

z a  p u n k t  w y j ś c i a  s ł o w n i c t w o  w y s t ę p u j ą c e  w c h a r a k t e r y s t y k a c h  w y 

s z u k i w a w c z y c h  d o k u m e n t ó w  r e j e s t r o w a n y c h  w “ P r z e w o d n i k u  B i b l i o g r a 

f i c z n y m ”  1 k a t a l o g u  p r z e d m i o t o w y m  B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j .  O e s t  t o  

d o s y ć  o b s z e r n y  z a s ó b ,  k t ó r y  -  j a k  s i ę  w y d a j e  -  może b y ć  w y s t a r c z a 

j ą c y  d l a  b i b l i o t e k  u n i w e r s a l n y c h ,  p r o w a d z ą c y c h  k a t a l o g i  p r z e d m i o 

t o w e ,  z w ł a s z c z a  t y c h ,  k t ó r e  o d w o ł u j ą  s i ę  d o  o p i s ó w  " P r z e w o d n i k a  

B i b l i o g r a f i c z n e g o " ,

Artykuł przedmiotowy zbudowany jest zwykle z kilku lub kilku
nastu tematów /haseł rozwiniętych/ pozostających wobec siebie w 
różnych zależnościach. Zawiera też informacje dodatkowe typu od
syłaczy uzupełniających całkowitych lub orientacyjnych, podając 
przykłady ilustrujące zastosowanie omawianej jednostki leksykal
nej .

W przedstawionych artykułach przedmiotowych uwzględnione są 
relacje, w jakich pozostawały wobec siebie jednostki leksykalne 
w zbiorach. Wykładnikami relacji są odpowiednie oznaczenia;

X oznacza odsyłacze uzupełniające połączone relację skojarze
niową symetryczną,

zt, - odsyłacze uzupełniające połączone relacją podrzędności, 
z, - odsyłacze całkowite, połączone relacją równoważności,
^  - wyraża nadrzędność zakresową lub tematyczną,
oraz - sygnalizuje odsyłacz uzupełniający lub całkowity orien
tacyjny^
( ) - zawiera odsyłacze odwrotne wynikające z istnienia rela
cji równoważności.

Oto przykład stosunkowo rozbudowanego artykułu przedmioto
wego:

Chemia (^Związki chemicznej Nauki przyrodnicze
zt. Agrochemia; Alkalia; Astrocnemia; Biochemia; Geochemia; 

Kwasy: Pierwiastki;chemiczne; Polimery; Preparatyka 
chemicznaj Sole; Technologia chemiczna Wybuch; Zasady 
oraz odpowiednie tematy z określnikiem - chemia, np.: 
Miedź - chemia: Półprzewodniki - chemia 

Chemia - historia 
zt. Alchemia

Chemia - przemysł z. Przemysł chemiczny
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Drugą część "Słownika" tworzą określniki. Są to niesamodziel
ne jednostki leksykalne, które mogą być dołączane do Jednostek u- 
znanych za tematy. Uzupełnione są uwagami dotyczącymi zakresu sto
sowania, najczęściej ograniczeń stosowania /np, po tematach z da
nej dziedziny lub po konkretnych tematach/.

OPRACOWANIE KOMPUTEROWE StOWNIKA

Słownik utrzymywany Jest na nośnikach maszynowych w postaci 
zbiorów wyodrębnionych ze względu na charakter relacji.łączącej 
słownictwo danego zbioru oraz w postaci zbioru końcowego, który 
Jest wynikiem odpowiedniego połączenia zbiorów wejściowych, zasób 
leksykalny omawianego słownika składał się z pięciu zbiorów pod
stawowych i dwóch utworzonych dodatkowo. Były to:
1. Zbiór tematów /haseł/ synonimicznych, połączonych relacją rów

noważności, np.
Biografie: Życiorysy

Ze zbioru tego utworzono do słownika zbiór dodatkowy odsyłaczy 
całkowitych typu:

Życiorysy z. Biografie
2. Zbiór tematów /haseł/, połączonych relacją hierarchiczną, np.

Biografie; Historia
Ze zbioru tego utworzono odsyłacze uzupełniające typu:

Historia zt. Biografie
3. Zbiór tematów /haseł/ połączonych relacją symetryczną, np.

Biografie: Genealogia
Ze zbioru tego powstały odsyłacze uzupełniające symetryczne 
typu:

Biografie x Genealogia 
Genealogia x Biografie

4. Zbiór odsyłaczy orientacyjnych uzupełniających, np.
Biografie; oraz odpowiednie tematy z określnikiem - biogra- 
fia/e/^ np. Kobieta - biografie. Malarstwo - biografie, Pols
ka - biografie, Kopernik Mikołaj - biografia

5. Zbiór odsyłaczy orientacyjnych całkowitych, np.
Bltwa/y/; z, odpowiednie tematy z określnikiem - bitwa/y/, 
np. Wojna morska - bitwy. Wojna 1939-1945 r, - bitwy, Grun
wald - bitwa 1410 r.
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Po połęczeniu zbiorów 1 wprowadzeniu graficznych wykładników 
relacji otrzymano artykuł przedmiotowy typu:

Biografio (^Życioryey) < Historia 
X Genealogia 
zt. Hagiografia
oraz odpowiednie tematy z okreólnikiem - biografia/e/« np*; 
Kobieta - biografiSt Malarstwo - biografie, Polska - bio
grafie, Kopernik Mikołaj - biografia 

W innych artykułach przedmiotowych znajdę się odpowiednio zapisy, 
oczywiście uzupełnione o tematy pochodzęce z innych połęczeó: 

Życiorysy z» Biografie 
Historia zt. Biografio 
Hagiografia <( Biografie 
Genealogia x Biografie

□o edycji i utrzymanie słownika w Ośrodku Przetwarzania Da
nych Biblioteki Narodowej przygotowano programy, napisane w języ
ku PLl, które pozwalaję:
- aktualizować słownik /dopisywać, wymieniać, eliminować całe re

kordy lub ich fragmenty/,
- generować zbiory dodatkowe,
- łęczyć zbiory,
- nadawać zbiorom odpowiednię postać graficznę,
- przygotowywać zbiór końcowy do postaci wymaganej przez foto

skład.
Ponadto wykorzystano programy standardowe. Większość prac 

przeprowadzono na komputerze IBM-370,

Aktualizacja słownika polega na uzupełnianiu i zmianach wpro
wadzanych do zbiorów podstawowych. Poprawki naniesione w jednym 
zbiorze podstawowym sę uwzględniana w zbiorach dodatkowych i w 
zbiorze końcowym. Po przetworzeniu nowy zbiór końcowy może być 
wykorzystany do celów edycyjnych lub wyszukiwawczych. Ten sposób 
aktualizacji stwarza możliwość szybkiego i bezbłędnego redagowa
nia całości. Uzupełnianie zbiorów podstawowych jaat procasam 
cięgłym, przetwarzania odbywać się będzie co pewien czas, jednak 
nia rzadziej niż raz w roku, ze względu na wykorzystywania zbio
rów słownikowych do tworzenia indeksów przedmiotowych /tworzenia
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sieci odsyłaczy/. Teoretycznie więc, nowa edycja słownika jest 
możliwa w dowolnym momencie, praktycznie zapewne odbywać się to 
będzie co kilka lat. Planuje się natomiast wydawanie suplementów, 
prawdopodobnie rocznych.

Zbiory słownikowe należęce do bazy danych dostępne w sposób 
bezpośredni będę punktem wyjścia prowadzonego wyszukiwania, któ
re w pierwszym etapie będzie polegać na identyfikacji wybranego 
na podstawie "Słownika języka haseł przedmiotowych BN" terminu 
z tzw. zbiorami zinwertowanymi utworzonymi na podstawie haseł 
przedmiotowych wybranych z opisów dokumentów. Można także identy
fikować je ze słowami wybranymi z tytułu. W drugim etapie wyszu
kiwanie polegać będzie na automatycznej analizie artykułu przed
miotowego i identyfikacji dokumentów, w których charakterysty
kach wyszukiwawczych /lub tytułach/ znajdę się terminy należęce 
do danego artykułu przedmiotowego.

Ponadto zbiory słownikowe wykorzystane będę do tworzenia 
sieci odsyłaczy przy budowanych w sposób zautomatyzowany indek
sach przedmiotowych do bibliografii narodowej.

L i t e r a t u r a

1. SŁOWNIK języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. 
Oprać. Ewa Stępniakowa, Danina Trzcińska. Oprogramowanie 
Marianna Markowicz. Warszawę: Biblioteka Narodowa []w druki^ .

2. SŁOWNIK tematów dla bibliografij i katalogów w układzie 
przedmiotowym. Oprać. Den Kossonoga. Warszawa: Biblioteka 
Narodowa 1956.

3. TRZCIŃSKA D. Z doświadczeń pracy nad słownikiem języka haseł 
przedmiotowych. Sieć odsyłaczy. Materiały z konferencji "Opra« 
cowanie rzeczowe zbiorów w dużych bibliotekach uniwersalnych", 
Darocin, 22 - 24,05,1986 [w drukuj ,





KAIч'ТА GRABOWSKA
Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej UW

SYSTEM INF0K^lAC31 EUROPEOSKIED AGENCOI PRZESTRZENI 
K03MICZNE0 - ESA/IRS

System informacyjny ESA/IRS: historia, bazy 
danych, serwisy specjalne. Zasady wyszukiwa
nia informacji. Porównanie ESA/IRS z syste
mem DIALOG. Załącznik - bazy danych ESA/IRS: 
nazwa, dostawca danych, tematyka zbiorów, 
liczba opisów.

European Space Agency /ESA/ jest organizację, powołanę w ma
ju 1957 roku w Paryżu, której zadaniem jest popieranie współpracy 
pomiędzy krajami europejskimi w dziedzinie badań przestrzeni kos
micznej i techniki w celach pokojowych, ESA zastąpiła istniejące 
wcześniej dwie organizacje; ESRO - European Space Research Orga
nization i ELOO - European Organization for the Development and 
Construction of Space Vehicle Launchers /6/. W 1966 roku ESA u- 
tworzyła wielobazowy system informacyjny /Information Retrieval 
Service - IRS/» który został następnie udostępniony и trybie on- 
-line w 1969 roku. Należy wspomnieć, że pierwszym tego rodzaju 
systemem on-line był KECON /Remote Console/ utworzony dla NASA 
/the National Aeronautics and Space Administration/ przez Lock
heed Missiles and Space Company w 19G5 roku. ESA/IRS również 
powstała przy współudziale NASA, choć wprowadziła później wiele 
samodzielnych rozwiązań, Do systemu należą następujące kraje; 
Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Irlandia. 
Norwegia, RFN, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Główna sie
dziba ESA/In S mieści się w Frascati koło Rzymu, Ponadto ESA/IRS 
posiada 8 biur regionalnych w; Belgii, Danii, Francji, Irlandii, 
Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, Serwis ESA/IRS 
dostępny jest 20 godzin na dobę od ponieoziałku do piątku /1,3/.
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obecnie poprzez £iSA/IRS dostępnych jest ponad 60 baz danych 
i system ten uważany jest za największy w Europie. W załęczniku 
przedstawiono zestaw baz danych ESA/IRS z pominięciem baz szkole
niowych. Podano stan na rok 1984, kiedy to dostępnych było 60 baz 
specjalistycznych o łęcznej liczbie 30 510 550 zarejestrowanych 
rekordów. Od tego czasu mogły następie niewielkie zmiany w skła
dzie baz danych /prawdopodobnie przybyło kilka o łęcznej liczbie 
około 1,0 do 1,5 min. rekordów/. Rok 1984 przyjęto w artykule ze 
względu na i.iożliwośc porównania ESA/IRS z systemem DIALOG /8/,

v/iększośc baz ESA/IRS dotyczy nauk przyrodniczych, ścisłych 
1 teclmicznych. Przeważaję bazy europejskie, głównie brytyjskie i 
francuskie, co przedstawiono w tabeli 1,

Tabela 1
Bazy ESA/IRS

 ̂ Lokalizacja /kraj/ Liczba
baz

Udział pro
centowy baz

i USA 23 38
' Wielka Brytania 13 22
rrancja 11 18

1 Wiochy 4 7
1 Holandia 3 5
i Szwajcaria 2 3
. f.’FN 2 3
Tajlandia 1 2

■ Austria 
!

1 2

! Razem 60 100

Dok wynika z tabeli 1 system ESA/IRS zawiera 50;,j baz euro- 
pejskicn 1 40,̂  baz spoza Europy, Na ogólnę liczbę 60 baz, 26 to 
bazy, które występuję również w systemie DIALOG. Stanowi to 43,j 
oaz bSA/lR3, Lokalizację baz powtarzajęcych się w OIALOG-u przed
stawiono w tabeli 2,

/.'lykszosć baz ESA/IRS to bazy bibliograficzne, które powsta
ły w '/cyniku automatyzacji jednej lub kilku bibliografii anality
cznych ,Avydawnictw abstraktowych/, i które gromadzę informacje o 
literaturze, głównie o artykułach z czasopism, księżkach, rapor-
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Tabele 2
Bazy występujęce w ESA/IRS i OIALOGu

Lokalizacja /kraj/ Bazy
ESA/IRS

Bazy występujęce rów
nież w DIALOGU
liczba udział pro

centowy

USA 23 19 83
Wielka Brytania 13 4 31
Francja 11 1 10
RFN 2 1 50
Szwaj caria 2 1 50

Razem 26

tach naukowych, normach, patentach, Itp. W zestawie baz ESA/IRS 
sę Jednak także bazy faktograficzne i pełnotekstowe. Zaliczyć 
do nich można; AEROSPACE DAILY, która zawiera informacje pełno
tekstowe na temat przemysłu kosmicznego na ówiecie; ENERGYNET, 
która podaje informacje faktograficzne o instytucjach i ludziach, 
zajmujęcych się problemami energii w USA: LEDA, która Jest kata
logiem zdjęć i informacji przekazywanych przez satelity typu 
LAKłOSAT. odbieranych we Włoszech i Szwecji /zdjęcia satelitarne 
obejmuję obszar o promieniu 2000 km. od każdego z tych krajów/, 
a także SATELDATA, podajęca parametry wyposażenia satelitów pro
dukowanych w Europie oraz SPACE COMPONENTS - rejestrujęca podze
społy używane w przemyśle kosmicznym w Europie i USA /np. izola
tory, filtry, tranzystory, elektroniczne urzędzenia optyczne, 
transformatory, układy scalone, itp,/. Ponadto, TEXTLINE i NEWS
LINE sę bazami pełnotekstowymi podającymi informacje dotyczęce 
przemysłu, ekonomiki, administracji, przedsiębiorstw i gospodar
ki krajów Wspólnoty Europejskiej. Z kolei ABI/SOFT i COSMIC re
jestruję oprogramowanie komputerowe i mikrokomputerowe, pierwsza 
z nich z zastosowaniem w przemyśle, handlu i administracji, a 
druga - w przemyśle kosmicznym i sektorach przemysłu o wysoko 
rozwiniętej technologii /high technology/. Również baza IRRO, o- 
prócz informacji o literaturze, rejestruje oprogramowanie kompu
terowe z zastosowaniem w transporcie i drogownictwie.
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i.obec takiego zróżnicowania danych, w poszczególnych bazach 
stosuje si(̂  różne typy opisu i różne klucze wyszukiwawcze, к/ bo— 
zacli bibliograficznych opis rejestracyjny dokumentów wzbogacony 
jest między innymi o takie informacje, jak: język dokumentu ory
ginalnego, streszczenie, deskryptory lub słowa kluczowe i uniter- 
my, W procesie wyszukiwania w bazach tych dostępnych jest najczę
ściej 6 lub 7 formatów. W bazach pełnotekstowych tekst dokumentu 
dostępny jest zwykle w ostatnim formacie. Organizacja baz fakto
graficznych zależy od charakteru danych i od nich uzależnia się 
też dostępne formaty informacji. Mogę one obejmować nie tylko 
tekstowe informacje o dokumencie, ale także dane faktograficzne 
w postaci grafów, tabel, itp. W bazach rejestrujących oprogramo
wanie komputerowe stosuje się opis programów podajęcy między in
nymi takie dane-jak: nazwa programu, producent i jego adres, sys
tem operacyjny, sprzyt.dla którego jest on przeznaczony, cenę, 
streszczenie podajęce krótki opis możliwości programu i jego za
stosowania oraz charakterystykę rzeczowę /słowa kluczowe lub u- 
nitermy/. Elementy opisu dostępne są w tych bazach również w 6 
lub 7 formatach wydruku. Warto dodać, że pełne tezaurusy jedno-, 
dwu-, lub nawet trójjęzyczne /drukowane/ posiada 12 baz danych, 
tj, 20>j, 'W załęczniku bazy te oznaczono symbolem ”o”,

•V ESA/I‘x>S stosuje się język wyszukiwania ESA-ijUEST i Euro
pean Common Command Language oraz dodatkowo STAIRS w bazach 
AGRIS i IMIS. Oprócz znanych i powszechnie stosowanych komend wy
stępujących w tych językach, takich jak: BEGIN, EXPAND, SELECT 
itp,, czy procedur LOGON i LOGOFF warto zwrócić uwagę na komendę 
ZOOM, dzięki której uzyskuje się natychmiastowe zestawienie sta
tystyczne, takich danych z opisów, jak; terminy indeksowe, auto
rzy indywidualni lub korporatywni, słowa kluczowe, itp, Jest to 
unikalna komenda dajęca możliwość nietypowych analiz opisów na 
dowolnym obszarze danych w ramach danej bazy, w wyniku której 
otrzymujemy szereg ważnych informacji. Na przykład, używajęc 
tej komendy możemy otrzymać natychmiast zestawienie statystyczne 
terminów indeksowych z dowolnie wybranej grupy opisów w bazie. 
(Jnowocześnionę wersję tej komendy pod nazwę MEM i MEMSORT przed
stawiono na dorocznej konferencji poświęconej systemom on-line w 
Londynie w grudniu 1085 roku /5/,

Oprócz baz wymienionych w załęczniku,ESA/IRS oferuje również 
serwisy specjalne, do których należy zaliczyć przede wszystkim
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QUESTINOEX, QUESTLEARN i QUESTMENU. Pierwszy z nich umożliwia wy
szukiwanie w wielu bazach danych /automatic crossfile searching/ 
poczynajęc od nazwy dyscypliny i jej lokalizacji w badach ESA/IRS 
aż po szczegółowe terminy w automatycznie zidentyfikowanych ba
zach dotyczęcych wybranej przez nas dziedziny wiedzy. QUESTLEARN 
jest bazę służęcę do samodzielnego uczenia się posługiwania ser
wisem ESA. Podobnymi bazami szkoleniowymi dysponuję niektóre ba
zy specjalistyczne wchodzęce w skład ESA/IRS. W 1984 roku było 
ch 5; CHEMABS Training, INIS Training, INSPEC Information i 

INSPEC Training oraz PASCAL Training, Sak już wspomniano, bazy 
te nie zostały uwzględnione w załęczniku, ijUESTMENU z kolei po
zwala każdemu użytkownikowi g^A/IRS założyć sobie swoję bazę da
nych z rekordów wyszukanych w ESA/IRS, Każdy użytkownik może 
następnie określić, kto ma prawo korzystania z tych danych: on 
sam, grupa użytkowników, czy też mogę one być ogólnie dostępne. 
Istotnym wzbogaceniem tego rodzaju serwisu jest wyszczególniona 
w załęczniku baza pod nazwę "Personal Time Series Service - PTS" 
/zał, poz. 52/, która również przeznaczona jest do użytku indy
widualnego. Dysponuje ona programem wykonujęcym około 30 różnych 
zestawień i obliczeń typu statystycznego na dowolnych danych, 
które się tam wprowadzi. A więc, każdy użytkownik może wprowa
dzić swoje dane na zarezerwowany dla siebie obszar pamięci i do
konywać na nich dowolne operacje statystyczne^ takie Jak: 
sporzędzanie list, wyliczanie średnich, dokonywanie analizy wzro
stu J można przedstawiać dane w postaci grafów, obliczać logaryt- 
my, pierwiastki, dokonywać prognozy, itd, Z bazy tej korzystać mo
gę małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki administracyjne, 
biblioteki, różne organizacje itd. Na przykład, biblioteki mogę 
przy pomocy tej bazy prowadzić ewidencję czytelników, kontrolo
wać obieg dokumentów, kontrolować budżet, itd.

ESA/IRS oferuje również możliwość korzystania z poczty elek
tronicznej /electronic mailbox/. Data Dissemination System - DDS 
jest podsystemem, w ramach którego każdy użytkownik ESA/IRS może 
przekazać dowolny tekst innemu użytkownikowi lub grupie użytkow
ników drogę elektronicznę. Wielu użytkowników ESA/IRS korzysta z 
tej możliwości i rozprowadza tę drogę różnego rodzaju raporty, 
noty, listy, itp.

Ostatnio też ESA/IRS rozwinęła cały zespół usług mikrokompu
terowych pod nazwę MIKROTEL, Służy on umożliwieniu korzystania
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z ES/\/IRS poprzez mikrokomputery, W tym celu zastosowano spącjal- 
nę procedurę OOWNLOAD - FORMAT X, która umożliwia wprowadzanie i 
wyprowadzanie danych poprzez mikrokomputer osobisty. Usługi te 
przystosowane sę głównie do korzystania z mikrokomputera osobis
tego typu IBM-PC i zakładania swojej własnej bazy na dyskietkach. 
Warto dodać, że tego typu serwisy mikrokomputerowe udostępniaję 
już prawie wszystkie duże systemy informacyjne, takie jak np, 
DIALOG /INSEARCH-DIALOG/, BRS A1IGRO-BRS/, CZy siUESTEL /MICRO- 
-gUESTEL/ /4/,

Ponadto, ESA/IRS prowadzi usługi standardowe, takie jak: 
selektywna dystrybucja informacji i informacja ekspresowe /cur
rent awareness service/. Poprzez system można te|: zamówić doku
ment oryginalny w postaci drukowanej 1 b w postaci mikrofiszy, 
Oest to serwis pod nazwę ESA/IRS - PRIfWRDIAL,

Oak już wspomniano na początku, ESA/IRS jest największym 
serwisem informacyjnym w Europie i choć ilościowo udostępnia 
mniej baz danych i mniej rekordów niż systemy amerykańskie, takie 
jak DIALOG, ORBIT czy BRS, to jego organizacja i zestaw serwisów 
pomocniczych w niczym nie ustępuję systemom amerykańskim, ESA/IRS 
nie rejestruje baz z nauk humanistycznych i większości baz z nauk 
społecznych, Oednak zestaw baz z nauk przyrodniczych, ścisłych i 
technicznych wydaje się być nawet nieco "poważniejszy" niż w 
DIALOG-u. Również takie rozwięzania jak komenda ZOOM czy zasa
dy "crossflle searching" idę. dalej niż rozwięzania amerykańskie; 
jest to charakterystyczne dla systemów francuskich i warto na to 
zwrócić uwagę. Wspominano Już o tym przy okazji artykułu na te
mat francuskich baz danych FRANCIS i PASCAL /Z/, Ostatnio rozwi
nięto też arabsko-francuskę leksykografię /LEXAR/, dzięki której 
będzie można korzystać z ESA/IRS w języku arabskim.

W załęczniku podano zestaw baz danych udostępnianych przez 
ESA/IRS z pominięciem baz szkoleniowych, o czym wspomniano w ar
tykule. Wszystkie nazwy baz podano dużymi literami bez względu 
na to czy Jest to skrót, czy nazwa własna. Uczyniono tak dlatego, 
że wiele nazw nie jest ani skrótem, enl nazwę własnę, np. COMPEN- 
OEX i wówczas nie byłoby wiadomo gdzie je zaliczyć. W przypadku 
nazw, które sę skrótami nie podano lęh rozwięzań ponieważ zajęło
by to zbyt wiele miejsca w tabeli; wiele skrótów jest powszechnie
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znanych, np, PASCAL czy INSPEC, Niektóre rarliej znane podajemy po
niżej, np. AGE - Asian Geotechnology, СВА - Current Biotechnolo
gy Abstracts, CEA - Chemical Engineering Abstracts, CPI - Confe
rence Papers index, FSTA - Food Science Technology Abstracts.

Pełne nazwy baz, które używaję skrótów w nazwie można zna
leźć w leksykonach, np. w -Encyclopedia of Information Systems 
and Services". Wyd. 6. Red. 0. Schmittroth, Or. Vol.l. 1986: De
troit, Michigan 669 s.
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WIESŁAW BABIK, MAREK NAHOTKO, WŁADYSŁAW SZCZęCH 
Ośrodek Informacji Naukowej PAN

PAKIET PROGRAMÓW MICRO COS/ISIS - OPIS I MOŻLIWOŚCI 
w y k o r z y s t a n i a

Geneza pakietu oprogramowania Micro CDS/ISIS. 
Ogólna charakterystyka pakietu /funkcje, pod
stawowe programy, struktura bazy danych/. 
Dialogowy i wielojęzykowy charakter pracy z 
pakietem. Możliwości wykorzystania pakietu do 
automatyzacji systemów informacyjno-bibliote- 
cznych,

Potrzeba usprawnienia działalności informacyjnej w Polsce 
skłania służby informacyjne do cięgłego poszukiwania narzędzi i 
metod umożliwiajęcych automatyzację procesów informacyjnych. God
nym z narzędzi informatycznych stwarzajęcym także możliwość osię- 
gnięcia spójności oprogramowania, środków technicznych, formatów 
i języków informacyjno-wyszukiwawczych może być pakiet oprogramo
wania Micro COS/ISIS.

Pakiet ten został opracowany pod auspicjami UNESCO na Uni
wersytecie w Pizie w 1985 r» Gest on od poczętku 1986 r. dostępny 
także w Polsce poprzez IINTE, Wśród wieLtf instytucji, które dotych
czas otrzymały ten pakiet znajduje się m.ln. Pracownia Informacji 
Naukowej Ośrodka Informacji Naukowej PAN w Krakowie.

Zainteresowanie pakietem Micro COS/ISIS coraz bardziej wzra
stano czym świadczę liczne próby jego wdrożenia. Istnieję także 
pierwsze doświadczenia z jego eksploatacji^/.

X/Forum wymiany doświadczeń z eksploatacji tego pakietu stał się 
powstały w lutym 1987 r, przy IINTE Klub Użytkowników Pakietu 
Micro COS/ISIS.
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Pakiet programów Micro COS/ISIS jest stale doskonalony,
UNESCO zapowiada dpstarczanie kolejnych jego wersji, w których 
zostanę uwzględnione osięgnięcia teorii systemów informacyjnych 
oraz baz danych, jak również najnowsze modele sprzętu komputero
wego .

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PAKIETU

Pakiet programów Micro COS/ISIS /Mini-micro Version, Release 
1.0/ jest zaa-japtowanę do możliwości mini- i mikrokomputerów IBM 
PC i Wang /lub kompatybilnych/ wersję pakietu programów COS/ISIS 
wykorzystywanych do automatyzacji systemów informacyjnych w Bi
bliotece i Służbie Dokumentacji Komputerowej /COS/ UNESCO,

Pakiet programów Micro COS/ISIS jest zintegrowanym syste- 
mem ' przechowywania i wyszukiwania informacji przeznaczonym głó
wnie do przetwarzania informacji tekstowej i automatyzacji syste
mów biblioteczno-dokumentacyjnych. Został on opracowany w celu 
ułatwienia tworzenia bibliograficzno-dokumentacyjnych zbiorów in
formacji w postaci baz danych zawierajęcych nie więcej niż 32 tys, 
opisów dokumentów.

Pakiet ma budowę modułowę, która umożliwia doskonalenie, 
zmianę programów i uzupełnianie pakietu nowymi programami bez ko
nieczności wprowadzania zmian w pozostałych niezmienionych progra
mach /modułach/.

Funkcje pakietu

W instrukcji obsługi pakietu programów Micro COS/ISIS /3/ 
wymieniono następujęce funkcje, które mogę być realizowane przez 
ten pakiet:
- definiowanie baz danych zawierajęcych wymagane dane;
- wprowadzanie nowych zapisów do istniejęcych baz danych;
- modyfikowanie, korekta i usuwanie istniejęcych w bazach opisów;

artykule pakiet Micro COS/ISIS jest często utożsamiany z sy
stemem, chociaż autorzy zdaję sobie sprawę, że może to być nie
uzasadnione. Mówięc o systemie Micro COS/ISIS autorzy maję na 
myśli pakiet Micro COS/ISIS,przy wykorzystaniu którego mogę być 
realizowane systemy informacyjne.
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- automatyczne tworzenie i utrzymanie zbioru kluczy dostępu do 
każdej bazy danych;

- wyszukiwanie zapisów w zależności od ich zawartości i zgodnie 
z zapytaniem użytkownika, z wykorzystaniem w tym celu specjal
nego języka formułowania zapytań;

- sortowanie zapisów w dowolnie ustalonym porzędku;
- wyświetlanie lub wydruk pełnych opisów lub ich części zgodnie 

z wymaganiami użytkownika systemu;
- wydruk pełnych lub częściowych katalogów i indeksów tworzonych 

z zapisów dowolnego zbioru danych.

Programy

Micro CDS/ISIS składa się z 82 programów i zbiorów systemo
wych; w tym z 6 programów podstawowych;
Programy użytkowe /dla użytkownika do operowania istniejęcymi ba

zami danych/;

ISIS - umożliwiajęcy utrzymanie istniejęcych baz danych i wy
szukiwanie informacji w bazach;

ISISPRT - umożliwiający otrzymanie wydruków wynikowych, w tym 
różnego rodzaju katalogów i indeksów;

ISISINV - umożliwiajęcy utrzymanie zbioru inwersyjnego /odwróco
nego/ słów-kluczy dostępu do bazy danych;

Programy systemowe /dla administratora systemu do tworzenia no
wych baz danych/;

ISISOEF - umożliwiajęcy definiowanie struktury nowych oraz mody
fikowanie struktury istniejęcych baz danych;

ISI3UTL - umożliwiajęcy tworzenie formularzy, menu, modyfikowanie 
stałych atrybutów oraz wprowadzanie komunikatów pomoc
niczych;

ISISXCH - umożliwiajęcy automatycznę wymianę danych z innymi ba
zami danych, w tym ich odpowiednie przeformatowanie.

Struktura bazy danych

Baza óanych tworzona za pomocę pakietu Micro CDS/ISIS skła
da się z 2 podstawowych zbiorów:
- zbioru głównego /Master File/ złożonego z rekordów zawieraję- 

cych pełne opisy dokumentów;
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- zbioru inwersyjnego /Inverted File/ złożonego ze słów-kluczy 
dostępu do każdego z poi, podpol lub całych opisów w zbiorze 
głównym.

Każdy rekord może zawierać dowolnę ilość poi i/lub podpól, 
które mogę byc opcjonalne /tzn. występować lub nie występować/ 
lub tez mogę mieć charakter powtarzalny.

Oo określenia struktury i zawartości rekordóiy bazy danych 
służę:
- tablice definicji pól /Field Definition Tables - FDT/ określa- 

jęce pola zapisuw /rekordów/ w zbiorze głównym ich charaktery
stykę i budowę;

- tablice selekcji pól /Field Selection Tables - FST/ określaję- 
ce pola, z których będę wybierane słowa-klucze dostępu oraz 
procedury ich wyOoru;

- formularze wprowadzania danych;
- formularze wyświetlania i wydruków.
Utworzenie ich i modyfikowanie umożliwia program ISISDEF.

Zbiór słów-kluczy dostępu generowany jest przez pakiet 
automatycznie. Pakiet posiada 5 procedur automatycznego wyboru 
słów-kluczy dostępu:
0 - tworzenie słów-kluczy dostępu z każdej linii w opisie lub

każdego występienia pola powtarzalnego;
1 - tworzenie słów-kluczy dostępu z każdego podpola i/lub linii

w formularzu;
2 - tworzenie słów-kluczy dostępu z każdego elementu lub frazy

ujętej w nawiasy ^.. .^ ;
3 - tworzenie słów-kluczy dostępu z każdego elementu lub frazy

ujętej w nawiasy /..,/;
4 - tworzenie słów-kluczy dostępu z każdego słowa w polu,

z możliwościę wykorzystania, wcześniej opracowanego i wpro
wadzonego do pamięci komputera słownika słów odrzucanych, 
tzw. “stop listy".

Fakultatywnym typem zbioru, zwięzanym ze zbiorem odwróconym, 
jest zbiór “ANY”, Zawiera on wcześniej opracowany i wprowadzony 
do’ pamięci komputera słownik słów synonimicznych, który pozwala 
na znaczne przyspieszanie procesów wyszukiwania w bazie danych.
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^ Nazwy opcji pochodzę z polskojęzycznej wersji menu, 
opracowanej w Pracowni OIN PAN w Krakowie

Schemat 1, Zakładanie bazy danych
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PRACA Z PAKIETEM MICRO CDS/ISIS

Praca z pakietem Micro CDS/ISIS ma formę dialogu, Oest opar
ta na wykorzystaniu tzw, "menu" oraz komunikatów systemowych 
/"prompts"/. "Menu" sę to wyświetlane na ekranie monitora listy 
różnych możliwych do wykonania w danym momencie funkcji /opcji/. 
Wybór opcji następuje przez naciśnięcie klawisza z literę przy- 
pisanę żędanej funkcji. W wyniku tego system wyświetla następne 
menu i/lub odpowiedni komunikat. Na przykład w odpowiedzi na wpro
wadzenie litery В po wyświetleniu menu system wyświetli także ko
munikat, w którym poprosi o wprowadzenie numeru rekordu, od któ
rego chcemy rozpoczęć przeględanie bazy danych. Komunikaty wyświe
tlane na ekranie wymagaję od użytkownika odpowiedzi uściślajęcej 
tryb dalszej pracy.

Twórcy systemu udostępniaję dwie wersje językowe systemu me
nu: angielskę i francuskę. Istnieje jednak możliwość rozbudowy sy-

X /
stemu menu oraz komunikatów systemowych na inne języki Wersja 
systemu w języku polskim z pewnościę ułatwi naszym użytkownikom 
posługiwanie się tym pakietem.

Procedurę postępowania przy zakładaniu bazy danych oraz 
przy wyszukiwaniu informacji w systemie przedstawiono na schema
cie 1 i 2.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PAKIETU MICRO CDS/ISIS

Dzięki możliwości dowolnego definiowania struktury rekordu 
system jest bardzo elastyczny z punktu widzenia zastosować. Moż
liwe Jest tworzenie wielu zbiorów o różnej strukturze danych. 
Struktura ta bowiem nie jest określona w systemie na stałe, lecz 
jest każdorazowo tworzona podczas zakładania bazy danych z uwzglę
dnieniem konkretnych potrzeb. Możliwe jest na przykład zbudowanie 
kilku różnych zbiorów, z których jeden zawierałby opisy bibliogra
ficzne, tj. takie elementy danych^jak nazwisko i imię autora, ty
tuł, nazwę wydawcy, rok wydania, ilość stron, zaś inny zawierałby 
dane dotyczące czytelników: nazwisko i imię czytelnika, adres za-

Zostały zakończone prace nad wygenerowaniem polskojęzycznych 
wersji menu i komunikatów systemowych. Były one prowadzone nie
zależnie od siebie w IINTE oraz w Pracowni DIN PAN w Krakowie.
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Wywołanie programu ISIS

Menu ?XGEN

Czy pytanie już było sformuło- 
wane w całości lub w części
_______ nie X ____________

\ Czy znane sę słowa kluczowej

ta k  I

i Wybór opcji ”T" 
i/Wyświetlanie 
i słownika/ 
Podanie nazwy 
bazy danych

Formularz 
wyświetlania 
słownika 
zbioru 
odwróconego

Podanie począt
ku przeględania 
słown ika

Strona słownika!

Wybór opcji "S" 
/Wyszukiwanie informacji/ 
Podanie nazwy bazy danych

\___

T
anie o wyrażenie 
wyszuk iwawcze J

Sformułowanie wyrażenia 
wyszukiwawczego

Wprowadzanie
wyrażenia

wyszukiwawczego

i

Zaznaczanie słów 
z których ma być| 
utworzone zapy- 
t an ie rJ

Ilości wyszukanych 
rekordów dla poszcze
gólnych terminów wy
szukiwawczych i dla 

całego zapytania

r Powrót do menu ?XGEN j

tak

I Wybór opcji "R” 
j/Wyświetlanie 
sformułowanych 
i zapytań/________

! Kolejne zapyta- 
Inia oznaczone 
I numerami

•Wybór opcji "G* 
j/Wykonanie 
j wcześniejszych 
I wyszukiwań/

nie
\

Czy chcesz uściślić zapytanie?
tak

Wybór opcji "D" 
/Wyświetlanie odpowiedzi/

Wybór opcji "T" [ 
lub "S" lub "G" j

Wyszukane rekordy w 
wybranym formacie_____у

Schemat 2. Wyszukiwanie informacji
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mieszkania, numer konta bibliotecznego /karty bibliotecznej/, 
miejsce pracy, sygnatury wypożyczonych księżek.

Poniżej omówiono niektóre możliwości wykorzystania pakietu 
Micro CDS/ISIS do automatyzacji procesów gromadzenia dokumentów, 
ich katalogowania, udostępniania zbiorów oraz wyszukiwania infor
macji.

W oddziale gromadzenia zbiorów niezbędne sę przynajmniej 
dwa zbiory. Pierwszy z nich to zbiór wysyłanych zamówień do księ
garń i wydawnictw. W zbiorze tym przechowuje się dane dotyczęce 
wysyłanych zamówień: data zamówienia, numer, adresat, nazwa publi
kacji /autor, tytuł, rok wydania/, ilość zamówionych egzemplarzy, 
cena. Po wprowadzeniu tych danych do pamięci komputera można żę- 
dać wydrukowania zamówień zawierajęcych odpowiednie dane wypisane 
w przygotowanym układzie. Uzyskuje się to poprzez odpowiednie zde
finiowanie formatu wydruku. Po otrzymaniu zamówionych pozycji moż
na aktualizować odpowiednie rekordy dodajęc na przykład numer fak
tury, którę otrzymaliśmy wraz z przesyłkę. Ponieważ system Micro 
CDS/ISIS pozwala na wyszukiwanie informacji także według określo
nych wartości poszczególnych pól rekordów, możliwe jest również 
wyszukiwanie według dat. Co jakiś czas /na przykład na poczętku 
każdego roku za rok poprzedni/ można by wyszukiwać zamówienia zre
alizowane i przenosić je na taśmę magnetyczną, gdzie zostanę za
pamiętane, ale bez możliwości szybkiego dostępu do nich. Dzięki te
mu nie będę zajmować miejsca w bezpośredniej pamięci komputera. 
Drugim zbiorem powinien być zbiór, w którym zapisuje się pozycje 
wpływajęce do biblioteki. Na tym etapie wpisuje się do tego zbio
ru tylko następujące dane: nazwisko i imię autora, tytuł publika
cji, numer faktury, numer akcesji i inne niezbędne dane dla komór
ki robiącej zakupy. Zbiór ten następnie będzie uzupełniany w od
dziale opracowywania zbiorów biblioteki.

Rekordy zakupionych pozycji mogę być następnie rozbudowywane 
w oddziale opracowania /katalogowania/ zbiorów. Można tu dodawać 
inne elementy opisu katalogowego i nadawać książce /lub czasopis
mu/ sygnaturę, oddział gromadzenia i opracowywania zbiorów pra
cowałby więc na tym samym zbiorze,lecz operowałby nieco innymi 
elementami danych /na przykład w oddziale opracowania zbiorów nie
wielką rolę odgrywałaby cena książki/. Dzięki wcześniej zaprojek-
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towanym formatom wyświetlania i wydruków danych na ekranie można 
będzie otrzymać z tych samych rekordów w oddziale gromadzenia 
zbiorów obraz księgi inwentarzowej lub faktury, natomiast w od
dziale opracowania zbiorów - obrazy kart katalogowych. Przegląda
nie katalogu oraz inwentarza Jest oczywiście również możliwe. Tak 
więc, następowałaby tu pewna integracja działalności poszczegól
nych oddziałów biblioteki. Oest to ogólna tendencja w tych biblio
tekach, które do automatyzacji swoich procesów zastosowały kompu
ter.

W oddziale udostępniania można by utworzyć nowy zbiór - zbiór 
użytkowników. Rekord każdego czytelnika powinien zawierać następu- 
Jęce dane: nazwisko i imię, adres, numer, informacje o materiałach 
wypożyczonych /numery sygnatur księżek/ połęczone z informacjami
0 wypożyczeniach: data wypożyczenia, data zwrotu. Każdorazowo pod
czas wypożyczania lub zwrotu materiałów rekord ten byłby aktuali
zowany, Taki zbiór danych pozwalałby łatwo stwierdzić^ kto czyta 
księżkę o aanej sygnaturze i do kiedy powinien następić JeJ zwrot 
do biblioteki. Można by też w każdej chwili określić stan konta 
każdego czytelnika Jak również wyszukać tych czytelników, którzy 
przetrzymuję księżki ponad określony regulaminem termin. Również
1 tutaj istnieje wiele możliwości wydruków statystycznych oraz 
pełnej listy czytelników.

Wyszukiwanie informacji Jest możliwe według dowolnych wcześ
niej określonych przez użytkownika pól. Można tworzyć złożone wy
rażenia wyszukiwawcze. Możliwe Jest także przeględanie zbioru in- 
wersyjnego systemu /w porzędku alfabetycznym/. Do sformułowania 
zapytań służy Język wyszukiwawczy systemu zawierajęcy:
- operatory Boole*a;
- operatory współwystępowania - /F/ - w tym samym polu;
/С/ - w tym samym podpolu lub występieniu pola powtarzalnego;

- S lub . - występowanie określonej liczby wyrazów pomiędzy za

danymi ;
- operator maskowania - ^ - tylko z prawej strony;
- relacja bliskoznaczności - ANY;
- ograniczenie wyszukiwania do wskazanych pól - / ,
W odpowiedzi otrzymujemy najpierw informację o ilości dokumentów 
relewantnych, a następnie same opisy. W zależności od tego. Jakie
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zbiory utworzono wcześniej można wyszukiwać w systemie informacje 
katalogowe lub bibliograficzne.

Do zalet pakietu Micro CDS/ISIS można m.in. zaliczyć;
- możliwość tworzenia opisów o dowolnej strukturze pól /pola 

o stałej lub zmiennej długości, powtarzalne lub nie, podpola, po
la liczbowe lub tekstowe/;

- łatwość przyuczenia użytkownikóv^ do korzystania z systemu o- 
raz kierowanie ich pracę za pomocę menu i komunikatów systemowych;

- łatwość modyfikacji zapisów i utrzymania baz danych;
- różnorodne możliwości wyszukiwania dialogowego informacji:
- duże możliwości modyfikowania wydruków i tworzenia uporzęd- 

kowanych w różny sposób katalogów i indeksów:
- możliwość automatycznego przeformatowywania i uzupełniania 

zbiorów /bazy/.
Dzięki wymienionym zaletom pakiet programów Micro CDS/ISIS 

cieszy się dużym zainteresowaniem, Dak wynika z dokumentacji ob
sługi omówionego pakietu /1,2,3/ można oczekiwać, że kolejna je
go wersje będę dysponowały takimi możliwościami, jak funkcja DOT 
oraz wyszukiwanie w tekstach.

Pakiet oprogramowania Micro CDS/ISIS powinien ze względu na 
swoje zalety oraz liczne możliwości wykorzystania znaleźć miejsce 
również w polskich bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej.

L i t e r a t u r a

1. CDS/ISIS /Mini-micro Version, Release 1.0/, Installation 
Guide. Paris: UNESCO 1986, 7 s,

2. CDS/ISIS /Mini-micro Version, Release 1.0/. Introductory 
Guide. Paris: UNESCO, 1986, 40 s,

3. CDS/ISIS /Mini-micro Version, Release 1,0/, Reference Manual, 
Paris: UNESCO 1985, 196 s.



r e c e n z j e O m ó w i e n i a

PROBLEMY RELEWANC3I W TEORII KOMUNIKACJI

Teoria informacji i teoria komunikacji stanowię obszar wie
dzy naukowej, które łączy wspólny przedmiot badań - informacja, 
a niekiedy także metody badań, W większości prac poświęconych te
orii komunikacji przyjmuje się semiotyczne ujęcie procesu komu
nikowania, definiowanego jako przesyłanie informacji od nadawcy 
/nadajnika/ do odbiorcy /odbiornika/, utrwalonej w pewnym języku 
sztucznym lub naturalnym /informacji zakodowanej/. Spopularyzowa
nie ilościowej teorii informacji C. Shannona spowodowało zawęże
nie problemu informacji do technicznych, inżynierskich aspektów 
przekazywania sygnałów przenoszących informację /komunikowaną 
treść/. Komunikacja w rozumieniu przyjętym w psychologii, bliskim 
rozumieniu potocznemu to wymiana myśli, konceptualnych reprezen
tacji rzeczywistości przeciwstawianych znakom jako ich reprezen
tacjom materialnym, Semiotyczne ujęcie komunikacji jest krytyko
wane z psychologicznego punktu widzenia jako nieadekwatne, ponie
waż komunikowanie się ludzi i rozumienie informacji nie ogranicza 
się jedynie do kodowania i dekodowania sygnałów językowych, z ko
lei w pracach wywodzących się z tradycji semiotycznej wysuwany 
jest argument przeciw mentalistycznemu podejściu, iż myśli nie 
przemieszczają się między nadawcą i odbiorcą^lecz sę abstrakcyj
nym elementem pamięci wewnętrznej człowieka - przesyłać można Je
dynie ich znakowe reprezentacje.

Konieczność uwzględnienia psychologicznych aspektów proce
sów komunikacji nabrała szczególnej aktualności w związku z roz
wojem sztucznej inteligencji, budowę inteligentnych systemów sy
mulujących niektóre procesy myślowe człowieka oraz prowadzeniem 
badań nad poznaniem. Problem formułowany przez specjalistów zaj
mujących się modelowaniem procesów poznania w aspekcie psycholo
gicznym, lingwistycznym, logicznym i informatycznym można ująć 
następująco: istotne jest nie tylko to, co jest komunikowane^
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lecz także to, jak jest komunikowane. Mechaniczne łęczenie semio- 
tycznych i psychologicznych modeli komunikacji, z których każdy 
może być adekwatny dla różnych sposobów komunikacji i na swój 
sposób ograniczony, nie przyniosło satysfakcjonujących rezulta
tów, Próbę wypełnienia luki między opisem językowej /semantycznej 
i graroatycznej/ reprezentacji informacji i opisem reprezentacji 
mentalnej podjęli autorzy omawianej pracy^'^,

D, Sperber i D, Wilson proponuję pewne ujęcie teorii komuni
kacji, dla której punktem wyjścia jest sformułowany w 1957 r, 
przez H,P. Grice”a inferencyjny model komunikacji /inferential 
model/, pozostajęcy w opozycji do modelu semiotycznego, opartego 
na kodzie /code model/^^'^. Proces komunikacji według Grice po
lega na uznaniu intencji komunikującego przez odbiorcę na mocy 
dowodu tej intencji, intencję jest znaczenie wypowiedzenia. Pro
ces komunikacji nie może ograniczać się do ”rozpoznania" znacze
nia wypowiedzenia /dekodowania/, co jest warunkiem koniecznym^ 
lecz nie wystarczajęcym w komunikacji. Konieczne jest jeszcze 
uznanie przez odbiorcę informacji znaczenia przyjętego przez na
dawcę w stopniu takim, że znaczenie to może być użyte w wypowie
dzi będącej odpowiedzią na przekazany komunikat. Rozróżnienie to 
wprowadzają autorzy pracy w postaci tzw. intencji informacyjnej 
i intencji komunikacyjnej. Zwracają przy tym uwagę, że komunika
cja językowa rozumiane szeroko jako wszelkie kodowane zachowania, 
jest najczęstszą^lecz nie jedyną formą komunikacji, najprawdopo
dobniej wtórną wobec komunikacji ostensywnej opartej na posługi
waniu się niekodowanymi gestami i ruchami ciała przez człowieka 
w celu przekazania Jego intencji komunikacyjnej. Podstawą wszel
kich form komunikacji Jest proces wnioskowania /tzw. proces in
ferencyjny/, autonomiczny i niezależny od tych form. Operacje 
myślowe składające się na proces wnioskowania stanowią równocześ
nie podstawę procesów poznania realizowanych przez człowieka. Ko
munikacja Językowa pełni wobec procesów inferencyjnych i poznaw
czych rolę służebną. Podstawową kategorią stanowiącą klucz do wy-

SPERBER, D. WILSON: Relevance; Communication and Cognition, 
Basic Blackwell Ltd. 1986. 279 s.

GRICE Meaniang. "Psychological Review" 1957 nr 66,
8. 377-388.
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jaśnienia i opisu zależności między różnymi formami komunikacji 
ludzkiej 1 mechanizmami poznawczymi Jest kategoria relewancji. 
Procesy poznawcze i komunikacyjne człowieka podporzędkowane sę 
zasadzie relewancji - dężeniu do osięgnięcia maksimum efektu po
znawczego przy minimum wysiłku przeznaczanego na przetwarzanie 
informacji. Człowiek osięga ten cel koncentrujęc swoję uwagę w 
procesie komunikowania na informacji relewantnej.

Termin relewancja używany jest w znaczeniach różnych, naj
częściej niewyraźnych. W języku potocznym "relewantny” to mający 
ścisły związek ze zdarzeniem, wypowiedzią, dokumentem^^; w infor
macji naukowej "relewancja" to stopień zgodności /technicznej 
lub semantycznej/ zapytania informacyjnego ze zbiorem charakte
rystyk wyszukiwawczych dokumentów wydanych przez pewien system 
informacyjno-wyszukiwawczy w odpowiedzi na to zapytanie: w psy
chologii "relewancja" rozumiana jest jako własność procesów myś
lowych. Termin ten został użyty także w kontekście wymienionego 
inferencyjnego modelu komunikacji Grice'a w sformułowanych przez 
niego tzw. dziewięciu maksymach zasady kooperacji w komunikacji 
językowej. Zgodnie z tą zasadą optymalna komunikacja między ludź
mi powinna spełniać następujące warunki:

1/ wypowiedź powinna być informatywna w stopniu pożądanych 
/przez odbiorcę/,

2/ wypowiedź nie powinna być informatywna bardziej niż to po
żądane ,

3/ nie należy mówić czegoś» co uważamy za fałsz,
4/ nie należy mówić czegoś, na co brak wyczerpującego dowodu, 
5/ wypowiedź powinna być relewantna,
6/ wypowiedź nie powinna być zagmatwana,
7/ wypowiedź nie powinna być wieloznaczna,
8/ wypowiedź powinna być zwięzła,
9/ wypowiedź powinna być uporządkowana.

Termin relewancja /podobnie jak i inne terminy/ nie został 
jednak przez Grice^a zdefiniowany. Definicja proponowana przez 
autorów oraz wynikające z niej konsekwencje dla opisu procesów 
poznawczych została przedstawiona w kilku różniących się precy-

^^por. OXFORD Advanced Lerner's Dictionary of Current English. 
Oprac. A.S. Hornby. Oxford University Press 1974 s. 711.
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zję i szczegółowościę ujęciach, zależnie od kontekstu rozważań.
Z relewancję więżę się problem efektywności przetwarzania infor
macji, gdyż relewancja jest jednę z jakościowych cech informacji. 
Efektywność /także przetwarzania informacji/ można definiować Je
dynie ze względu na cel; bezwzględny, traktowany binarnie /tak- 
-nie/ lub względny, kiedy stanowi problem ustalenia równowagi 
między pożędanym poziomem osięgnięcia i niezbędnym wydatkowaniem 
środków /materialnych, wysiłku intelektualnego/. Proste systemy 
przetwarzania informacji /naturalne - np. żaba, sztuczne - np, u- 
rzędzenie alarmowe/ można rozpatrywać w kategoriach efektywności 
bezwzględnej. Systemy złożone - mózg ludzki, system informacji 
naukowej wymagaję uwzględniania dwu rodzajów stale zmieniajęcych 
się celów: krótkofalowych /np. odpowiadanie na proste pytania/ o- 
raz długofalowych celów poznawczych, określanych zwykle Jako do
skonalenie wiedzy o rzeczywistości. Wyjaśnienie relewancji Jako 
kategorii charakteryzuJęcej efektywność procesów przetwarzenia in
formacji przez człowieka sformułowano w omawianej pracy następu- 
jęco;

"Informacja przechowywana w mózgu jest stara i nie warta 
przetwarzania wówczas, Jeśli JeJ wyszukanie wymaga więcej wysił
ku niż pozyskanie na nowo z otoczenia. Informacja zupełnie nowa, 
izolowana i nie powięzana w żaden sposób z informację wcześniej 
zgromadzonę, wymaga zbyt wielkiego wysiłku na JeJ przetwarzanie
- w stosunku do możliwych efektów. Informacja nowa, w pewien spo
sób powięzana z informację Już zgromadzonę, może stanowić prze
słanki w procesach wnioskowania, umożliwiajęc tym samym generowa
nie nowej informacji, Oest to informacja relewantna. Im większy 
efekt zwielokrotnienia nowej informacji w wyniku procesów wniosko
wania. tym wyższa relewancja wprowadzona do pamięci" /s.48 oma

wianej pracy/.
Taka interpretacja relewancji Jest bliska subiektywnemu kry

terium pertynencji /informacji/ w systemie informacyjno-wyszuki- 
wawczym.

Dężenie do maksymalizacji relewancji jest decydujęcym czyn

nikiem w procesach komunikacji. Zachowanie ostensywne, często wy
korzystywane w komunikacji pozajęzykowej, służy skierowaniu uwagi 
uczestników procesu komunikacji na źródło informacji relewantnej
- na przykład wskazanie rękę chmury zwiastujęcej deszcz, pocięg- 
nięcie nosem w celu zasygnalizowania zapachu ulatniajęcego się
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gazu w mieszkaniu, ruch głowę w kierunku zbliżajęcej się znajomej 
osoby. Zachowanie to może wyrażać intencję komunikacyjnę jako po
trzebę interakcji i/lub intencję informacyjnę stanowięcę wzmocnie
nie intencji komunikacyjnej i powodujęcę modyfikację wiedzy o rze
czywistości u adresata wypowiedzi.

Problemu przekazywania informacji w procesach komunikacji 
nie można rozpatrywać w oderwaniu od środowiska, w którym czło
wiek żyje, od jego możliwości poznawczych /percepcyjnych, infe- 
rencyjnych, językowych/ oraz od jego wiedzy teoretycznej. Elemen
ty te tworzę tak zwane środowisko poznawcze /cognitive environ
ment/, które odwzorowuje informacja w mózgu. Odwzorowanie to nig
dy nie jest identyczne u dwu osób - może być wspólne w pewnym za
kresie lub zupełnie różne. Powoduje to, że kategoria relewancji 
staje się bardziej względna niż w pierwszym ogólnym wyjaśnieniu, 
a możliwości modelowania procesów poznawczych staję się zadaniem 
problematycznym. Autorzy zwracaję przy tej okazji uwagę na błęd
ność założeń metodologicznych przyjmowanych w sztucznej inteligen
cji, gdzie sposoby rozumowania człowieka traktuje się jako wzór 
heurystyki dla systemów inteligentnych. Nieostrość granic środowi
ska poznawczego i niepowtarzalność struktury psycho-fizycznej 
człowieka wymagaję raczej wyjaśniania przyczyn sukcesów w komuni
kacji w ogóle niż niepowodzeń.

Odwzorowanie środowiska poznawczego w umyśle człowieka to 
informacja, która może być modyfikowana w wyniku realizacji inten
cji informacyjnej. Na odwzorowanie to składa się pewien zbiór za
łożeń /assumptions/, odpowiadajęcych formułom zdaniotwórczym, od- 
noszęcych się do rzeczywistości aktualnej lub potencjalnej, naj
częściej nieuświadamianych przez człowieka i ujawnianych w różnym 
stopniu. Zbiór ten nazywany jest informację konceptualnę. Obecny 
stan wiedzy neurologicznej nie dostarcza żadnych wyjaśnień na te
mat fizyko-chemicznego sposobu kodowania informacji konceptualnej 
w mózgu. Najprawdopodobniej więżę się to ze zmianami biochemicz
nymi. Wywody dotyczęce przetwarzania informacji przez człowieka, 
mechanizmów rozumienia wypowiedzi,opieraję się na analizie zacho
wań językowych i pozajęzykowych i zwięzanych z nimi procesów in- 
ferencyjnych. W psychologii poznania wyróżnia s^ę procesy infe- 
rencyjne zwięzane z percepcję /procesy peryferyjne/, procesy zwię- 
zane z dekodowaniem informacji Językowej oraz procesy centralne 
integrujęce przetwarzanie różnych rodzajów informacji. Wiedza o
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poszczególnych operacjach składających się na te procesy Jest 
doóć uboga. Stosunkowo najlepiej zbadane sę procesy wnioskowania 
dedukcyjnego, mniej inferencja nie oparta na dowodzeniu, właści
wa przyswajaniu i odwzorowaniu informacji pochodzęcej z poznania 
zmysłowego. Centralne przetwarzanie informacji konceptualnej mo
żliwe Jest najprawdopodobniej dzięki uniwersalnemu, wrodzonemu 
formatowi pamięci ludzkiej, który sprawia, że wszystko, co w nim 
zakodowane, traktowane jest przez umysł Jako prawdziwe. Logiczne 
kategorie prawdy i fałszu odgrywaję przypuszczalnie niewielkę 
rolę w procesach inferencyjnych, właściwych myśleniu potocznemu; 
są charakterystyczne dla myślenia naukowego.

Założenia składajęce się na odwzorowanie rzeczywistości dzie
lone sę na trzy rodzaje; założenia logiczne określajęce reguły in- 
ferencyjne, założenia encyklopedyczne wskazujęce ich denotację w 
środowisku poznawczym oraz założenia leksykalne określajęce regu
ły przyporzędkowania informacji encyklopedycznej i logicznej Jed
nostkom języka. Nie sę one elementarnymi Jednostkami informacji 
konceptualnej. Ich składnikami sę pewne abstrakcyjne obiekty пв“ 
zywane w psychologii pojęciami /concepts/, wzajemnie powięzanymi 
poprzez adres na poziomie logicznym i Językowym. Zbiory założeń 
logicznych mogę występować w postaci semantycznie pełnej, odpowia- 
dajęcej zdaniom odwzorowujęcym pewien stan rzeczy przez włęczenie 
informacji encyklopedycznej. Stanowię tak zwane założenia faktuel- 
ne o rzeczywistości pozajęzykowej. Mogę także występować w postaci 
semantycznie pustej, analogicznej do formuł rachunku predykatów o- 
raz w formie pośredniej, częściowo kompletnej. Formuły niekomplet
ne mogę być uzupełniane informację kontekstowę w procesach pozna
nia. Założenia logiczne określaję nie tylko reguły inferencji 
właściwe procesom poznania i rozumienia. Służę także wskazywaniu 
różnych postaw wobec innych założeń, wyrażaniu ich oceny - pełnię 
funkcje metajęzykowe. Dzięki temu możliwe Jest nie tylko przecho
wywanie założeń^ lecz także myślenie o nich. Potwierdzeniem hipote
zy o pełnieniu przez wewnętrzny Język myśli funkcji metajęzykowych 
wobec samego siebie sę różne formy gramatyczne wyrażeń Językowych 
- formy modalne czasownika, a także formy leksykalne wyrażajęce 
przekonanie, życzenie, przypuszczenie, obawę itp.

Ocena przechowywanych w pamięci założeń decyduje o ich mocy, 
zmieniajęceJ się pod wpływem uzupełniania kontekstowę informację 
encyklopedycznę. O zmianie oceny adekwatności danego założenia mo-
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że decydować także częstość jego przetwarzania, tzw, historia 
przetwarzania. Zmiany w ocenie mocy założeń spowodowane wprowa
dzeniem nowej informacji nazywane sę efektami kontekstowymi. 
Zmiana oceny mocy założeń polega na wzmocnieniu tej mocy, jej o- 
słabieniu, niekiedy na stwierdzeniu sprzeczności pewnych założeń.

Procesy powodujące zmiany w wartościowaniu własnych założeń 
przez komunikującego nazywane są ich kontekstualizację. Wydaje 
się nieprawdopodobne - stwierdzają autorzy-aby człowiek był wypo
sażony przez naturę w odrębny mechanizm służący przetwarzaniu i 
odwzorowaniu mocy założeń. Przypuszczalnie ocena mocy założeń 
jest elementem centralnych procesów przetwarzania informacji kon
ceptualnej, Moc założeń nie może być oceniana ilościowo, stanowi 
raczej wartość porównawczą.

Występowanie /lub nie/ efektów kontekstowych w zbiorach za
łożeń pod wpływem kontekstualizacji nowej informacji stanowi pod
stawę do kolejnego uściślenia znaczenia terminu relewancja. Zało
żenie relewantne to założenie powodujące efekty kontekstowe, czy
li wystąpienie pewnej relacji między założeniem a kontekstem, Re
lewancja pozostaje nadal kategorią względną. Dej zdefiniowanie 
poprzez wskazanie warunków wystąpienia efektów kontekstowych w 
zbiorze założeń służy także wyjaśnieniu procesu rozumienia wypo
wiedzi /językowych lub innych/. Proces ten obejmuje przetwarzanie 
założeń, których część stanowią założenia powodujące efekty kon
tekstowe.

Przedstawione w omawianej pracy rozważania teoretyczne na te
mat podstawowych mechanizmów przetwarzania informacji przez czło
wieka w formie zachowań kodowanych i nie kodowanych prowadzą do 
szeregu refleksji na temat złożoności procesów myślowych, Mają 
też swoje implikacje praktyczne, uświadamiają bowiem, że modelo
wanie wiedzy o rzeczywistości w sztucznych systemach przetwarza
jących informację stanowi z założenia uproszczenie, Dest ono nie

uchronne z racji złożoności wewnętrznego systemu informacji u czło* 
wieka oraz niedoskonałości środków językowych stosowanych do odwzo* 
rowania informacji przetwarzanej przez umysł ludzki.

Elżbieta Artowicz 
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TEORETYCZNE PROBLEMY MODELOWANIA BAZ DANYCH

Znaczęcym czynnikiem w rozwoju skomputeryzowanych systemów 
informacji w cięgu ostatnich dwudziestu lat było pojawienie się 
pamięci dyskowych umożliwiających bezpośredni dostęp do utrwalo
nej na nich informacji i eliminujęcych uciężliwy w praktyce do
stęp sekwencyjny oraz stworzenie oprogramowania zapewniajęcego 
niezależność opisu danych z punktu widzenia ich użytkownika /pro
gramisty zastosowań/ od ich struktury fizycznej. W praktyce ozna
czało to stopniowe uniezależnianie zbiorów informacji na nośniku 
magnetycznym, nazywanych bazami danych, od oprogramowania umożli- 
wiajęcego przetwarzanie danych w różny sposób, w zależności od 
wymagań użytkownika oraz potrzeb administratora bazy. Rozwojowi 
urzędzeń pamięciowych i oprogramowania towarzyszyło powstawanie 
języków opisu danych /DDL - Data Description Language/ oraz ję
zyków manipulowania danymi /DML - Data Manipulation Language/, 
Wynikało to ze złożoności organizacji danych, konieczności ich 
ochrony oraz rozwoju ilościowego - na przykład w politematycznych 
systemach informecji, zwanych systemami wielobazowymi. Tworzeniem 
formalnych języków do opisu struktur danych zajmuje się gałęź in
formatyki zmierzajęca do sformułowania teorii baz danych.

Zagadnieniom rozwoju baz danych i formalnych środków ich o- 
pisu poświęcona była pierwsza międzynarodowa konferencja nt,"For
malne 1 teoretyczne aspekty systemów informacji" /Theoretical and 
Formal Aspects of Information Systems/, zorganizowana w Barcelonie 
w 1985 r, przez Międzynarodowę Federację ds. Przetwarzania infor
macji - IFIP /International Federation for Information Processing/,
Uniwersytet w Lizbonie oraz Politechnikę w Barcelonie. Referaty

ж/wygłoszone na Konferencji opublikowano w omawianej pracy ', Na 
materiały konferencyjne składa się piętnaście referatów, wybranych 
spośród siedemdziesięciu zgłoszonych. Ujęto je w pięciu grupach 
problemowych: Systemy i języki, Metody modelowania I, Metody mode
lowania II, Metody modelowania III oraz Struktury logiczne.

^/a .SERNADAS , O.Or.BUBENKO , A. OLIVŚ [oprac.J . Information Sys
tems: Theoretical and Formal Aspects. Proceedings of the IFIP 
WG 8.1 Working Conference on Theoretical and Formal Aspects of 
Information Systems, Sitges, Barcelona, Spain, 16-18 April 1985. 
Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1985, 10+236 s.
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w ramach grupy "Systemy i języki" przedstawiono prace podej- 
mujęce problem rozwoju architektury obecnych baz danych, określa
nych jako bazy samoopisujęce oraz samodokumentujęce, a także sys
temów umożliwiających wspólne wykorzystanie pewnych układów danych 
w systemie oraz konwersji modeli danych.

Szczególnie interesująca wydaje się charakterystyka zarysu 
nowej architektury systemu informacji, W świetle obecnie stosowa
nych, klasycznych już sposobów charakteryzowania struktury baz 
danych konieczne jest operowanie kilkoma poziomami opisu danych: 
poziomem użytkownika, poziomem logicznym oraz poziomem fizycznym 
/nośnika/. Poziomom tym odpowiadają modele: zewnętrzny /logiczny/, 
konceptualny /pojęciowy/ oraz wewnętrzny /fizyczny/, przy ceym 
poziom konceptualny stanowi ogniwo pośredniczące w odwzorowaniu 
modelu zewnętrznego w model wewnętrzny. Wśród modeli logicznych 
wyróżnia się modele relacyjne, sieciowe i hierarchiczne. Z każdym 
z nich wiąże się określony sposób funkcjonowania oprogramowania, 
nazywanego systemem zarządzania bazą danych /DBMS - Data Base Ma
nagement System/ oraz wyszukiwania informacji przez użytkownika. 

Według przedstawionej koncepcji nowej architektury systemu 
informacji powinien zostać stworzony nadrzędny, podstawowy model 
danych /fundamental data model/, pełniący funkcję metainformacyj- 
ną względem bazy danych, a więc decydujący o jej samoopisywalnoś- 
ci, poprzez: wspomaganie definiowania danych, języków danych oraz 
zapewnienie integralności reguł istniejących modeli /sieciowych, 
relacyjnych lub hierarchicznych/. Funkcję takiego modelu mógłby 
spełniać przypuszczalnie relacyjny model danych. Wzbogacenie kla
sycznej architektury bazy danych proponowanym modelem podstawowym 
wymaga wprowadzenia do systemu informacji nowego modułu oprogra
mowania nazwanego systemem sterowania odwzorowaniem danych /OMCS - 
Data Mapping Control System/, Ma on stanowić ogniwo pośrednie 
między oprogramowaniem zarządzającym bazą danych i systemem ope
racyjnym komputera. Współdziałanie systemu zarządzania bazą da
nych z systemem sterowania odwzorowaniem oraz przepływ informacji 
między nimi zapewnia specjalny język manipulowania danymi dla mo
delu podstawowego /Data Language Interface/, służący także do de
finiowania danych, Z kolei współpraca systemu sterowania odwzoro
waniem z systemem operacyjnym odbywa się poprzez wewnętrzną wersję 
tego języka /Internal Data Language Interface/, Zapewnienie syste
mowi wyposażonemu w system sterowania odwzorowaniem danych zdolnoś-

101



ci samoopisywania wynika z wyróżnienia w OMCS dwu wymiarów opisu 
wszystkich danych scharakteryzowanych w kategoriach modelu podsta
wowego :

1 / wymiaru: punkt widzenia, obejmujęcego trzy poziomy opisu 
- znaczenia danych w schemacie zewnętrznym, konceptualnym i wew
nętrznym ,

2/ wymiaru: intensja-ekstensja, uwzględniającego cztery po
ziomy opisu - informacji o podstawowym modelu, scharakteryzowanym 
w schemacie modelu danych, informacji o zarządzaniu danymi opisa
nymi w schemacie słownika i ich wykorzystaniu, informacji o sche
macie zastosowań danych oraz o konkretnych zastosowaniach; każdy 
poziom opisu stanowi intensję danych po nim następujęcych i równo
cześnie ekstensję danych poprzedzajęcych go, z wyjętkiem schematu 
modelu danych, będęcego równocześnie własnę intensję i ekstensję, 
czyli systemem samoopisujęcym.

Dzięki zastosowaniu dwuwymiarowego opisu system sterowania 
odwzorowaniem danych staje się jędrem systemu zarzędzania, który 
można stosować w systemach informacji przy wielu modelach danych. 
Spośród jego licznych zakładanych funkcji należy wymienić ponad
to; dostarczanie podstaw do prestandardyzacji systemów zarzędza
nia danymi, wspomaganie budowy procesorów języków opisu danych, 
języka wyszukiwawczego systemu, edytorów danych oraz wspomaganie 
funkcji słownika danych. Powinien także umożliwić większę niż 
przy tradycyjnych systemach zarzędzania danymi indywidualizację 
sposobów komunikowania się użytkownika z systemem informacji.

Inne bardziej szczegółowe zagadnienia poruszone w omawianej 
publikacji zwięzane z formalnym opisem struktury i funkcjonowania 
systemów informacji to:

- język opisu działań na danych /Transaction Description Lan
guage/ w procesie przekazywania przez użytkownika do systemu za
pytań info rmacyj nych,

- wykorzystanie hipergrafów do opisu wszelkich zależności 
istniejęcych między danymi oraz nazw relacji w bazie danych,

- metody zapewnienia dynamiki schematu konceptualnego w sys
temach informacji,

- metodologii specyfikacji formalnej zastosowań baz danych 
oraz sterowania wykorzystaniem baz danych faktograficznych.
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Przedstawione materiały ilustrują kierunki badań teoretycz
nych w zakresie baz danych, wynikające z równoczesnego doskonale
nia sprzętu komputerowego współczesnych systemów informacji i 
rozwoju języków formalnych niezbędnych do opisu struktury danych 
i ich przekształceń.

Elżbieta Artowicz

D§ZYK HASEŁ PRZEOMIOTDVA'CH W CZECH0SŁ0WAC3I

Rozwój opracowania przedmiotowego w Czechosłowacji wiąże 
się zwykle z dwoma nazwiskami: Zdenka Tobołki i Oaroslava Drtiny. 
Pierwszy z nich jest autorem pracy pt, *'Vacne katalogy, Heslovy 
katalog, Pravidla hesloveho katalogu" /1925/, uzupełnianej i 
zmienianej w późniejszych latach i wydanej ponownie w 1947 r, ja
ko "Heslovy seznam vecny", Na podstawie zasad sformułowanych 
przez Tobolkę powstały czeskie i słowackie katalogi przedmiotowe, 
głównie w bibliotekach naukowych,

Saroslav Ortina jest autorem książki pt, "Predmetovy kata
log" /1957/, którą uważa się za najbardziej pełne opracowanie me
todyki budowy haseł przedmiotowych i tworzenie katalogu przedmio- 
t owego.

Zanim jednak ukazało się opracowanie Drtiny,problemami me
todyki języka haseł przedmiotowych zajmowała się specjalnie w tym 
celu powołana komisje, która miała za zadanie rozwiązać najbar
dziej dyskusyjne kwestie w tej dziedzinie. Komisja działała w la
tach 1948-1952, a efektem jej pracy była publikercja pt, "Proza- 
timn£ pravidla predmetoveho seznamu" /1952/, Zasady przyjęte we 
wspomnianej publikacji obowiązywały do 1983 r.̂  tj, do czasu wy
dania normy 6sN Ol 0188 Tvorba pfedmetovyh haseł /1982/’''̂, Pracę 
nad normą rozpoczęto w 1976 r. Obecnie obowiązuje ona we wszyst
kich nowo powstających katalogach przedmiotowych. lVłaśnie ta nor-

Omówienie normy zob, E, ST§PNIAKOWA:Normalizacja haseł przed
miotowych, "Przegląd Biblioteczny” 1986 nr 2 s,226-233.
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ma jest przedmiotem szczegółowej analizy poradnika Danieli SlI- 
zowej "Predmetove heslo a budovanie predmetoveho katalogu

księżka składa się z pięciu rozdziałów, w których autorka 
zajmuje się kolejno zagadnieniami analizy treściowej dokumentu, 
metodykę budoviry haseł przedmiotowych, technikę tworzenia katalo
gów przedmiotowych. Najwięcej uwagi poświęca budowie hasła przed
miotowego, doborowi słownictwa tematów i określników, sposobom wy
rażania hasła przedmiotowego, podajęc wiele konkretnych przykła
dów. Zagadnieniom tym poświęcony jest rozdział trzeci, Rozdział 
pierwszy i drugi maję charakter wprowadzajęcy w problematykę ję
zyków informacyjno-wyszukiwawczych, 3est tu nieco teorii /dysku
syjnej/, trochę historii /potraktowanej dosyć pobieżnie/. Nie 
jest to zrosztę ważne dla tego typu opracowania. Rozdział czwarty 
poświęcony jest technicznej stronie prowadzenia katalogu przedmio
towego, «V ostatnim rozdziale autorka omawia niektóre problemy 
zwięzane z wykorzystaniem opracowania centralnego.

Nie wydaje sii, celowe omawianie przedstawionego poradnika, 
który dotyczy konkretnej normy, a ta z kolei jest wynikiem okreś
lonej tradycji opracowania przedmiotowego. Warto jednak zwrócić 
uwagv na niektóre różnice w stosunku do ogólnie przyjętej prakty- 
ki polskiej ' ,

1, Zbiorcze tematy lub określniki, które wprowadzaję element 
systematyzacji i świadomego uogólnienia. Dotyczy to tych przypad
ków, w których temat lub określnik adekwatny w praktyce nie speł
ni dobrze funkcji informacyjnej. Na przykład przedmiotem dokumen
tu jest marka konkretnego samochodu, maszyny do pisania, samolotu 
itp,, także nazwa instytucji, dzieła. Dla takich przypadków pro
ponuje się rozwięzanie typu:

Maszyny do pisania; Consul
Samochody osobowe Fiat

lioskwicz
Skoda

Autor; tytuły dzieł 
t-iiasto: nazwy instytucji

^^Daniela SLfŹOvA ; Predmetove heslo a budovanie predmetoveho 
katalogu. Martin; hiatica slovenska, 1965, 137 s.

^^^Kamy tu na myśli podręcznik A, Łysakowskiego: Katalog przed
miotowy, podręcznik 0, ćwiekowej; Opracowanie przedmiotowe 
piśmiennictwa. Problemy teoretyczne i metodyczne, a także 
praktykę "Przewodnika Bibliograficznego",
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V^rowadzanie elementów systematyzacji w katalogu przedmioto
wym zwykle natrafia na sprzeciw bibliotekarzy, którzy dbajęc , o 
tzw, “czystość” typu nie zawsze pamiętaję o użytkowniku.

2. Tematy wielowyrazowe z tzw. określnikami gatunkowymi i 
j t^izykowo-etnicznymi, typu: Literatura młodzieżowa polska. Wprowa
dza sit je na szerokę skalt. W katalogach polskich tego typu te
maty wielowyrazowe wprowadzane są z oporami /nie wszędzie/, mimo 
że dla użytkownika są one wygodniejsze i eliminuję wieloznaczność 
hasła przedmiotowego.

i. Tematami samodzielnymi mogę być nazwy postaci literackich,
np.

Oblomov /postać literacka/
Uomeo i Julia /postaci literackie/

4. Tematy osobowe zawsze uzupełniane sę dopowiedzeniami, 
dotyczęcymi dziedziny działalności, dat życia, np,

Zauner, Alfonz /językoznawca słowacki, 1903-1964/
W naszej praktyce nie zawsze przestrzega się tego, a jest to 

istotny element informacyjny.
5. Tytuły dzieł literackich tłumaczonych nie sę podawane w

oryginale, np.
Balzac, Honore de: Ludska komedia

To samo dotyczy innych dzieł sztuki, np,
Leonardo da Vinci: fiona Liza

Г, Tematy oznaczajęce nazwy instytucji, organizacji o za
sięgu lokalnym występuję pod swoję nazwę uzupełnione nazwę mia
sta /u nas odwrotnie/, np,

Deutsche BUciierei, Lipsko
7, Określniki nie sę znormalizowane i nie maję stałych 

miejsc w haśle. Ich forma i miejsce wynika z przekazywanej treś
ci, z wyjętkiem określników formalnych, które występuję na końcu 
hasła, majgc postać liczby mnogiej /spisy, podręczniki/, np.

Igrzyska olimpijskie - 1980 r. - fioskwa - sportowcy czecho
słowaccy - udział,
.wykopaliska archeologiczne - Bela - średniowiecze - spisy

8. określnikami geograficznymi mogę byc wszystkie nazwy to
pograficzne; nazwy miast, wsi, republik, np.

Budowle średniowieczne - Bratysława
W praktyce polskiej określnikami geograficznymi sę nazwy 

geograficzne dotyczęce państw, kontynentów, regionów świata, co
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czasem nie jest wygodne. Trzeba jednak podkreślić, ±e rozwiązanie 
przyjęte w normie i poradniku czechosłowackim nie jest najlepsze. 
Karto byłoby tu wprowadzić element systematyzacji, np.

Wykopaliska archeologiczne - Polska - Hazowsze - Płock
y. Określniki chronologiczne podawane są w postaci cyfr arab

skich /ważne dla automatyzacji/. Mogą to być dokładne daty, wieki, 
tysiąclecia. Także okresy historyczne typu średniowiecze, staro
żytność , np,

Bibliografia słowacka - 3..1954-198U 
Ceramika użytkowa - starożytność

foradnik zawiera wiele przykładów, omawia też wiele przypad
ków szczegółowych, Podajemy kilka rozwiązań, które w mniejszym 
lub większym stopniu różnią siy od przyjętych w Polsce,. Trudno 
jest też ocenić wartość tych rozwiązań. Są one po prostu nieco 
inne. Na pewno są też dyskusyjne. Na przykład norma i poradnik 
dopuszczają tzw. odwracanie haseł, typu:

Bratysława - pamiątki historyczne 
Pamiątki historyczne - Bratysława 

kierując .się przewagą ujęcia rzeczowego lub geograficznego, Qest 
TO kryterium bardzo nieostre, powodujące dużą synonimię. Uwagi 
te dotyczą także kolejności stosowania określnlków w zależności 
od ich ważności itp. Podkreśla się konieczność adekwatnego wyra

żania treści przez stosowanie adekwatnego hasła, ale jednocześnie 
dopuszcza się rozwiązania podwójne, a przyjęcie któregoś z nich 
pozostawia się do uznania indeksującemu.

Niezależnie jednak od wartości praktycznej tak normy, jak 

1 poradnika godne podkreślenia jest, że nad tymi zagadnieniami 

pracuje się, że widzi się celowość ujednalicenia, mimo że osiąg

nięcie ideału w tej dziedzinie jest szczególnie trudne.

Oadwiga Sadowska



K R O N I K A

POSIEDZENIE KOMITETU REWIZYJNEGO UKD 
DLA NAUK SPOŁECZNO-KULTUROWYCH 

Kraków, 8-12 października 1986 r.

Na zaproszenie Ośrodka informacji Naukowej PAN odbyło się w 
krakowskim Klubie Dziennikarzy "Pod Gruszę" kolejne posiedzenie 
Social Science Methodology, Sociology, Cultural Antropology UDC 
Revision Committee FI0/C30/31+39.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Holandii, NRD, 
Polski, RFN 1 Węgier. Tematyka posiedzenia dotyczyła problemów 
zwięzanych z realizację zadania Komitetu, Jakim jest przygotowy
wanie 1 opracowywanie projektów zmian UKD dla nauk społeczno-kul
turowych /socjologia, statystyka, demografia, etnografia/,

FID jest jedynę organizację, która jako właściciel praw 
autorskich ma prawo zatwierdzać i wprowadzać zmiany do UKU. Nowe
lizację systemu UKD oraz projekty zmian proponować może w zasa
dzie każdy jego użytkownik. Powinny jednak one być opracowane 
zgodnie z przepisami zawartymi w “UDC Revision and Publication 
Procedure" /publikacja FID 429/ oraz zaleceniami Centralnego Ko
mitetu Klasyfikacji / FIO/CCC /

X/Od 1 stycznia 1987 r. Rada FID wprowadziła nowę strukturę za- 
rzędzania Uniwersalnę Klasyfikację Dziesiętnę, Rozwięzano Cen
tralny Komitet Klasyfikacji FID/CCC, który został utworzony w 
1921 r, i był najdłużej działajęcym komitetem problemowym FID, 
Centralnym organem kierujęcym UKD jest odtęd Rada Zarzędzajęca 
ds. UKD /UDC Management Board - UMB/, W jej skład wchodzę: dy
rektor administracyjny UKD, przewodniczęcy czterech Koordyna-
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Wszystkie uwagi osób i instytucji zainteresowanych rozwojem 
UKO wraz z ich wyczerpującym uzasadnieniem sę przesyłane w formie 
projektu rewizji za pośrednictwem członków narodowych - w Polsce 
jest nim Instytut Informacji Naukowej. Technicznej i Ekonomicznej- 
do odpowiedniej komórki FID zwanej Classification Office, Po 
wstępnym opracowaniu wnioski te w postaci "Draft P-note" / “Projekt 
notacji"/ są przekazywane do rozpatrzenia właściwemu komitetowi 
FIO/C...« który przygotowuje je do opublikowania w formie P~noty 
/"zapis notacji"/.

Termin P-nota pochodzi od angielskiego tytułu pierwszych o- 
kólników FID zawiadamiajęcych o proponowanych zmianach: "Proposed 
Extensions Notes” - notatka o proponowanych uzupełnieniach; stęd 
powstał skrót PE-Notes, a następnie P-notes. Obok P-notes publiko
wane sę PC-noty, które zawieraję zmiany formalne dotyczęce P-not, 
takie jak przedłużenie terminu zgłaszania uwag. wycofanie P-noty 
oraz EC-noty zawierające erraty do tablic UKD.

Opublikowany projekt rewizji w formie dokumentu noszącego 
nazwę ”P-noty" jest rozsyłany do wszystkich członków FID. W ciągu 
4 miesięcy od daty opublikowania można za pośrednictwem członków 
narodowych zgłaszać, zawsze poparte wyczerpującym uzasadnieniem, 
uwagi i zastrzeżenia. Wszystkie zatwierdzone zmiany i uzupełnie
nia UKD podane w P-notach, PC-notach i EC-notach są publikowane 
w specjalnym wydawnictwie FID pt. "Extensions and Corrections to 
the UDC" /rocznik/. W Języku polskim dokonuje tego IINTE w rocz
niku "Wykaz zmian i uzupełnień wprowadzonych do Uniwersalnej Kla- 
syfikacji Dziesiętnej przez Międzynarodową Federację Dokumentacji 
a opublikowanych w "Extensions and Corrections to the UDC"”. /Do 
1982 r. były one publikowane w kwartalniku "UKD - Zmiany i Uzu
pełnienia"/. Użytkownicy mogą stosować zatwierdzone przez FID 
zmiany dopiero po ich zamieszczeniu w wymienionych czasopismach.

Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu w Krakowie były P-noty 
oraz PC-noty dotyczące metod nauk społecznych. P-noty dla sta
tystyki i statystyki demograficznej /ludnościowej/. P-noty z za-

cyjnych Komitetów Rewizyjnych, członek Rady FID oraz specjaliś
ci z dziedziny działalności wydawniczej, marketingu, komputery
zacji i finansów. Na czele Rady Zarządzającej stoi przewodniczą
cy mianowany przez Radę FID spośród członków UMB. Procedurę 
zmian notacji w UKD normuje "Kodeks praktyki w zakresie rewizji 
UKD” /Code of Practice for UDC Revision/.
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kresu struktur i procesów społecznych. Jeden projekt rewizji dla 
etnografii oraz rozgraniczenie problematyki socjologii, psycholo
gii społecznej oraz etnografii.

W dziedzinie metod nauk społecznych sformułowano Jednę P-no- 
tę. Opublikowane Już P-noty dla “Badań ilońciowych** /303.422/ i 
"Metod analizy" /303.У/’'̂  wymagały małych poprawek, które nanie
siono formułujęc PC-notę. Opracowano odpowiednie P-noty w celu 
przeniesienia "Statystyki" z 311 na 303 i "Statystyki demograficz
nej" z 312 na 314. Zakończono także dyskusję nad rewizję "Struktur 
społecznych" /316.3/. Dyskusja ta koncentrowała się na socjologi
cznym zróżnicowaniu społeczeństwa z punktu widzenie Jego udziału 
w procesie pracy."RewizJa procesów społecznych" /316.4/ polegała 
na dokonaniu .rozróżnienia różnych sposobów kierowania społeczeń
stwem w kapitalizmie 1 socjalizmie. Dla psychologii społecznej 
/316.6/.7/ stworzono konkordancję do Istniejęcych stanowisk w so
cjologii /316/ i psychologii /159.9/. W związku z "Etnografię" 
/dotychczas 39; w przyszłości 317/ przedyskutowano obszerne wę
gierskie opracowanie dotyczące folkloru.

W Jednym z posiedzeń uczestniczył prof. Piotr Sztompka z 
Uniwersytetu Dagiellońskiego, zaproszony jako specjalista, który 
przedstawił swoje uwagi na temat problematyki rozgraniczenia i 
wzajemnych związków socjologii, etnografii i psychologii społecz
nej.

Uczestnicy obrad zwiedzili Wawel, Bibliotekę Oagiellońską, 
kopalnię soli w Wieliczce oraz obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. 
Wyrazili również pod adresem organizatorów wdzięczoość za spraw
ną organizację posiedzenia oraz za stworzenie im tak licznych o- 
kazji do zapoznanie się z polską historią, kulturą 1 nauką.

Wiesław Babik

’̂ ^Liczby oznaczają odpowiednie symbole UKD,
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NARADA SPECJALISTÓW W SPRAWIE AUTOMATYZACJI 
ORAZ KOORDYNACJI GROMADZENIA ZBIORÓW NAUKOWYCH 

MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO NAUK SPOŁECZNYCH 
Moskwa, 17-29 listopada 1986 r.

Narada odbyła się zgodnie z planem działalności MSINS w roku 
1986, jako kolejna impreza tego typu, zwoływana co 2-3 lata na 
podstawie decyzji podjętej przez XI Naradę przedstawicieli akade
mii nauk krajów socjalistycznych w Tallinie w 1979 r. Celem ko
lejnych narad specjalistów jest ocena i uzgodnienie w trybie robo
czym elementów dokumentacji projektowej i rozwiązań metodycznych, 
mających zapewnić wzajemną zgodność prac podejmowanych przez kra
je członkowskie MSINS w dziedzinie automatyzacji tego systemu.

W relacjonowanej naradzie uczestniczyli przedstawiciele Buł
garii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, NRO, Polski, Słowacji, Wę
gier i Związku Radzieckie

Organizatorem narady był ośrodek centralny MSINS - Instytut 
Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR. Naradę otworzył dyrektor te
go Instytutu, członek AN ZSRR, W.A. Winogradów. W swoim wystąpie
niu podkreślił on szczególne znaczenie nauk społecznych w etapie 
przyspieszenia rozwoju i rekonstrukcji społeczeństw krajów socja
listycznych, zapoczątkowanym przez ostatnie zjazdy partii komuni
stycznych i robotniczych. Zadaniem służb informacyjnych jest w 
tych warunkach udostępnianie wszystkim krajom wspólnoty socjalis
tycznej całego dorobku ich łącznego potencjału naukowego, co moż
na osiągnąć jedynie za pomocą sprawnie działających zautomatyzowa* 
nych systemów informacji.

Przedmiotem narady były następujące grupy zagadnień:
- ocena działalności i zadania narodowych i centralnego ośrod

ków MSINS w dziedzinie rozwoju systemu,
- przygotowanie zaktualizowanej wersji projektu technicznego 

zautomatyzowanego MSINS,
- problemy zdecenfralizowanego opracowywania informacji w kra

jach członkowskich i wprowadzania jej do baz danych systemu,

- problemy metodyczne i technologiczne związane z zakładaną 

budową sieci informacyjnej MSINS,
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ocena sytuacji i zadań w dziedzinie koordynacji gromadzenia 
zbiorów literatury naukowej,

- wymiana doświadczeń poszczególnych delegacji i pokazy dzia
łania ośrodka przetwarzania danych w Instytucie Informacji Nauk 
Społecznych AN ZSRR,

1, Z referatem na temat: "Wyniki działalności ośrodków in
formacji krajów socjalistycznych związanej z tworzeniem Zautomaty
zowanego MSINS oraz zadania ośrodków narodowych i ośrodka central
nego w dziedzinie dalszego rozwoju systemu" wystąpił główny kon
struktor systemu W.R. Chisamutdinow, Referent scharakteryzował 
podstawowe wyniki prac w tym zakresie, wykonanych w cięgu ostat
nich paru lat i zarysował najważniejsze zagadnienia, których roz- 
więzanie jest potrzebne do rozbudowy systemu. Do zagadnień takich 
należy m.in. opracowanie kierunków i zasad wykorzystanie w syste
mie nowoczesnych środków technicznych /komputery osobiste, lasero
wy zapis danych itp,/ i oprogramowania. Wykorzystanie tych urzą
dzeń powinno pozwolić na utworzenie zdecentralizowanego banku da
nych MSINS, prowadzonego przez międzynarodową sieć powiązanych 
wzajemnie ośrodków prze'twarzania, wymiany i rozpowszechnienia in
formacji. Ważnym, lecz i skomplikowanym zadaniem Jest budowa 
wspólnego podsystemu udostępniania informacji źródłowej w postaci 
kopii dokumentów pierwotnych, co wiąże się m.in. z koniecznością 
znacznego usprawnienia procesu gromadzenia zbiorów literatury nau
kowej .

W dyskusji nad referatem uczestnicy narady zgłosili szereg 
uwag krytycznych, jak również wniosków zmierzających do uspraw
nienia działalności. Przedstawiciele ośrodka centralnego zobowią
zali się do wykorzystania tych uwag i wniosków przy projektowaniu 
planowych zadań w zakresie rozwoju ZMSINS.

2. Uczestnicy narady omówili zaproponowane przez ośrodek 
centralny systemu zmiany i uzupełnienia do "Projektu technicznego 
ZMSINS"; po dyskusji postanowiono zwrócić się do Rady MSINS o wy
danie odpowiednich zaleceń.

Ośrodki narodowe MSINS przygotują materiały do "Projektu 
technicznego ZMSINS":

1/ określenie sposobu formalnego przekazania ZMSINS do eks
ploatacji w poszczególnych krajach członkowskich,
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2/ informacje о urzędzeniach technicznych i oprogramowaniu 
wytwarzanych w krajach członkowskich i nadajęcych się do zastoso
wania w ZMSINS,

3/ wnioski w sprawie rozwoju podsystemu udostępniania kopii 
dokumentów źródłowych, wraz z określeniem możliwości kraju w tym 
zakresie i opisem posiadanych urzędzeń technicznych,

4/ dane charakteryzujęce narodowe systemy informacji o nau
kach społecznych.

Ośrodek centralny wprowadzi do "Projektu technicznego ZMSINS" 
następujęce zmiany;

1/ zadanie opracowania słownika nadrzędnego MSINS, który po
winien umożliwić wyszukiwanie międzybranżowe i dalsze doskonalenie 
struktury tematycznej baz danych,

2/ instrukcję w sprawie procedury dokonywania zmian w środ
kach lingwistycznych i dokumentacji normatywno-metodycznej oraz 
w sprawie informowania ośrodków narodowych o takich zmianach,

3/ zadanie opracowania sposobu zautomatyzowanej kontroli in
deksowanie dokumentów w fazie wprowadzania ich do rozproszonych 
zautomatyzowanych baz danych,

4/ zmniejszy objętość nowej redakcji “Projektu techniczne
go...".

Uczestnicy narady uzgodnię zgłaszane przez siebie uzupełnie
nia do "Projektu..." z kierownikami własnych ośrodków narodowych 
i prześlę je do ośrodka centralnego w I kwartale 1987 r.

Ośrodki narodowe przekażę do ośrodka centralnego uwagi i 
wnioski w sprawie zestawu elementów opisu bibliograficznego prze
widzianych w nowej redakcji "Projektu, , oraz elementów opisu 
bibliograficznego czasopisma w centralnym zautomatyzowanym kata
logu wydawnictw cięgłych.

Ośrodek centralny zakończy opracowanie projektu "Instrukcji 
w sprawie sporzędzania opisów bibliograficznych w ZMSINS", uwzglę- 
dniajęcej zalecenia dokumentu normatywnego MSINT: "Opis bibliogra
ficzny dokumentu" i przedstawi ten projekt do uzgodnienia na fo
rum Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji MSINS i do zatwierdze
nia przez Radę systemu.

3. Omówiono sprawę zdecentralizowanego opracowywania w kra
jach członkowskich systemu materiałów informacyjnych i wprowadza
nia ich do wspólnych baz danych. W wyniku dyskusji sformułowane 
zostały następujęce wnioski:
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1/ potrzebne jest opracowsnie instrukcji w sprawie wyboru 
dokumentów przeznaczonych do wprowadzania do rozproszonych zau
tomatyzowanych baz danych MSINS,

2/ niezbędne jest uściślenie obszarów tematycznych poszcze
gólnych baz danych,

3/ należy zwrócić się do ośrodka centralnego o dostarczenie 
do wszystkich ośrodków narodowych wykazów wydawnictw cięgłych ob
jętych bazami danych i zautomatyzowanym katalogiem wydawnictw 
cięgłych MSINS,

4/ zwrócić się do ośrodka centralnego o przyspieszenie prac 
zwięzanych z tworzeniem zautomatyzowanego katalogu wydawnictw 
cięgłych^

5/ opracować do 15 kwietnia 1987 r. formularz opisu biblio
graficznego tytułów wydawnictw cięgłych przy uwzględnieniu po
trzeb zwięzanych z koordynację gromadzenia zbiorów literatury 
naukowej ̂

6/ zwrócić się do ośrodków narodowych, reprezentujęcych 
kraje, w których funkcjonuję zautomatyzowane katalogi wydawnictw 
cięgłych, aby do końca I półrocza 1987 przekazały do ośrodka cen
tralnego materiały instruktażowe 1 metodyczne dotyczęce tych ka
talogów,

7/ zbadać możliwość zainstalowania urzędzeń przeadresowuję- 
cych pytania skierowane do jednej bazy danych - na inne bazy^

8/ sporzędzić słownik terminów stosowanych w dokumentacji 
projektowej ZMSINS.

4. Podczas narady przedstawiono i oceniono szereg referatów 
i doniesień dotyczęcych środków lingwistycznych, urzędzeń tech
nicznych, obsługi informacyjnej, dokumentów metodologicznych i 
problemów teletransmisyjnego wprowadzania danych przez ośrodki 
narodowe bezpośrednio do rozproszonych zautomatyzowanych baz da
nych MSINS, W wyniku tych ocen sformułowane zostały następujęce 
wnioski i zalecenia:

1/ zwrócić się do ośrodka centralnego o opracowanie wielo
letniego planu edycji środków lingwistycznych MSINS,

2/ zwrócić się do ośrodka centralnego o dostarczenie do 
wszystkich ośrodków narodowych Klasyfikacji MSINS,

3/ konieczne jest przygotowanie nowego wydania "Instrukcji 
wyszukiwania informacji bibliograficznej w bazach danych", z u- 

■ względnienlem zmian w strukturze tych baz i w metodyce indekso
wania,
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4/ w celu usprawnienia procesu opracowywania informacji i 
wprowadzania jej do systemu należy przedłużyć eksperymentalne 
teletransmisyjne wprowadzanie opisów bibliograficznych, przygoto
wywanych w ośrodkach narodowych do centralnych baz danych MSINS, 

5/ przedłużyć prace eksperymentalne w zakresie wprowadzania 
do baz danych NSINS za pomocę zapisów na taśmach magnetycznych, 
danych czeskiej bibliografii narodowej,

6/ kontynuować szkolenie specjalistów w zakresie dialogowego 
wyszukiwania informacji w bazach danych MSINS. Opracować wspólny 
program szkolenia użytkowników informacji w zakresie jej wyszuki
wania dialogowego.

7/ kontynuować prace zwięzane z tworzeniem pomocniczej bazy 
typowych profilów wyszukiwawczych, odzwierciedlajęcych potrzeby 
informacyjne w zakresie aktualizacji kierunków badań społecznych 
w krajach członkowskich MSINS,

8/ kontynuować badanie potrzeb użytkowników informacji w 
dziedzinie nauk społecznych. Uaktualnić wspólnę bibliografię 
opracowań naukowych w tym zakresie,

9/ w ośrodkach narodowych należy zorganizować ewidencję roz
powszechniania materiałów normatywno-metodycznych otrzymyvyanych 
z ośrodka centralnego,

10/ zwrócić się za pośrednictwem ośrodka centralnego do 
Wszechzwięzkowego Instytutu Naukowo-Badawczego Stosowanych Syste
mów Zautomatyzowanych /WNIIPAS/ o przydział dodatkowego czasu na 
teletransmisję danych między ośrodkami narodowymi a centralnymi 
bazami MSINS.

5, Uczestnicy narady zapoznali się z przygotowanymi przez 
przedstawicieli ośrodka centralnego referatami: L. Protopopowej 
"0 działalności MSINS w zakresie koordynacji gromadzenia zbiorów 
naukowych w latach 1985-1986" oraz G. Jurczenkowej “Zadania oś
rodków narodowych MSINS w zakresie koordynacji gromadzenia zbio
rów naukowych w latach 1986-1990",

W toku dyskusji nad referatami uczestnicy narady skonstato
wali znaczny postęp prac zwięzanych z koordynację gromadzenia 
zbiorów, osięgnięty w okresie sprawozdawczym. Opracowano dokumen
ty normatywno-metodyczne na ten temat, dokonano systematyzacji 
wydawnictw cięgłych i oddano do druku "Indeks wydawnictw cięgłych 
z dziedziny nauk społecznych, nabywanych przez ośrodki narodowe
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z krajów nie należęcych do RWPG". Uczestnicy niirady и.чы1 i /a nu
lowe utworzenie zautomatyzowanego katalogu tych wydawnictw.

Podczas narady uzupełniono i zaaprobowano przygotow.ino pr.:»;/ 
stronę węgierskę "Zasady wyboru zagranicznych wydawnictw cisigiych 
zalecanych do gromadzenia w MSINS", jak tez oceniono pc/ygotowany 
przez ośrodek centralny "Klasyfikację MtilNS do celów systematyza
cji wydawnictw cięgłych nabywanych przez system". Za poditowy tej 
systematyzacji postanowiono przyjęć "Klasyfikacja MuiNii" uzupel- 
nionę niezbędnymi elementami "Klasyfikacji MSINT" oraz "Klasyłi- 
kacji ośrodka centralnego MSINS",

W wyniku dyskusji sformułowany został szereg wmoskow;
1/ pod adresem ośrodków narodowych:

- o przekazywanie do ośrodka centralnego w terminie do l grud
nia danego roku wykazów nowych tytułów wydawnictw cięgłych zale
canych do prenumeraty na rok następny,

- o przekazanie do ośrodka centralnego w okresie od stycznia 
do czerwca 1987 r, uwag na temat zasad systematyzacji wydawnictw 
cięgłych,elementów opisu wydawnictw cięgłych w zautomatyzowanym 
katalogu tych wydawnictw, dokumentacji zautomatyzowanych katalogów, 
jeśli w danym kraju sę one prowadzone, informacji o możliwości u- 
działu w podsystemie zaopatrywania użytkowników MSINS w kopie do
kumentów pierwotnych;

2/ pod adresem ośrodka centralnego:
- o dostarczanie co roku w terminie do końca lutego wykazów 

wydawnictw cięgłych, których prenumerata leży w interesie MSINS,
- o przygotowanie i rozęsłanie w 1 kwartale 1987 r. do ośrod

ków narodowych "Instrukcji w sprawie systematyzacji w ramach MSINS 
wydawnictw cięgłych",

- o opracowanie formularza do przekazywańia ośrodkowi central
nemu informacji o nabytkach wydawnictw cięgłych z krajów nie na
leżęcych do RMfPG.

6, W czasie narady przeprowadzono szereg zajęć praktycznych 
w zakresie dialogowego wyszukiwania informacji i wprowadzania do 
baz danych. Odbyły się spotkania uczestników narady z przedstawi
cielami zakładów Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR: 
Budowy Systemów Informacyjnych; Informacji Bibliograficznej: Lin
gwistyki; Kompleksowej Obsługi Informacyjnej; Opracowywania Mate
riałów Informacyjnych, Wykorzystania Komputerów Osobistych oraz 
Ośrodka Elektronicznego Przetwarzania Danych. Obecni na naradzie
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przedstawiciele Instytutu Krajów Wschodu; Instytutu Ameryki Ła
cińskiej AN ZSRR oraz Ośrodka Informacji Nauk Społecznych AN 
Łotewskiej SRR podzielili się swymi doświadczeniami w dziedzi
nie współpracy z Instytutem Informacji Nauk Społecznych w zakre
sie budowy zautomatyzowanej sieci informacyjnej radzieckiego sy
stemu informacji o naukach społecznych*

Uczestnicy narady zostali poinformowani, że kolejne planowe 
posiedzenie Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji MSINS odbę
dzie się w Warszawie w marcu 1987 r*

San Lenart

POSIEDZENIE STAŁEO GRUPY ROBOCZEO 
ds. AUTOMATYZACJI MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU 

INFORMACYJNEGO NAUK SPOŁECZNYCH 
Warszawa, 15-21 marca 1987 r.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele placówek infor
macyjnych akademii nauk: Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, NRO, 
Polski, Słowacji, Węgier i Zwięzku Radzieckiego.

Imprezę otworzył dyrektor Ośrodka Informacji Naukowej PAN, 
doc.dr hab. A. Gromek. Witajęc uczestników i życzęc im owocnych 
obrad dyr. Gromek zwrócił uwagę na rosnęce potrzeby w zakresie 
informacji o naukach społecznych i przedstawił syntetyczne cha
rakterystykę prac wykonanych przez Ośrodek w roku 1986 przy 
tworzeniu polskiego Systemu Informacji o Naukach Społecznych.

Przedmiotem posiedzenia były - zgodnie z zatwierdzonym przez 
członków Grupy programem - następujęce zagadnienia:

1. Ocena wyników realizacji zadań “Planu działalności MSINS" 
w roku 1986 i w I kwartale 1987 r. w części dotyczęcej automaty
zacji systemu. Z referatami na ten temat występili przedstawicie
le ośrodka centralnego MSINS, W. Chisamutdinow, przewodniczęcy 
Grupy, i W. Gliński. Referenci odnotowali, że ośrodki narodowe 
krajów członkowskich MSINS wykonały w okresie sprawozdawczym sze
reg prac badawczych, projektowych i organizatorskich, zwięzanych 
z zastosowaniem nowych urzędzeń technicznych i nowych technologii
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przetwarzania informacji, które przyczyniły się do znacznego pod
niesienia wydajności pracy kadr informacyjnych, sprawności i ja
kości obsługi informacyjnej, poprawy metod działalności informa
cyjnej.

W ośrodku centralnym MSINS zakończono.w 1986 r, prace zwię- 
zane z wdrażaniem nowej technologii opracowywania literatury nau
kowej, opartej na zastosowaniu elektronicznego przetwarzania da
nych. W okresie sprawozdawczym wprowadzono do pamięci komputera 
około 200 tys. opisów dokumentów, powiększając w ten sposób o- 
gólny ich zbiói—  dostępny dla wyszukiwania retrospektywnego - do 
przeszło 450 tys. opisów. Pozwoliło to na istotną poprawę obsługi 
informacyjnej we wszystkich krajach uczestniczących w MSINS.

Nastąpiło ożywienie działalności ośrodków narodowych MSINS 
na odcinku zdecentralizowanego opracowywania literatury. Działal
ność ta została podjęta zgodnie z zatwierdzonymi przez XI Posie
dzenie Rady MSINS "Zasadami podziału pracy między ośrodkami naro
dowymi MSINS w zakresie opracowywania pierwotnych dokumentów in
formacyjnych dla centralnej zautomatyzowanej bazy danych".

W roku 1986 opracowana została nowa redakcja "Projektu tech
nicznego ZMSINS".

Czynnikiem określającym zadania w dziedzinie tworzenia środ
ków lingwistycznych MSINS było w roku 1986 Istotne rozszerzenie 
obszaru tematycznego MSINS. Szczególną uwagę trzeba było przy tym 
zwrócić na rozwiązania ogólnosystemowe, sposoby wyrażania uzupeł
niających aspektów zawartości dokumentów i zwiększenie możliwości 
wyszukiwawczych systemu.

W związku z tworzeniem nowych baz danych, uwzględniających 
nowe obszary tematyczne^ wyłoniła się sprawa unifikacji leksyki 
i konieczność rozwiązania problemu wyszukiwania informacji w u- 
kładzie międzydyscyplinarnym. Powstała w związku z tym koncepcja 
opracowania jednolitego słownika nadrzędnego MSINS, W ośrodku cen
tralnym przygotowuje się edycję środków lingwistycznych systemu,
W ośrodkach narodowych podjęto prace nad przygotowaniem środków 
lingwistycznych w dwóch wersjach językowych.

Członkowie Grupy pozytywnie ocenili dotychczasowe wyniki 
działania i sformułowali odpowiedni wniosek pod adresem Rady MSINS, 
Stwierdzono równocześnie, iż wytworzyła się paradoksalna sytuacja, 
w której rozwój realnej obsługi informacyjnej zaczyna przebiegać 
szybciej niż tworzenie niektórych elementów dokumentacji projek-
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towej systemu. Grupa postanowiła zwrócić się do Rady MSINS o za
pewnienie dodatkowego czasu na opracowanie odpowiednich rozdzia
łów "Projektu technicznego ZMSINS" oraz podjęcie postanowienia, 
że "Projekt,.," powinien obejmować problemy współpracy ośrodków 
narodowych w skali całego systemu, tj, wspólnego tworzenia baz 
danych, ich lokalnej eksploatacji oraz zapewnienia użytkownikom 
informacji dostępu do materiałów źródłowych,

2, Ocena wykonania zaleceń zawartych w protokole Narady spe
cjalistów w sprawie automatyzacji oraz koordynacji gromadzenia 
zbiorów naukowych w ^iSINS. przeprowadzonej w Moskwie w listopa
dzie 1986 Г. Protokół ten zawierał 31 zaleceń dotyczących 24 kie- 
runKów działania, w tym 16 zaleceń skierowanych pod adresem ośrod
ka centralnego, 4 - łącznie ośrodka centralnego i ośrodków narodo
wych 1 11 - adresowanych do wszystkich ośrodków narodowych.

Ośrodek centralny wykonał szereg zaleceń, w tym w sprawie 
przygotowania planu edycji środków lingwistycznych, jak też pro
jektów: programu szkolenia, instrukcji w sprawie wyboru dokumen
tów do centralnych baz danych MSINS, słownika terminów stosowa
nych w "Projekcie technicznym ZMSINS", instrukcji w sprawie uzu
pełnień 1 zmian w dokumentach normatywno-metodycznych, Kontynuowa
ne są prace w zakresie 14 zaleceń. Niektóre działania w ogóle nie 
zostały podjęte, gdyż nie wpłynęły niezbędne w tym celu materiały 
wyjściowe z ośrodków narodowych. Dotyczy to zwłaszcza dokończenia 
prac nad "Projektem technicznym ZMSINS", bibliografii badań do- 

' tyczących potrzeb użytkowników informacji i wydania materiałów 
narady,

3, Grupa oceniła przygotowany przez ośrodek centralny pro
jekt "Zasad Wyboru literatury dla centralnej zautomatyzowanej ba
zy danych MSINS”, Grupa przyjęła etapowe sprawozdanie delegacji 
ośrodka centralnego z realizacji zadania badawczego na temat: 
"Problemy wprowadzania opisów bibliograficznych do centralnej za
utomatyzowanej bazy danych". Przyjęła również do wiadomości wyko
nanie pierwszej wersji opracowania; "Tworzenie rozproszonego zau
tomatyzowanego banku danych ZMSINS". Grupa postanowiła zwrócić 
się do kierowników ośrodków narodowych MSINS o przyspieszenie o- 
pracowania bibliografii na temat badania potrzeb użytkowników in- 
formacj1 ,

4, Rozpatrzono projekt porozumienia między MSINS a Międzyna
rodowym Instytutem Naukowo-Badawczym Zagadnień Zarządzania w spra-
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wie utworzenia problemowej bazy danych o naukach zarządzania.
W obradach na ten temat uczestniczył przedstawiciel Instytutu Or
ganizacji. Zarzędzania 1 Doskonalenia Kadr. mgr B. Radomski, re
prezentujący stronę polską w systemie międzynarodowym. Przedstawi
ciele lOZiOK i OIN PAN zaproponowali pozostałym uczestnikom narady 
podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia udziału polskiego 
Systemu Informacji o Organizacji, Zarządzaniu, Gospodarce i Admi
nistracji w działalności MSINS,

5. Grupa przeanalizowała i oceniła rozdział 2: "Rozwój i eks
ploatacja ZMSINS"projektu "Planu rozwoju MSINS w 1988 r,", W toku 
dyskusji zaproponowano szereg zmian i uściśleń zadań ujętych w 
projekcie,

6. Grupa oceniła i przyjęła projekt planu wydania środków 
lingwistycznych ZMSINS i postanowiła zwrócić się do Rady MSINS o 
wprowadzenie do planu na rok 1988 zadania dotyczącego opublikowa
nia "Klasyfikacji MSINS".

7. Spośród uczestników spotkania wyłoniono sekcję do spraw 
koordynacji gromadzenia zbiorów naukowych. Podczas obrad sekcji 
przedstawiciel ośrodka centralnego, G, Jurczenkowa zaproponowała 
główne kierunki działania w omawianej dziedzinie w latach 1987- 
-1988, zaliczając do nich;

- przygotowanie do publikacji zaktualizowanego "Indeksu wydaw
nictw ciągłych z dziedziny nauk społecznych, nabywanych przez oś
rodki narodowe z krajów nie należących do RWPG",

- utworzenie i oddanie do eksploatacji zautomatyzowanego kata
logu wydawnictw ciągłych,

- kontynuację opracowań badawczych i metodycznych związanych 
z koordynacją gromadzenia zbiorów naukowych,

- aktywizację działalności ośrodków narodowych w zakresie 
udostępniania użytkownikom kopii dokumentów pierwotnych.

Członkowie sekcji jednogłośnie uznali, iż najważniejszym 
zadaniem jest utworzenie zautomatyzowanego katalogu wydawnictw 
ciągłych, co przyczyni się do racjonalizacji prenumeraty i popra
wy obsługi użytkowników.

Przeanalizowano i oceniono dokumenty regulujące opracowywa
nie informacji; "Instrukcję w sprawie klasyfikacji wydawnictw 
ciągłych"; "Formularz opisu wydawnictwa ciągłego" wraz z załącz
nikami /kody; języków, krajów, ośrodków narodowych, rodzajów wy
dawnictw/, Uzgodniono zespół elementów opisu niezbędnego do wpro-
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wadzania danych do zautomatyzowanego katalogu wydawnictw cięg~ 
łych.

Sekcja sformułowała wnioski w sprawach:
1/ dokończenia prac zwięzanych z przygotowaniem: "Instrukcji 

w sprawie klasyfikacji wydawnictw ciągłych" oraz "Klasyfikacji do 
celów systematyzacji wydawnictw ciągłych",

2/ dostarczenia przez ośrodki narodowe do ośrodka centralne
go brakujących materiałów niezbędnych do wykonania planowanych 
prac w zakresie koordynacji gromadzenia zbiorów,

3/ wydania "Indeksu wydawnictw ciągłych... nabywanych w kra
jach nie należących do RWPG",

4/ opracowania wykazu wydawnictw ciągłych mikrofiszowanych 
w ramach MSINS.

Sporządzono protokół z posiedzenia Grupy i postanowiono 
przedstawić go do zatwierdzenia przez Radę MSINS w maju 1987 r.

□an Lenart





BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 
„ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ" 

za lata 1982-1987



BiBLlOGRAFiA

2AV.'Ai<T03CI "ZAGADNIEŃ INFORI-iACDl NAUKOWEJ" 
za lata 1982 - 198/

O p r a c o w a ła  i A R I A  SZOliANSIśA

Bibliografia zawartości "ZagarJiiioń infonnacji Naukowej" za 
lata 1982 - 1987 ujmuje wszystkie pozycje zamieszczone w kolejnych 
10 zeszytach tego czasopisma, tj. od nr 2/41/1982 do nr 1/50/1987.

Dotychczas została opublikowana "Bibliografia zawartości "Za
gadnień Informacji Naukowej" za lata 1962-1972"; był to oddzielny 
numer czasopisma 21N nr 1/82/1978 , w którym uj v’to wszystkie po
zycje zamieszczone w wydawanym w latach 1982-1971 "Biuletynie 
OOilN PAN" oraz w jego kontynuacji "Zagadnieniach Informacji Nau
kowej" /w wydawnictwie zachowana jest cięgłośc numeracji/. v; "Za
gadnieniach Informacji Naukowej" nr 1/40/ z 1982 r, zamieszczono 
natomiast jako wkładkę "Bibliografię zawartości "Zagadnień Infor
macji Naukowej" za lata 1978-1982", ujmujęc wszystkie pozycje za
mieszczone w poszczególnych numerach czasopismzi od nr 1/32/1978 
do nr 1/40/1982.

Niniejsza Bibliografia zawartości "Zagadnień Informacji Nau- 
Kowej" została opracowana zgodnie z tymi samymi zasadami co biblio
grafie poprzednie. Zachowano przyjęty w "Zagadnieniach..." podział 
na: artykuły problemowe, materiały i przyczynki, recenzje i omówie
nia oraz kronikę, W poszczególnych działach pozycje zostały ułożo
ne alfabetycznie według nazwisk autorów lub według tytułów opraco
wań /w przypadku recenzowanych opracowań zbiorowych/.

Bibliografia zawiera indeks przedmiotowy oraz indeks autorów.
Opis bibliograficzny poszczególnych publikacji został sporzę- 

dzony według zasad przyjętych w bibliografiach; zawiera on nazwis
ko i imię autora, tytuł artykułu /opracowania/, nazwę czasopisma,
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rok vvydania, numer bieżęcy oraz w nawiasach / / kolejny numer
czasopisma i dane o streszczeniach /rez. - streszczenie w 
rosyjskim: summ. - streszczenie w j^z. angielskim/. Dla tytułu 
czasopisma przyjęto skrót 2IN /"Zagadnienia Informacji Naukowej"/.

Działy: Artykuły problemowe /poz. 1-47/oraz Materiały i przy
czynki /poz, 48-73/zostały opracowane w formie tłibliografii adno- 
towanej. Poza opisem bibliograficznym każda kolejna pozycja zawie
ra krótkie streszczenie treści danego artykułu, W przypadku niektó
rych pozycji ujętych w Materiałach i przyczynkach poza streszcze
niem podano również dane dotyczące literatury, na podstawie której 
był opracowany materiał. Ta część bibliografii została wydrukowana 
jednostronnie, aby umożliwić wykorzystanie zawartych w niej danych 
do dalszych opracowań.

Dział Recenzje i omówienia /poz, 74-124/ zawiera alfabetyczny 
wykaz prac autorów obcych i polskich, jak również opis prac doktor
skich z zakresu informacji naukowej, które były omawiane na łamach 
"Zagadnień Informacji Naukowej". Każda pozycja zawiera pełny opis 
recenzowanej czy omawianej pracy w języku oryginału, a następnie 
tytuł recenzji /omówienia/ w języku polskim, imię i nazwisko re
cenzenta /rec,/ lub omawiającego /omów./ oraz dane dotyczące za
mieszczenia recenzji lub omówienia w kolejnym numerze czasopisma.

Dział Kronika /poz, 125-161/ ujmuje wszystkie pozycje zamie
szczone w kolejnych numerach "Zagadnień Informacji Naukowej" w 
dziale pod tym tytułem. Są to przede wszystkim informacje i spra
wozdania z konferencji naukowych, sympozjów, seminariów i innych 
spotkań poświęconych informacji naukowej, opracowane przez ich u- 
czestników. Materiały zawarte w dziale Kronika ułożone są alfabe
tycznie według poszczególnych tytułów. Po tytule podane jest naz
wisko opracowującego oraz dane dotyczące zamieszczenia pozycji w 
kolejnym numerze czasopisma.

Indeks przedmiotowy, zawierający hasła wyrażające treść arty
kułów, recenzji i doniesień opublikowanych w kolejnych numerach 
"Zagadnień Informacji Naukowej" odsyła do numerów poszczególnych 
pozycji Bibliografii. Hasła indeksowe opracowano z zachowaniem 
trzystopniowego podziału.

Indeks autorów zawiera nazwiska i imiona autorów prac orygi
nalnych, prac recenzowanych, autorów recenzji, omówień, donie
sień, jak również tłumaczy. W przypadku recenzowanych prac zbioro
wych do indeksu włączono również nazwiska redaktorów.
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1. Aij/.ł. u. Społeczne podejście do Informacji w naukach społecz
nych. Ti. l z  ang,| E. Stolarska ZIN 1982 nr 2/41/ a, S-19 
bibliogr. 14 poz. rez, sumra,

króba okrećienia yeneralnych różnic nui^dzy charakteron 
nauk а;.о1 ес::пус.1 i przyrociniczycn oraz odnicnnobci psychicz
nej naukowców w zakresie nauk społeczny cli, lióżnicc w procesie 
kor.iunikacji w tych dwóch środowiskach, specyfika potrzeb in- 
fornacyjnych i nawyków poszukiwania infornacji w naukacli spo
łecznych. krytyczna ocena dotychczasowycli systemów i siużb 
infonnacyjnych w naukach społecznycli i warunki uzyskonia e- 
fGi.tywnoćci informacji, kotrzeba vvprowadzenla czynnika ludz- 
kiecjO pot reclniczęceyo iiiî dzy iornolnyini syatciiamj informacji 
Л użytkcwnikaini.

J. Informacja naukowa w zakresie sterov<ania procesa
mi społecznymi, Tł, z ros. J. Lenart, 2’IIJ 1980 nr 2/49/ 
s. !55-;>7 rez. зиглгл.

Zadania i kierunki rozwoju Jziału infornacji w Instytu
cie Sterowania Procesami Społecznymi, przy KS Cużgarskiej 
l^artii i.omunistycznej. i.ateyorie obsługiwanych użytkowników 
informacji i metody badania ich potrzeb, Źródła pozyskiwania 
i sposoby gromadzenia informacji. Formy rozpov«zechniania in
formacji /wydawnictwa informacyjne, SOI, U'.Vi/, Formy współpra
cy krajowej i międzynarodowej. Funkcje i zadania oraz warunki 
utworzenia zintegrowanego zautomatyzowanego systemu informa
cji o problemach sterowania procesami społecznymi. Kierunki 
rozwoju działalności informacyjnej w instytucie Sterowania 
łrocesami Społecznymi.
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3, AliTOVVIGZ E, Etapy tworzenia języka informacyjnego dla zauto
matyzowanych systemów informacji. ZIN 1984 nr 2/45/ s. 3-24 
bibliogr. 17 poz. rez, summ.

Próba charakterystyki procesu tworzenia języka informa
cyjnego. Etap projektowania języka - formułowanie jego koncep
cji /formułowanie modelu/; przygotowania metajęzyka umożliwia- 
jęcego opis struktury projektowanego języka informacyjnego 
/metametajęzyka/, ustalenie projektowanych poziomów języka 
informacyjnego i jego zakresu tematycznego, określenie ustro
ju pola semantycznego. Etap konstruowania języka informacyj
nego - konkretna realizacja modelu; praktyczna, rozszerzona 
realizacja przygotowanego projektu /etap projektowania szcze
gółowego/.

4. AIMTO'.VICZ E. (,ożliwości integracji języków informacyjnych na 
przykładzie języka deskryptorowego i języka haseł przedmioto
wych. ZIN 1985 nr 1/48/ 9. 47-G8 bibliogr. 10 poz. rez. summ.

Powstawanie bariery językowej między systemami informacji 
jako główny czynnik utrudniajęcy wykorzystanie zbiorów tych 
systemów. Kryteria przekładalności języków informacyjno-wyszu- 
kiwawczych. Zakres eksperymentalnej analizy porównawczej struk
tury języka haseł przedmiotowych i języka deskryptorowego w 
dziedzinie naukoznawstwa. Ocena możliwości integracji analizo
wanych języków w świetle praktyki ich budowy i zasad stosowa
nia do rzeczowego opracowania dokumentów. Postulaty dotyczęce 
rozwoju języka haseł przedmiotowych w powięzaniu z Językami 
desкryptonowymi.
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5 . AKTOWICZ E, I CHt-.lhLEWSł.A-CjOKCZYCA £. Wykorzystania aparatu 
definicyjnego języków informacyjno-wyezukiwawczych w słowni
kach terminologicznych. ZIN 1986 nr 1/48/ s. 59-80 bibliogr.
10 poz. rez. sumin.

Funkcje języka informacyjno-wyszukiwawczego /0IVV: ih- 
formacyjna, metainfornacyjna i wyszukiwawcza. OIW w systemach 
on-llne. Kody semantyczne jako OIW, środki 1 metody definiowa
nia terminów. Kóżnice systemu paradygmatycznego w OIliV i w ję
zyku naturalnym. Aparat definicyjny w 3IW. Wiedza Językowa i 
pozajęzykowa wykorzystywana przy tworzeniu systemu paradygma
tycznego 3IW. Kategoryzacja słownictwa jako element aparatu 
definicyjnego. Ocena przydatności materiałów wetodyczno-norroa- 
tywnych /międzynarodowych i polskich/ stosowanych w leksyko
grafii specjalistycznej. Zestaw cech konotacyjnych jako śro
dek organizujący strukturę definicji w słownikach terminolo
gicznych, Składniki metajęzyka semantycznego.

6, B03AR B. O normalizacji terminologii. ZIN 1987 nr 1/50/ 
s, 23-35 bibliogr. 5 poz. rez. summ.

Metodologiczne podstawy normalizacji terminologii, stano
wiącej główny czynnik komunikacji naukowej. Krytyczna analiza 
międzynarodowych standardów i zaleceń /ISO/ i polskich norm 
/PN/ dotyczących terminologii. Niekonsekwencje sformułowań de
finicji w normach terminologicznych. Niektóre kryteria pomocne 
w uporządkowaniu leksykograficznych podstaw terminologii.
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7. BUGALSKA В. Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w ekspe
rymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego. ZIN 
1985 nr 2/47/ 8. 27-38 bibliogr. 6 poz. rez, summ.

Badanie powstających w procesie badawczym potrzeb infor
macyjnych naukowców. Organizacja efektywnej obsługi informa- 
cyjnej badanej kategorii użytkowników. Zastosowana metodyka 
badawcze. Rozpoznanie potrzeb twórców i wykorzystania infor
macji w procesie badawczym. Maksymalizacja aktywności twór
czej użytkowników uczestniczących w eksperymentalnej obsłudze 
informacyjnej.

8. CHMIELEWSKA-GORCZYCA E. Struktura instrukcji wyszukiwawczej. 
ZIN 1984 nr 1/44/ s. 49-63 bibliogr. 4 poz. rez, summ.

Operacje indeksowania i wyszukiwania w systemach infor- 
macvjno-wyszukiwawczych. Dęzyk indeksowania a j^zyk wyszuki
wawczy Jako dwa podj^zyki Jednego języka informacyjno-wyszu- 
klwawczego. Operatory logiczne algebry Boole'a wykorzystywa
ne przy wyszukiwaniu: iloczyn, suma 1 różnica zbiorów. Inter
pretacja operatorów logicznych na gruncie języka wyszukiwaw
czego. Operatory kontekstowe i arytmetyczne.
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9, CHMIELEWSKA-GORCZYCA E. Struktura Języka informacyjno-wyezu- 
kiwawczego. ZIN 1982 nr 2/41/ a. 41-64 bibliogr. 7 poz, raz, 
8umm,

Podstawowe poziomy Języka InformacyJno-wyazukiwawczego: 
poziom liter /alfabet/, wyrazów /słownik/, zdań i tekstów. 
Gramatyka Języka i reguły syntaktyczne. Oednostki autosyntak- 
tyczne i synsyntaktyczne Języka, Słownik Języka /leksykon/. 
Gramatyka tekstu. Różnica między alfabetem a słownikiem, Ce
chy charakterystyczne alfabetu, słownika, zdań i tekstów OIW, 
Typy i formy leksykalnych wykładników konstytutywnoóci zdania, 
wykładników przynależności do zdania oraz łęczników /zdanio
wych i międzyzdaniowych/ stosowanych w JIW, Rozwijanie zdań 
1 notacja nawiasowa.

10. CIEŚLAK T., URBAN 3. Biblioteka szkoły wyższej Jako warsztat 
pracy naukowej i dydaktycznej. ZIN 1984 nr 1/44/ s. 15-26 
bibliogr. 4 poz. rez. summ.

Konieczność uznania biblioteki szkoły wyższej za istotne 
ogniwo w procesie dydaktycznym. Wstępny wywiad wśród pracowni
ków naukowo-dydaktycznych Akademii Rolniczej w Szczecinie, 
użytkowników Biblioteki Głównej - dla uzyskania pełniejszego 
obrazu badanych wcześniej postaw studentów wobec biblioteki 
uczelnianej. Omówienie i szczegółowa analiza uzyskanych mate
riałów.
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11. OAMENTKA E. Cherekterystyka zbiorów Informacji o atanowle- 
kach archeologicznych w Polecę. ZIN 1984 nr 1/44/ e. 27-48 
bibllogr. 10 poz. rez. eumm.

Zbiory informacji o stanowiskach archeologicznych w 
Polsce - rodzaje, liczebność, elementy zbiorów. Charakte
rystyka zawartości kart stanowiska archeologicznego - ele
menty opisu stanowiska, wieloznaczność nazw poszczególnych 
pól danych oraz tekstów instrukcji. Karta Ewidencji Stano
wiska Archeologicznego. Karta Badań Powierzchniowych. Kar
ta F. Białeckiej. Specyfika danych archeologicznych.

12. DOWNAR-ZAPOLSKA A., DAZOON A, Badanie potrzeb informacyj
nych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. ZIN 1983 nr 2/43/ s. 25-52 bibliogr. 6 poz. 
raz. sufflm.

Uzasadnienie celowości badań Informacyjnych pracowni
ków naukowych jako użytkowników Bibliotaki Głównej Uniwer
sytetu im. A. Mickiewicza. Forma i przebieg badań. Pierwszy 
etap badań - ankieta sondażowa; drugi etap - badania calo- 
wo-loeowej grupy pracowników naukowych w oparciu o rozsze
rzony kwestionariusz ankiety. Omówienie wyników badań. Oce
na wyników ankiety 1 wnioski. Załącznik - tekst ankiety 
’’Badanie potrzeb użytkowników informacji w Bibliotece Głów
nej UAM - 1982 r.”.
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13, GAPOCZKA М, Działalność informacyjna i perspektywy współpra
cy polsko-radzieckiej w ramach Międzynarodowego Systemu In
formacyjnego Nauk Społecznych, Tł. z ros, D, Lenart, ZIN 1907 
nr 1/50/ s, 53-66 rez, summ.

Rekonstrukcja społeczeństwa socjalistycznego. Nowe za
dania nauk, Oedność procesów badawczych i informacji naukowej, 
Kierunki współpracy polsko-radzieckiej w zakresie informacji 
w naukach społecznych. Udział strony polskiej w Międzynarodo
wym Systemie Informacyjnym Nauk Społecznych /MSINS/, Najpil
niejsze zadanie w rozwoju MSINS, Znaczenie automatyzacji 
MSINS.

14, hxi;l5u v/i z . Gadanie potrzeb uczonych w Centralnej Bibliotece 
Słowackiej Mkademii Nauk, Tł, z ros, B, Bugalska, ZIN 1986 
nr 2/49/ 3. 69-79 bibliogr, 14 poz, rez, summ.

Przesłanki i kryteria ef 
Organizacja badań naukowych w 
informacji w Słowackiej Akade 
nej badań podstawowych. Badan 
ganizacji obsługi informacyjn 
wadzone w Słowackiej Akademii 
i przedstawienie wniosków teo 
częcych optymalizacji systemu

aktywności systemu informacji, 
Czechosłowacji, Rola systemu 
mii Nauk w obsłudze informacyj- 
ie potrzeb informacyjnych w or- 
ej procesu badawczego, przepro- 
Nauk, Omówienie wyników badań 
ratycznych i praktycznych doty- 
inte w Słowackiej Akademii Nauk
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15. HOANG VI NAH: Zarys rozwoju nauk społecznych w V/ietnamie,
Tł. z ros. G, Lenart. ZIN 1984 nr 2/45/ s. 69-80 rez. eumm.

Zarys historyczny powstania Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu i walk wyzwoleńczych narodu wietnamskiego. Organiza
cja życia naukowego w Wietnamie. Struktura organizacyjna Ko
mitetu Nauk Społecznych. Główne kierunki badań w zakresie 
nauk społecznych. Struktura organizacyjna Instytutu Informa
cji Nauk Społecznych,

16, GANtsOWSKI L, Zastosowanie komputeryzacji przy zaopatrzeniu 
w literatur^ dziedzinowych systemów informacyjnych. Tł,
[z niemjj 11. Ordęga-HessenraOller. ZIN 1983 nr 1/42/ s. 69-81. 
rez. summ.

Utworzenie sieci bibliotek specjalistycznych "Fizyka” 
w NK’D , Systemy rejestracji literatury jako podstawa optymali
zacji zaopatrzenia w literatury. Wybrane założenia do reali
zacji zadań z zakresu optymalizacji zaopatrzenia w literaturę 
badan podstawowych z dziedziny fizyki: struktura zapotrzebowa
nia na materiały źródłowe według rodzaju źródeł, wykaz czaso
pism według stopnia ważności w systemie całościowym oraz do 
dystrybucji terytorialnej, struktura zawartości zbiorów lite- 
r at ury.
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17, OAZDON A, Telewizyjna audycja dydaktyczna w szkoleniu informa
cyjnym studentów. ZIN 1984 nr 2/45/ s. 51-68 bibliogr. 13 poz, 
rez. summ.

Konieczność szkolenia informacyjnego studentów. Kształ
cenie studentów Uniwersytetu im. A, Mickiewicza w Poznaniu w 
zakresie informacji naukowej. Treści programowe tzw. przyspo
sobienia bibliotecznego. Telewizyjna audycja dydaktyczna - za
łożenia teoretyczne. Warunki kompozycji scenariusza. Scena
riusz telewizyjnej audycji dydaktycznej dla studentów UAM, 
Oceny pokazów sondażowych. Korzyści płynęce z realizacji i 
stosowania telewizyjnej audycji dydaktycznej w szkoleniu in
formacyjnym.

18, K:,;6l 1K0VVS1sA a , informacyjna obsługa badań podstawowych z za
kresu nauk technicznych. ZIN 1986 nr 2/49/ s. 39-54 bibliogr. 
14 poz. rez. summ.

Polityka obsługi użytkowników informacji naukowej. Ka
nały zdobywania informacji przez pracownika naukowego. Nowo
czesne formy obsługi informacyjnej w nauce: Science Citation 
Index. Selektywna Dystrybucja Informacji, retrospektywne wy
szukiwanie informacji, wideodyski, wideokasety. Hola biblio
teki naukowej w obsłudze badań podstawowych.
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19. KiiYGItW В, Kozwój zapisu informacji w systemach przekazu.
ZIN 1986 nr 2/49/ s, 3-14 bibliogr, 6 poz. rez, summ.

Antropologiczne ujecie problemów informacji jako komple
mentarne w stosunku do podejścia technicystycznego. Przeględ 
postaci zapisu Informacji od czasów prehistorycznych do współ
czesności. Zagrożenia "informacyjne" dla dalszej ewolucji psy- 
chonerwowej człowieka. Postulat rozwijania nowoczesnych form 
kompresji i przestrzennego przedstawiania informacji, w opar
ciu o analizę procesu percepcji.

20. LENART 0., ŁUGOWSKI B. Aktualne zagadnienia budowy Systemu 
Informacji o Naukach Społecznych. ZIN 1983 nr 1/42/ s. 3-28 
rez. summ.

Ustalenia Rady Koordynacyjnej Systemu Informacji o Nau
kach Społecznych /SINS/, jednego z systemów dziedzinowych rzę
dowego Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyj
nej /SINTO/. Ogólne założenia a warunki budowy systemu w roku 
1983. Działalność w zakresie tworzenia SINS prowadzona w la
tach 1980-1982. Proponowane kierunki rozwoju SINS w latach 
1983-1985. Niektóre elementy SINS: zakres tematyczno-problemo- 
wy, źródła informacji, użytkownicy informacji, uczestnicy sy
stemu, formy obsługi informacyjnej, etapy przetwarzania infor
macji, zewnętrzne systemy informacyjne, z którymi system ma 
współpracować.
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21, LENAliT , ŁUGOWSKI В. Problemy wartościowania działalności 
informacyjnej. 2IN 1982 nr 2/41/ s. 65-90 bibliogr, 38 poz, 
rez, eumm.

Pojęcia informacji naukowej i działalności informacyjnej. 
Działalność w sferze informacji naukowej na tle całości proce
sów informacyjnych w społeczeństwie i stosunek informacji nau
kowej do działalności naukowej. Aspekty społeczne i polityczne 
oceny działalności informacyjnej w sferze nauk społecznych. 
Pojęcie efektywności i wybrane problemy jej mierzalnoeci. Ty
pologia i mierzalność składników procesu informacyjnego.

Skrócony i częściowo zmieniony tekst referatu przedsta
wionego na II Konferencji Teoretycznej NSINS w Tallinnie, w 
listopadzie 1982 r.

22, ŁAPACZ T. Przysposobienie biblioteczne w ocenie studentów
Uniwersytetu Warszawskiego, Porównanie efektywności dwóch me
tod prowadzenia zajęć. ZIN 1983 nr 1/42/ s. B3-110 bibliogr.
11 poz. rez. summ.

Geneza wprowadzenia zajęc z przysposobienia bibliotecz
nego w szkołach wyższych. Podstawy prawne. Ocena przez stu
dentów, szkolonych metodę tradycyjną i audiowizualną, celu za
jęć, ich programu, czasu trwania, efektywności i metod naucza
nia, Porównanie efektywności metody tradycyjnej w stosunku do 
audiowizualnej. Artykuł stanowi skrót rozdz. III pracy doktor
skiej autorki; Kształcenie użytkowników informacji w szkołach 
wyższych w Polsce na tle tendencji światowych.
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23« ŁOSIEW K.S,, CZAChtt'lACHCZEW A.G. Działalność naukowa Wszech- 
zwięzkowego Instytutu Informacji Naukowej i Technicznej /w 
perspektywie 30 lat/, Tł. [̂ z roe,]] B, Krygier, ZIN 1982 nr 
2/41/ e, 91-101 bibliogr, 4 poz, rez, eumm.

Działalność usługowa V/1N1T1 w początkowym okresie orga
nizacji instytutu. Kierunek techniczny i prace konstruktors
kie, Zautomatyzowany system informacji, generujęcy bazy da
nych dla różnych dziedzin nauki i techniki. Formowanie się 
nowej dyscypliny - nauki o informacji /ros, informatika/. Roz
wój technologii informacyjnej umożliwiajęcej tworzenie komfor
towego "środowiska informacyjnego". Problemy stawiane przed 
naukę o informacji. Konieczność badań nad naukowymi podstawa
mi informacji naukowej.

24, ŁUGOWSKI B, Funkcjonalna spójność składników systemów infor
macyjnych w nauce, ZIN 1986 nr 1/48/ s, 3-28 bibliogr,
31 poz, rez, summ.

Problem spójności funkcjonalnej systemów informacji nau
kowej, Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i metodologiczne 
budowy systemów. Rola twórców w przepływie informacji nauko
wej, Zagadnienia centralizacji 1 decentralizacji. Czynniki 
zewnętrzne i ogólnosystemowe w budowie nowoczesnych systemów 
informacyjnych. Strategiczne znaczenie informacji. Wybór 
form i metod obsługi w zależności od potrzeb użytkowników 
i realnych możliwości.
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25, MLICZEWSKA R, Dokumentowanie zbiorów ikonograficznych w za
kresie nauk technicznych w Polsce, Wyniki badeń ankietowych, 
ZIN 1983 nr 2/43/ s. 69-97 bibliogr, 47 poz, rez, summ.

Badania krajowych zasobów ikonograficznych metodę ankie
tyzacji, Literatura krajowa i zagraniczna dotyczęca ikonogra
fii naukowo-technicznej. Analiza materiału ankietowego. Udos
tępnianie i rozpowszechnianie informacji o dokumentach ikono
graficznych, takich Jak fotografie, przezrocza, filmy, rysun
ki i literatura firmowa. Postulowanie ewidencji materiałów 
niekonwencjonalnych przez bibliografię narodowę.

26, MOCZULSKA A,, SITARSKA A. Specjalistyczne biblioteki central
ne nauk społecznych w Polsce, Narodziny i wybrane problemy 
badawcze, ZIN 1983 nr 2/43/ s, 3-24 + 1 nlb. bibliogr.
47 poz, rez. summ.

Centralne biblioteki nauk społecznych w ramach central
nych bibliotek specjalistycznych w Polsce. Problemy badawcze 
systemu bibliotek centralnych w zakresie nauk społecznych: 
prace studialne nad klasyfikację piśmiennictwa i Językami 
informacyjno-wyszukiwawczymi; studia nad modelem organizacyj
nym bibliotek centralnych i współpracujęcych oraz ośrodków 
informacji: dostosowanie działania bibliotek centralnych do 
potrzeb uczonych oraz praktyków, a nie tylko bibliotekarzy 
i pracowników informacji; badanie kosztów i efektów użytko
wych. Wzajemne relacje między pojęciami "nauki społeczne" i 
“nauki humanistyczne”. Zasady ewidencji bibliotek nauk spo
łecznych oraz wieloaspektowa charakterystyka ich zasobów i 
potencjału informacyjnego.
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27. 0G6lJKIEVyiCZ М. Wskaźniki roli w deskryptorowym Języku infor- 
macyjno-wyszukiwawczym, ZIN 1985 nr 2/47/ s, 71-94 bibliogr,
16 poz. rez, summ.

Czynniki wpływajęce na efektywność systemów informacyj- 
no-wyszukiwawczych, Określenie wskaźników roli oraz wpływ ich 
stosowania w systemach informacyjno-wyszukiwawczych na podwyż
szenie efektywności /trafności/ wyszukiwania. Charakterystyka 
projektowanych wskaźników roli Jako elementów leksyki Języka 
informacyjno-wyszukiwawczego, wywodzących się z relacji nad
rzędności sytuacyjnej. Opis zaprojektowanego systemu wskaźni
ków roli, podział wskaźników oraz ich zakładana przydatność 
wyszukiwania. Wybór i selekcja wskaźników roli oraz wykaz o- 
pracowanego zestawu wskaźników roli 1 identyfikatorów. Wyniki 
eksperymentu wyszukiwawczego i wnioski.

28, OGÓRKIEWICZ W,, WERESZCZYŃSKA-CISŁO B. Badania wpływu stosowa
nia wskaźników roli oraz specyfikacji relacji kojarzeniowych 
na efektywność wyszukiwania informacji. Wstępne opracowanie 
materiału badawczego, ZIN 1984 nr 2/45/ s. 39-49 bibliogr.
22 poz. rez. summ.

Problemy związane z opracowaniem materiału badawczego 
przeznaczonego do budowy eksperymentalnego systemu informa- 
cyjno-wyszukiwawczego. Kryteria wyboru oraz jakość i systema
tyzacja dokumentów, definicje podstawowych pojęć obejmujących 
m.in. charakterystyki eksperymentalnego Języka informacyjno- 
wyszukiwawczego i tezaurusa, metody wyszukiwania dokumentów 
oraz specyfika i budowa instrukcji indeksowania wykorzystanej 
do tworzenia charakterystyk dokumentów i budowy tezaurusa.
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31, SADOWSKA О, Indeksy przedmiotowe do tablic klasyfikacyjnych. 
Problemy praktyczne, ZIN 1986 nr 1/48/ s, 81-94 bibliogr,
4 poz, rez, summ.

Indeks przedmiotowy jako integralna część tablic klasyfi
kacji biblioteczno-bibliograficznych, odzwierciedlajęcy ich 
strukturę i zawartość treściowę. Problemy zwięzane z prakty
kę tworzenia indeksów przedmiotowych, w szczególności z budowę 
i wyborem hasła przedmiotowego, stosowaniem form zinwertowa- 
nych, stosowaniem określników i odsyłaczy. Postać graficzna 
indeksu i jej wpływ na czytelność zapisów indeksowych.

32, SADOWSKA 0, Określniki gatunkowe i językowo-etniczne w języku 
haseł przedmiotowych, ZIN 1984 nr 1/44/ s, 65-74 bibliogr,
5 poz. rez, summ.

Klasyfikacja określników wg A, Łysakowskiego oraz wg 
3, ćwiekowej, Określniki gatunkowe i językowo-etniczne a 
klasyfikacja tematów, Określniki gatunkowe i językowo-etnlcz- 
ne a funkcja informacyjna katalogu przedmiotowego.
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35. 3AUUij3KA CJ. Przedmiot i temat w teorii i praktyce katalogu 
przedmiotowego. 2IN 1У83 nr 2/4"./ s. 53-Г-7 bibliogr, 5 poz, 
rez. summ.

Przedmiot i temat dokumentu a temat katalogu przedmioto
wego. Typy tematów, interpretacje przedmiotu i tematu a budo
wa hasła przedmiotowego. Interpretacja przedmiotu i tematu w 
praktyce katalogu przedmiotowego. Czynniki zwięzane z przyjv 

metodykę opracowania przedmiotowego i tzw. warsztatem pra
cy: typ biblioteki, słownik tematów i określników, system 
odsyłaczy uzupełniajęcych, instrukcja opracowania przedmioto
we go.

34. sOKOtOW A.W. Informacja a podejście informacyjne. Tłum.
[z rosj E, Artowicz. ZIN 1987 nr 1/50/ s. 3-22 bibliogr.
11 poz. raz. summ.

Uzasadnienie konieczności poszukiwania nowych ujęć meto
dologicznych w definiowaniu terminu informacja. Krytyczna a- 
naliza rozpowszechnionych definicji informacji. Utożsamianie 
informacji z jej odwzorowaniem w ramach koncepcji atrybutyw- 
nych oraz z organizację w ramach definicji funkcjonalno-cyber- 
netycznych. Propozycja nowego ujęcia informacji opartego na 
teorii odbicia, nazwanego podejściem informacyjnym. Informa
cja jako konstrukt myślowy, poprzez który realizowane jest 
podejście informacyjne w różnych dziedzinach wiedzy. Katego
rie odwzorowania, semoodwzorowania i wzajemnego oddziaływania 
Jako podstawa metodologiczna umożliwiajęca zdefiniowanie in
formacji jako kategorii ogólnonaukowej, ujawnlajęcej formę 
r'lchu obrazów w przestrzeni i w czasie.
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35, SOSIŃSKA В. Oenotacja wyrażeń j^;zyków informacyjno-wyszuki- 
wawczych. ZIN 1986 nr 1/48/ 8. 29-40 bibliogr. 4 poz. rez. 
sumtn.

Określenie dwóch skorelowanych typów desygnatów wyrażeń 
języków informacyjno-w^/szukiwawczych /OIW/. Rozróżnienie 
trzech podstawowych rodzajów wyrażeń dlW; v<yrażen będęcych 
predykatami pierwszego stopnia, wyrażeń będących jednoargu- 
mentowymi predykataii\i drugiego stopnia i wyrażeń będących 
dwuargumentowymi predykatami drugiego stopnia. Próba formali
zacji definicji denotacji wyróżnionych typów wyrażeń prostych 
□IW oraz wyrażeń złożonych tych języków w oparciu o eksplika- 
cję ekstensji wyrażeń językowych Rudolfa Carnapa.

36, SOSl^SKA B, Funkcje języka informacyjno-wyszukiwewczego. ZIN 
1907 nr 1/50/ 8, 27-52 bibliogr, 17 poz, rez, summ.

Funkcje językowe według R, Oakobsona i B. Bojar, Funkcja 
metalnformacyjna jako specyficzna funkcja opisowa języka in- 
formacyjno-wyszukiwawczego /OIW/. Funkcja wyszukiwawcza jako 
funkcja impreaywna języka informacyjno-wyszukiwawczego. Wtór
ne funkcje języka informacyjno-wyszukiwawczego: funkcja orga
nizująca zbiory informacyjne i funkcja określania zakresu te
matycznych zbiorów informacyjnych.
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37, SOSINSKA В. Konotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszuki- 
wawczych. ZIN 1986 nr 2/49/ s. 15-37 bibliogr. 13 poz, rez, 
summ.

Charakterystyka funkcji desygnacyjnej znaków języków in- 
formacyjno-wyszukiwawczych. Interpretacja wyrażeń 3IVV Jako 
predykatów pierwszego i drugiego stopnia. Wyróżnienie trzech 
podstawowych rodzajów własności wyrażanych przez znaki 3mf; 
cech treści lub formy dokumentów, cech wyrażeń OIW oraz cech 
par wyrażeń 3IW. Rozróżnienie bezpośredniej i pośredniej ko
notacji wyrażeń 3IVV zgodnie z konwencję określania intensji 
wyrażeń językowych stosowanę przez Rudolfa Carnapa. Próba 
sformalizowanej definicji konotacji elementarnych jednostek 
leksykalnych i wyrażeń złożonych 3IVV.

38, SOSII^SKA B, Reprezentacje wiedzy w systemach informacji do
kumentacyjnej, ZIN 1985 nr 1/46/ s. 19-45 bibliogr. 16 poz. 
rez, summ,

3ęzyk informacyjno-wyszukiwawczy /3I'W/ jako instrument 
kształtowania reprezentacji wiedzy w systemach informacji do
kumentacyjnej. Niezgodność struktury reprezentacji wiedzy i 
charakteru potrzeb informacyjnych jako jedna z przyczyn nis
kiej wartości wskaźnika pertynencji wyszukiwania. Podstawowe 
rodzaje potrzeb informacyjnych. Arbitralne i zindywidualizo
wane reprezentacje wiedzy w systemach wyszukiwania informacji 
z dostępem w języku naturalnym oraz w systemach Informacji 
dokumentacyjnej. Tradycyjne 3IW jako instrumenty kształtowa
nia arbitralnych reprezentacji wiedzy. Sieci semantyczne teks
tów jako instrumenty kształtowania zindywidualizowanych repre
zentacji wiedzy.
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39, TOPOLSKI 3. Rola Infornacji w rozwoju nauk społecznych. ZIN 
1984 nr 1/44/ 8. 3-13 rez, summ.

Informacja w strukturze procesu badawczego* Współczesny 
etap rozwoju nauk społecznych. Przełom antypozytywistyczny w 
naukach historycznych, wzrost znaczenie informacji naukowej. 
Od ocen ogólnych'do propozycji praktycznej. Propozycja nowe
go czasopisma informacyjnego "Przeględ Literatury Metodologi
cznej".

40. UNGURIAN 0. Kategorie semantyczne wymiaru "przedmiot dokumen
tu" /do druku przygot. B. Bojar/. ZIN 1983 nr 1/42/ s, 29-54 
bibliogr. 7 poz. rez. summ.

Omówienie i egzemplifikacja najważniejszego elementu 
wielowymiarowego ustroju pola semantycznego kategorii “przed
miot dokumentu". Założenie, że przedmiotem dokumentu może być 
unlwsrsum złożone z obiektów 1 łęczęcych Je relacji. Utworze
nie wykazu 11 kategorii "przedmiot dokumentu". Lista egzempli* 
fikacyjna nazw w układzie kategorii, ograniczona do podanych 
przez autofa nazw z dziedziny informacji naukowej.

Artykuł powstał na podstawie tekstu dwóch rozdziałów 
II cz. pracy doktorskiej autora: Rozdz. 8. Proponowane kate
gorie wymiaru "Przedmiot dokumentu" oraz Rozdz. 9. Egzempli- 
fikacje podziału na kategorie nazw przedmiotów dokumentów.

146



41, UNGUHIAN О. Ogólna struktura języka informacyjnego. Propozy
cja "szkieletu organizacyjnego" słownictwa /do druku przygot. 
Ii, Szornańska/. ZIN 1982 nr 2/41/ s, 21-40 bibliogr. 16 poz. 
rez. summ.

Specyfika procesu budowy języka informacyjnego. Analiza 
porównawcza etapów organizacji słownictwa przy strukturze fa
setowej oraz przy strukturze monodendrytowej, Propozycja sche
matycznego "szkieletu organizacyjnego" słownictwa jako środek 
umożliwiajęcy wieloaspektowe charakteryzowanie dokumentu pod 
względem treści i formy, Pięciowymiarowe pole semantyczne; 
cechy formalne dokumentu, treść dokumentu, przestrzeń /miejs
ce wydania, zasięg/, czas /data wydania/, przedmiot dokumentu.

Artykuł powstał na podstawie tekstu dwóch rozdziałów 
11 cz. pracy doktorskiej autora: Rozdz. 6, Uzasadnienie po
trzeby wielowymiarowej i wielokategorialnej struktury języka 
informacyjnego oraz Rozdz, 7. Propozycja "szkieletu organiza- 
cyjnego" języka informacyjnego.

42. WERESZCZYŃSKA-CISŁO B. Relacje kojarzeniowe w językach infor
macyjnych. ZIN 1985 nr 1/46/ 8. 69-82 bibliogr. 31 poz. rez. 
summ.

Przeględowe omówienie stosunków zaliczanych do relacji 
kojarzeniowych między wyrażeniami języka informacyjnego. Cel 
oznaczania relacji kojarzeniowych w języku informacyjnym lub 
jego słowniku, Pliejsce i sposoby oznaczania tych stosunków 
w językach denotacyjnych i konotacyjnych. Efektywność wykorzy* 
stywania oznaczonych relacji kojarzeniowych w celu podwyższe
nia kompletności zbiorów wyszukanych informacji. Zagadnienia 
zwięzane z wyróżnianiem w tekstach języka naturalnego stosun
ków semantycznych odwzorowywanych w postaci relacji kojarze
niowych między wyrażeniami języka informacyjnego.

147



43, WERESZCZYŃSKA-CISŁO В. Specyfikacja relacji kojarzeniowych w 
eksperymentalnym tezaurusie i jej Wpływ na efektywność wyszu> 
kiwania Informacji. ZIN 1985 nr 2/47/ s, 39-70 + 2 nlb. 
bibliogr, 23 poz. 2 wykr, rez. summ.

Charakterystyka kontekstowa relacji kojarzeniowych w for
mie typologii relacji, zachodzących w tekstach dokumentów oraz 
relacji stanowiących odwzorowanie powyższych stosunków w teza
urusie i w jtzyku deskryptorowym. Przydatność specyfikacji re
lacji kojarzeniowych w procesie indeksowania dokumentów. Omó
wienie wyników badań: zestaw wybranych i wyselekcjonowanych 
relacji kojarzeniowych, tezaurus technologii owoców i warzyw 
z wprowadzoną specyfikacją relacji kojarzeniowych, rezultaty 
eksperymentów wyszukiwawczych z wykorzystaniem tezaurusa, 
wnioski teoretyczne i praktyczne dot, przydatności specyfika
cji relacji kojarzeniowych.

44. W£KESZaZYŃSl<A-OISŁO B,, OGÓRKIEWICZ W. Eksperymentalny tezau- 
ri^ technologii owoców i warzyw, ZIN 1965 nr 1/4G/ s. 83-106 
bibliogr. 26 poz. rez, summ.

Opis eksperymentalnego tezaurusa technologii owoców i 
warzyw, przeznaczonego do badań wpływu wybranych środków kon
strukcji języka informacyjno-wyszukiwawczego na efektywność 
wyszukiwania informacji. Charakterystyka jakościowa i iloś
ciowa słownika oraz niektórych wyróżnionych deskryptorów.
Opis części systematycznej i alfabetyczno-hierarchicznej te
zaurusa wraz z przykładami podziałów klasyfikacyjnych i arty
kułów deskryptorowych, Charakterystyka ogólna tezaurusa wraz 
z załącznikami, tiożliwości wykorzystywania tezaurusa techno
logii owoców i warzyw.
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45, WElvESZCZYNSI'vA—CISŁO В,, OGÓRKIEWICZ iV, Pytania informacyjne 
w ujęciu teoretycznym. ZIN 1986 nr 1/48/ e. 41-58 bibliogr. 
7 poz, rez. suinm.

Charakteryetyka pytai^ informacyjnych z wykorzystaniem 
elementów teorii pytań rozwiniętej przez W. Marclszewsklego 
dla potrzeb określenia dyrektyw stawiania pytań oraz rekon
strukcji przekształceń problemów badawczych, która stanowi 
pierwsze stadium analizy logicznej tekstu naukowego. Teorety
czne podstawy opracowywania i przekształcania pytań wyraZaJę- 
cych problemy sformułowane dla potrzeb analizy tekstu nauko
wego, Dyrektywy opracowywania pytań informacyjnych w celu u- 
tworzenia instrukcji wyszukiwawczych. Charakterystyka wyszu
kiwania informacji za pomocę instrukcji wyszukiwawczej, 
uwzględniajęcej wszelkie dopuszczalne odpowiedzi na- pytanie.

46. WINCX^KAOOW W.A. Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa 
informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej. Tł* [z ros^ 
D. Lenart ZIN 1985 nr 1/46/ s. 3-18 bibliogr. 9 poz. rez. 
summ,

Przeględ zachodnich koncepcji społecznych i ideologicz
nych, wyrażających nadzieje, propozycje i obawy zwlęzane z 
faktem gwałtownego wzrostu znaczenia informacji i równie 
szybkiego rozwoju techniki opartej na zastosowaniu mikroelek
troniki.
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47, ZACHAKOW A,G. Optymalizacja obsługi informacyjnej w dziedzi
nie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk 2Si7R, Tł. []z rosj^
0. Lenart. ZIN 1985 nr 2/47/ s. 3-23 rez. summ.

Badanie potrzeb info 
dzone w Bibliotece Nauk P 
bieżącej obsługi infornac 
ności literatury naukowej 
matyzacja bibliotecznej o 
mii^dzybiblioteczna jako c 
Doskonalenie organizacji 
ZSIiR,

rmacyjnych użytkowników przeprowa- 
rzyrodniczych AN ZSRR. Doskonalenie 
yjnej: systematyczna ocena przydat- 
gromadzonej przez Bibliotekę, auto- 

bsługi informacyjnej, SOI, iVymiana 
zynnik poprawy obsługi informacyjnej, 
służb informacyjnych w Akademii Nauk

48, ARTOWICZ E. Perspektywy działania sieci biblioteczne-informa
cyjnych, ZIN 1983 nr 2/43/ s. 115-128 bibliogr. 4 poz.

Problemy zwięzane z kryzysem w funkcjonowaniu bibliotek 
oraz z wizję ich ewolucji w przyszłości, poruszone w dwóch 
pracach o podstawowym znaczeniu metodologicznym: 1/ A. Kenta: 
Library Resource Sharing oraz 2/ 3. Thompsona: The End of Li
braries. Koncepcja wspólnego wykorzystania zasobów bibliote
cznych w ramach zintegrowanych sieci jako jeden ze sposobów 
zapobiegania zjawisku "nie używanych bibliotek". Możliwości 
zastosowania najnowszych technologii elektronicznych w proce
sach integracji i ewolucji systemów informacji bibliotecznej.
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49, ART0WIC2 E, Przetwarzanie języka naturalnego w procesie komu
nikacji z użytkownikiem - System yPROC. ZIN 1986 nr 1/48/ 
s, 126-146 bibliogr, 7 poz.

Kierunki prac badawczych i wdrożeniowych związanych z 
automatycznym przetwarzaniem języka naturalnego: systemy kon- 
wersacyjne /symulacyjne/, zautomatyzowany przekład z języków 
obcych, moduły komunikacji z użytkownikiem w systemach infor
macji faktograficznej. Architektura modułu komunikacji z użyt
kownikiem (jPROC, opracowanego w Wielkiej Brytanii. Struktura 
i zasób słownika modułu (jPROC, Formalizm opisu składni zdań 
języka naturalnego - D&xjs /deskrypcje i kwalifikatory/. Za
sady funkcjonowania analizatora składni zdań języka natural
nego. Procesy transformacji zapytań użytkowników realizowane 
przez bloki funkcjonalne modułu QPKOC.

50. ARTOWICZ E, Zastosowanie języka predykatów w systemie infor
macji faktograficznej w zakresie geologii. ZIN 1984 nr 1/44/ 
s, 115-146 bibliogr, 10 poz.

Funkcjonowanie zintegrowanego systemu informacji fakto
graficznej w zakresie geologii półwyspu Kola w ZSRR. Podstawy 
opracowania języka informacyjnego dla prezentowanego systemu: 
przeględ i ocena wybranych języków informacyjnych, badania 
statystyczne tekstów języka naturalnego w zakresie geologii. 
Struktura i funkcje Języka predykatów. Charakterystyka leksy
ki zawartej w zintegrowanym słowniku deskryptorów oraz w wy
kazie relacji dwuargumentowych. Gramatyka tworzenia elementar
nych syntagm oraz przekształceń logicznych. Reguły semantyczne 
języka predykatów - przekład tekstów języka naturalnego. Kie
runki optymalizacji języka predykatów.

Opracowano na podstawie pracy: Aleksandrov V,V,, Bulkin 
G.A., Poljakov A,О, Avtomatizirovannaja obrabotka informacji 
na jazyke predikatov. Moskva: Nauka 1982, 103 s.
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51, BABIK W,, NAHODKO M,, SZCZęCH W. Pakiet programów Micro
COS/ISIS. Opis i możliwości wykorzystania. ZIN 1987 nr 1/50/ 
s, 83-92 bibliogr, 3 poz.

Geneza pakietu oprogramowania Micro COS/ISIS, Ogólna cha< 
rakterystyka pakietu /funkcje, podstawowe programy, struktura 
bazy danych. Dialogowy i wielojęzykowy charakter pracy z pa
kietem, Możliwości wykorzystania pakietu do automatyzacji sy
stemów informacyj no-bibliotecznych.

52. BIBLIOGRAFIA zawartości “Zagadnień Informacji naukowej" za la
ta 1982-1987 /nr 2/41/1982 - ПГ 1/50/1987/. Oprać. M, SZOMAŃ- 
SKA. ZIN 1987 nr 1/50/ s. 121-187.

Opis bibliograficzny poszczególnych publikacji zamiesz
czonych w kolejnych numerach “Zagadnień Informacji Naukowej"
- od nr 2/41/1982 do nr 1/50/1987. Zgrupowanie materiału w 
działacht artykuły problemowe /bibliografia adnotowana/ - 47 
poz.; materiały i przyczynki /bibliografia adnotowana/ - 26 
poz.t recenzje i omówienie - 51 poz.; kronika -37 poz.

Bibliografia zawiera indeks przedmiotowy oraz indeks 
autorów zarówno prac oryginalnych, prac recenzowanych, recen
zji i doniesień, Jak również tłumaczy.
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53. CHMIELEWSKA-GORCZYCA £. Klasyfikacja Bibliograficzna Blissa. 
ZIN 1986 nr 1/48/ 8. 95-115 bibliogr, 11 poz.

Historia powstania Klasyfikacji Bibliograficznej - KB 
/Bibliographic Classification - ВС/. Cechy charakterystyczne 
KB: układ tablic, zasady porządkowania, tablice pomocnicze, 
alternatywność symboli, mnemonika i zwięzłość notacji, indeks 
przedmiotowy, Wady i zalety KB 1. Wydanie skrócone i rewizja 
schematu. Zmiany dokonane w wydaniu zrewidowanym - KB 2.
Cechy charakterystyczne KB 2 i stan prac nad systemem. Roz
powszechnienie i perspektywy stosowanie Klasyfikacji Biblio
graficznej Blissa.

54. CHMIELEWSKA-GORCZYCA E, Klasyfikacja Dziesiętna Oeweya - prze
szłość czy teraźniejszość? ZIN 1984 nr 1/44/ a, 94-114 
bibliogr. 9 poz.

Powstanie, rozwój i rozpowszechnienie Klasyfikacji Dzie
siętnej Dewey^a /Decimal Classification/, Zalety klasyfikacji, 
Układ tablic, notacja i indeks przedmiotowy klasyfikacji. 
Perspektywy wykorzystywania w przyszłości Klasyfikacji Dzie
siętnej Deweys.
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55. CHMIELEWSKA-GORCZYCA E, Zasady korzystania z BSD /Broad
System of Ordering/. ZIN 1982 nr 2/41/ s. 103-115 bibliogr.
2 poz.

Cel i zakres Broad System of Ordering /BSO/ - systemu 
klasyfikacyjnego stworzonego dla sieci informacji obejmujęcej 
wszystkie dziedziny wiedzy. Historia powstania Systemu. Struk
tura BSO. Fasety wspólne w BSO: opcjonalna faseta wskazujęce 
typ źródła informacyjnego, faseta Miejsce i faseta Czas. No
tacja BSO. Tematy złożone, zasady łęczenia symboli.

56. CHOROŚ K. Automatyczne indeksowanie lingwistyczne dokumentów 
w Języku francuskim. ZIN 1986 nr 2/49/ s. 103-122 bibliogr.
17 poz.

Wyniki badań dotyczęcych automatycznego indeksowania do
kumentów w Języku francuskim. Automatyczny sposób definiowa
nia modeli lingwistycznych na podstawie manualnej analizy 
próbki zbioru dokumentów. Proces rozstrzygania wieloznacznoś
ci morfologicznych będęcy krytycznym elementem poprawnej ana
lizy lingwistycznej. Na podstawie badań prowadzonych nad 
tekstami w Języku francuskim stwierdzenie dużej przydatności 
analizy lingwistycznej do automatycznego indeksowania doku
mentów.
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57, GERING E. Możliwości wykorzystania zbiorów informacji Zauto
matyzowanego Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk 
Społecznych do badań naukometrycznych, ZIN 1983 nr 1/42/
3. 135-141 Tł. z ros. D, Lenart,

Propozycja wykorzystania zbiorów informacji Zautomatyzo
wanego Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecz
nych w naukometrycznych badaniach stanu i tendencji rozwojo
wych nauki. Charakterystyka metody takiego badania, opartej 
na statystycznej analizie cech opisów dokumentacyjnych zawar
tych w zbiorach MSINS.

Tekst wystąpienia na II Konferencji Teoretycznej MSIMS 
w Tallinnie, w listopadzie 1962 r.

58. GRABOWSKA M. Amerykański Zautomatyzowany System Informacji 
trawniczej oraz Informacji Prasowej - LEXIS/NEXIS. ZIM 1985 
nr 2/49/ s. 89-102 bibliogr, 8 poz.

The Mead Oata Central /t;ead Corporation/, z siedzibę w 
□ayton, Ohio, dysponujęca pełnotekstowymi bazami danych:
LCXIS i NIXIS. Historia zautomatyzowanych systemów informacji 
prawniczej w USA, System Informacji Prawniczej - LEXIS: za
kres i działanie. Inne funkcje zautomatyzowanych systemów in
formacji prawniczej. System Informacji Prasowej - NEXIS: za
kres, budowa i zasady działania, Podbazy specjalistyczne w 
Systemie NEXIS.

155



57, GERING E, Możliwości wykorzystania zbiorów informacji Zauto
matyzowanego Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk 
Społecznych do badaó naukometrycznych, ZIN 1983 nr 1/42/
8, 135-141 Tł, z ros. 3, Lenart,

Propozycja wykorzystania zbiorów informacji Zautomatyzo
wanego Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecz
nych w naukometrycznych badaniach stanu i tendencji rozwojo
wych nauki. Charakterystyka metody takiego badania, opartej 
na statystycznej analizie cech opisów dokumentacyjnych zawar
tych w zbiorach MSINS.

Tekst wystąpienia na II Konferencji Teoretycznej IISIMS 
w Tallinnie, w listopadzie 1982 r.

58, CKABOWSKA M, Amerykański Zautomatyzowany System Informacji 
irawniczej oraz Informacji Prasowej - LEXIS/NEXIS. ZIM 1983 
nr 2/49/ s, 89-102 bibliogr, 8 poz.

The Mead Oata Central Д':ead Corporation/, z siedzibę w 
Dayton, Ohio, dysponujęca pełnotekstowymi bazami danych:
LOXIS i NIXIS, Historia zautomatyzowanych systemów informacji 
prawniczej w USA, System Informacji Prawniczej - LEXIS; za
kres i działanie. Inne funkcje zautomatyzowanych systemów in
formacji prawniczej. System Informacji Prasowej - NEXIS: za
kres, budowa i zasady działania, Podbazy specjalistyczne w 
Systemie NEXIS,
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59, Gl^ABOV/SKA М, Francuskie zautomatyzowane bazy danych: FKANCIS 
i PASCAL. ZIN 1986 nr 1/48/ s. 116-125 bibliogr. 14 poz.

"Bulletin Signaletique" wydawany od 1940 r. przez Centre 
de Documentation du Centre National de la Recherche Scientifi- 
que /CNRS/: próby automatyzacji wydawnictwa. Powstanie w la
tach 1972-1973 odrębnych zautomatyzowanych baz danych FRANCIS 
i PASCAL, Baza danych w zakresie nauk społecznych - FRANCIS i 
zakres, podbazy specjalistyczne. Baza danych w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych - PASCAL : zakres, działanie. 
Telesystem QUESTEL,poprzez który w trybie on-line dostępny 
jest w całości system FRANCIS i system PASCAL.

60, GRABOWSKA ti. System informacji Europejskiej Agencji Prze
strzeni Kosmicznej - ESA/IRS, ZIN 1987 nr 1/50/ s,75-81 1 zał, 
bibliogr, 8 poz.

System informacyjny ESA/IRS : historia, bazy danych, 
serwisy specjalne. Zasady wyszukiwania informacji. Porównanie 
systemu ESA/IRS z systemem DIALOG, Załęcznik - bazy danych 
ESA/IRS ; nazwa, dostawce danych, tematyka zbiorów,liczba 
opisów.

Opracowano na podstawie Katalogu firmowego ESA - Infor
mation Retrieval Service Infosheets, Marzec 1985.
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61, GRABOV/SKA I'l, iVprowadzanie opisów dokumentów do zautomatyzowa
nego katalogu centralnego bibliotek amerykańskich - OCLC« ZIN 
1985 nr 2/47/ s. 105-116 bibliogr. 4 poz.

Ogólne charakterystyka On-line Computer Library Center - 
OCLC /dawniej Ohio College Library Center/, Formaty opisu do
kumentów. Procedury wprowadzania danych do OCLC, System korek
cji błędów, OCLC jako system centralnego drukowania kart ka
talogowych dla bibliotek. Inne możliwości systemu.

62, Gń'ABOlVSKA ii. Zautomatyzowany katalog centralny bibliotek
amerykaiiskich - OCLC. ?:iN 1984 nr 2/45/ s. Bl-luu bibliogr.
11 poz.

Historia On-line Computer Library Center - OCLC /6avi- 
niej Ohio College Library Center/ struktura OCLC : podsyste
my i użytkownicy. Zasady wyszukiwania, OCLC w Kent State 
University, Ohio. Odrębność bazy bibliotecznej /OCLC/ od baz 
bibliograficznych. Nowa końcówka - minikomputer OCLC; Works
tation N-300. OCLC w programach szkół bibliotekarskich w USA,
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63. PISZCZALNIKOW S.A. Problemy autometyzacji i mechanizacji pro
cesów bibliotecznych i bibliograficznych. Tł. [̂z ros.J П.Kry
gier. ZIN 1984 nr 2/45/ s. 101-117.

Tendencje rozwoju automatyzacji bibliotek, poczęwszy od 
pierwszych zastosowań komputerów. Problemy organizacyjne. 
Tworzenie sieci bibliotecznych w USA, Anglii i RFN, Problemy 
automatyzacji bibliotek radzieckich.

64, SADOWSKA 0, Kierunki badań nad opracowaniem przedmiotowym 
Zbiorów bibliotecznych w ZSRR, ZIN 1986 nr 2/49/ s, 81-88 
bibliogr, 5 + 2 1  poz.

Działalności Komisji Problemowej ds. Opracowania Przed
miotowego przy Państwowej Publicznej Bibliotece im. Sałtyko- 
wa-Szczedrina w Leningradzie, Etapy prac w zakresie opracowa
nia przedmiotowego: 1/ rozpoznanie stanu katalogów przedmio
towych w ZSRR, 2/ rozpoznanie problemów teoretycznych i meto
dycznych, 3/ przygotowanie do zautomatyzowanego wyszukiwania 
na podstawie haseł przedmiotowych i słów kluczowych. Biblio
grafia prac Komisji,
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65. SADOWSKA 3. Komputerowa edycja słownika haseł przedmiotowych. 
2IN 1987 nr 1/50/ s. 67-73 bibliogr. 3 poz.

Słowniki języków informacyjno-wyszukiwawczych. Zastosowa
nie techniki komputerowej w opracowaniu "Słownika języka haseł 
przedmiotowych Biblioteki Narodowej", Opracowanie merytoryczne 
słownika: budowa artykułów przedmiotowych, zależności między 
jednostkami leksykalnymi. Opracowanie komputerowe słownika: 
zbiory słownikowe, ich aktualizacja, utrzymanie i wykorzystanie,

66. SADOWSKA 3. Z problemów automatycznego wyszukiwania przedmio
towego. ZIN 1985 nr 2/47/ 8. 95-104 bibliogr, 6 poz.

Doświadczenia radzieckie w zakresie tworzenia zautomaty
zowanych bibliotecznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych 
- działalność Problemowej Komieji da. Opracowania Przedmioto
wego przy Państwowej Bibliotece Publicznej w Leningradzie. 
Badania eksperymentalna prowadzone w oparciu o charakterysty
ki wyszukiwawcze dokumentów, sformułowane w języku haseł 
przedmiotowych. Sposoby wzbogacania instrukcji wyszukiwawczych. 
Algorytmy przekształcania słów języka naturalnego na słowa ję
zyka informacyjno-wyszukiwawczego. Kierunki badań nad zautoma
tyzowanym wyszukiwaniem informacji.
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67» SCHMOLL G, Uwagi na temat kształcenia i doskonalenie pracowni
ków informacji w toku pracy zawodowej. Tł. []z niem.^ H.Ordęga- 
-HessenmOller. ZIN 1982 nr 2/41/ s. 116-120.

Zakres tematyczny kształcenia i doskonalenia pracowników 
informacji. Treść kształcenia. Konieczność organizowania i 
planowania doskonalenia pracowników informacji w toku pracy 
zawodowej. Zadania -pracowników informacji i stawiane im wyma
gania.

68, SOSII^SICA B. Międzynarodowe centrum koordynacyjne sieci syste
mów informacji bibliotecznej - nowa funkcja OCLC, ZIN 1983 
nr 2/43/ s. 99-114 bibliogr, 5 poz.

Cel i zadania On-line Computer Library Center - OCLC 
/dawniej Ohio College Library Center/. Zasięg działania OCLC 
i status członka l\orporacji. Serisy OCLC : Centralny Kata
log On-line, Podsystem Katalogowania, Podsystem Gromadzenia, 
Podsystem Kontroli Czasopism, fodsystem Wypożyczeń Między
bibliotecznych, Podsystem Kontroli Obiegu Ookumentów, ;-t'yposa- 
żenie OCLC i czas pracy serwisów dialogowych. Prace badawcze 
OCLC oraz usługi konsultacyjno-projektowe.
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71, '«VOŹNIAK CJ. Tezaurus Organizacji Zarządzania i Doskonalenia 
Kadr. ZIM 1984 nr 1/44/ s. 75-93 bibliogr. 12 poz.

Analiza tezaurusa stosowanego w Branżowym Ośrodku INTB 
Instytutu Organizacji Zarządzania i Doskonalenia ICadr do in
deksowania dokumentów i zapytań informacyjnych, z uvvzgl(,dnie- 
niem reguł gramatycznych języka deskryptorowego, którego lek- 
syk(̂ . zawiera analizowany tezaurus. Struktura tezaurusa; wyka
zy desicryptorów w części alfabetycznej, wykaz modyfikatorów, 
czi^śc systematyczna, iVyniki eksperymentalnego badania skute
czności wyszukiwania informacji w zbiorze indeksowanym za po
mocą scharakteryzowanego języka deskryptorowego.

72, ;,'6j c i k J. Koordynacja gromadzenia literatury naukowej oraz 
obieg informacji o zbiorach, ZIN 1985 nr 1/46/ s, 107-123 
bibliogr. 4 poz.

Zagadnienie koordynacji gromadzenia zbiorów bibliotecz- 
nycli w aktach prawnych. Stan aktualny koordynacji gromadzenia 
zbiorów w Polsce na przykładzie wybranych bibliotek. Obieg in
formacji o gromadzonych zbiorach, wnioski dotyczące koordyna
cji gromadzenia zbiorów i obiegu informacji o tych zbiorach.
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73, WÓOCIK J, System hikrofiszowy Ośrodka Informacji Naukowej 
PAN. ZIN 1985 nr 1/46/ s, 133-138.

Działalność OIN PAN w zakresie zaopatrzenia pracowników 
naukowych w materiały źródłowe z zagranicznych czasopism nau
kowych, w ramach tzw. systemu mikrofiszowego. Usługi świadczo
ne przez OIN PAN w Warszawie i jego Oddział w Poznaniu. Apara
tura 1 Jej stan obecny. Warunki dalszego funkcjonowania Syste
mu .



K E C E N Z J E O M Ó W I E N I A

74, BLAGDEN J. Do we Really Need Libraries? An Assessment of 
Approaches to the Evaluation of the Performance of Libraries, 
London: Clive Bingley 1980, 162 s.

Omów. E. STOLARSKA: Czy biblioteki sę potrzebne? ZIN 1984 
nr 2/45/ s. 148-149.

75, BOLC L., CICHY M., RÓŻAŃSKA L. Przetwarzanie języka natural
nego, Warszawa: Wydaw. Nauk, Tech. 1982, 167 s.

Rec, C. GŁOWACKA: Współczesne metody automatycznego prze
twarzania tekstów języka naturalnego. ZIN 1983 nr 2/43/ 
s. 152-158,

76, BRITISH Oournal of Academic Librarianship - ISSN 0269-0497.
3 X w roku 1986-

Omów, W. PINDLOWA: Nowe czasopismo dla bibliotekarzy i 
pracowników informacji naukowej - British Dournal of Aca
demic Librarianship, ZIN 1986 nr 2/49/ s, 143-144,

77, CHMIELEWSKA-GORCZYCA E, Relacje syntagmatyczne w językach 
informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa 1981, 294 s. maszyn. 
Praca doktorska, Uniw, Warszawski, Wydz, Neofilologii /1982/, 
Promotor: doc,dr hab, 8, Bojar, Recenzenci: prof,dr hab, A,0, 
Wojtasiewicz UW, prof,dr hab,inż, 0,L, Kulikowski PAN,

Omów, E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Relacje syntagmatyczne 
w językach informacyjno-wyszukiwawczych systemów dokumen
tacyjnych, ZIN 1983 nr 2/43/ s. 145-152,

78, CLEVELAND D,B,, CLEVELAND A,D. Introduction to Indexing and 
Abstracting,■Littleton, Colorado: Libraries Unlimited, Inc, 

1983, 209 s,
Rec, M, GRABOWSKA: Sporzędzanie charakterystyk wyszukiwaw
czych i streszczeń dokumentów. ZIN 1985 nr 2/47/ s, 123-129.
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79. COMPUTER Readable Databases. A Directory and Data Sourcebook. 
Vol.l: Science, Technology, Medicine. 419 + XVI s.: Vol, 2; 
Business, Law, Humanities, Social Sciences. 601 s. Ed. M.E. 
Williams. Amsterdam; Elsevier Science Publishers /North-Hol- 
land/ 1985.

Rec. E. ARTOWICZ; Karalog skomputeryzowanych baz danych.
ZIN 1986 nr 2/49/ s. 137-142.

80. DAVIS R., LENAT B.D. Knowledge-based Systems in Artificial 
Intelligence. New York: McGraw-Hill International Book Compa
ny 1982, 490 s.

Rec. E. ARTOWICZ: Zastosowanie sztucznej inteligencji w 
systemach przetwarzania wiedzy. ZIN 1983 nr 2/43/ s, 158- 
-165.

81. EDUCATION for Information. The International Review of Educa
tion and Training in Library and Information Science. Ed,
R.F. Guy and O.A. Large. Aberystwyth U.K.: North-Holland Publ, 
Co. Q. 1983-

Omów. 0. WOŻNIAK: "Education for Information" - nowe czaso
pismo poświęcone problemom kształcenia w zakresie bibliote
koznawstwa i informacji naukowej. ZIN 1984 nr 1/44/ 
s. 175-179.

82. FOSKETT A.C. The Subject Approach to Information. Ed. 3.
London - Hamden-Conn: Clive Bingley and Linnet Books 1977,
476 s.: Ed. 4. London: Clive Bingley 1981.

Rec.: B, S0SIŃSKA: Problemy rzeczowego opracowania infor
macji A.C. Fosketta. ZIN 1983 nr 1/42/ s. 157-162.

83. GRABOWSKA M. Streszczenia dokumentacyjne /historia, definicja 
1 typologia/. Warszawa 1978, 156 s. maszyn, powiel. Praca 
doktorska, Uniw, Warszawski, Wydz. Neofilologii /1979/. Promo
tor: prof,dr hab, O.A. Wojtasiewicz. Recenzenci: prof.dr hab.

W, Marciszewski UW, prof.dr hab, inż. O.L, Kulikowski PAN.
Omów. M. g [r a b 0 W S K ^ : Próba formalizacji pojęcia stresz
czenia i typologia streszczeń. ZIN 1982 nr 2/41/ s. 127-135,
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84, INFOMEOIARY. Ed, S,P, Klement, Elsevier Science Publishers. 
/North-Holland/ Q, 1985-

Rec. W. PINOLOWA: INFOIEOIARY - Nowe czasopismo z zakresu 
informacji, ZIN 1985 nr 2/47/ s. 133-135,

85, INFORMACJA naukowa a dydaktyka. Pod red. A. JAROSZA i M. 
PIEGZY, Prace naukowe Uniwersytetu Śliskiego. Katowice 1984, 
131 s.

Rec. A, JAZDON: Wydawnictwa z zakresu metodyki nauczania 
informacji naukowej. ZIN 1985 nr 1/46/ s. 148-162, 
por, poz, 102, 103, 106.

86, INFORMATION and Innovation. Contemporary Topics in Informa
tion Transfer vol. 1. Proceedings of a Seminar of ICSU-AB on 
the Role of Information in Innovative Process. Amsterdam, 
the Netherlands, 24-25 V 1982. Ed. B.T, STERN. Amsterdam: 
North-Holland Publ. Co. 1982, 191 s.

Rec. E. STOLARSKA: Rola informacji w procesie innowacyjnym, 
ZIN 1983 nr 2/43/ s. 165-173.

87, INFORMATION and the Transformation of Society, Contemporary 
Topics in Information Transfer vol, 2. Papers from the First 
Joint International Conference of the Institute of Informa
tion Scientists and the American Society for Information 
Science. Dublin, Ireland, 28-30 VI 1982. Ed. G.P. SWEENEY. 
Amsterdam; North-Holland Publ, Co, 1982, 367 s,

Rec. E, STOLARSKA: Informacja a przeobrażenia społeczeń
stwa. ZIN 1984 nr 1/44/ s. 163-174.

88, KARAULOV Ju.N,, M0L6aN0V V.I., AFANASIEV V.A., MICHALEV N.V. 
Russkij semanticeskij slovar*. Red, Barchudarov, Moskva: 
Nauka 1982, 564 s.

Rec, E. ARTOWICZ; Słownik semantyczny języka rosyjskiego. 
ZIN 1986 nr 1/48/ s. 155-163.

89, KOCYBA-KAMII^SKA W, Zagadnienia informacji i dokumentacji w 
naukach społecznych /na przykładzie socjologii/. Polska Aka
demia Nauk - Instytut Filozofii i Socjologii, Wrocław: Zakł,
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Nar. im. Ossolińskich 1982, 162 s,
Rec, E. ARTOWICZ: Działalność informacyjna dla potrzeb 
polskiej socjologii. ZIN 1982 nr 2/41/ s, 136-145.

90. KONIECZNA D, Nieformalne procesy komunikacji naukowej. Łódź 
1980, 241 s, 25 tab. il. bibliogr. 231 poz. maszyn. Praca 
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