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OD BEDJODCJI

Pierwszy niuser "Zagadnień Info^iaojl HankoweJ^tlctózy odda
jemy do r ^ Czytalnllc6w, stanowi kontynuację dotychczasowego
wydawnictwa Ońrodka DokmB«itaojl 1 Informaojl Naukowej PAN —
"Biuletynu QDlur РАН", eaełiowuje wlęo oiągłońć nnmeraojl ze
szytów, zasadniozy układ, a przede wszystkim podstawowy zasięg
tematyczny.
Dziesięcioletni dorobek "Biuletynu GDilH FAH" podsumowany
został niejako przez bibliografię zawartoóoi za lata 1962 1 9 7 1 , któ]^ prezentujeny w niniejszym zeszycie. Uwzględnia ona
wszystkie zamieszczone dotychczas artykuły, recenzje,doniesie
nia, strezzozenla oraz noty z kroniki, d&^ąo wraz z indeksem
autorów pełny przegląd opublikowanych w "Biule^nis" materia
łów.
Dotychczasowy tytuł,w powszechnym roenzd.eniu terminu "biu
letyn", mógł sugerować dońó wąski obszar problematyki, będącej
przedmiotem publikowanych materiałów. H a s : ^ zdaniem nowy ~^tuł jest bardziej adekwatny w stosunku do szero
pojmowanego
zasięgu tematycznego "Zagadnień Informacji Naukowej".
Bola i znaczenie informacji naukowej w ńwieoie współczeanym stale wzrasta. Bozwlja się teoria informacji, powstają no
we rozwiązania i systeny. Eonieozne jest więc włączenie do te
matyki czasopisma tego ogromnego zakresu zagadnień,biorąc przy
tym pod uwagę fakt, Ae informacja jako dziedzina naukowa dąty
do uwolnienia pracowników naukowo-badawczych od czasochłonnego
wyszukiwania, gromadzenia i opracowywania materiałów niezbęd
nych w ich pracy twórczej.

- б Bedakcja "Zagadnień Znformaojl Haukowej" stawia 8оЪ1е za
oel naświetlanie najwatnlejszsroh problemów Informaoji nauko
wej w śwleoie i kraju, tak obecnej jak i perspektywicznej,
oraz popularyzowanie zagadnień informacji poprzez publikowa
nie prac ozoloayob teoretyków infcumacji i jej organizatorów
zarówno polskich, jak i obcych. W czasopiśmie zamieszczane bę
dą artykuły problemowe, omówienia syntetyzujące, przeglądy
analityczne, recenzje, ważniejsze, wyselekcjonowane infcnoac je.
Zamiarem naszym jest przede wszystkim propagowanie na la
mach "Zagadnień Infcmiaoji Haukowej" nowych myśli, koncepcji
i rozwiązań,umożliwienie konfrontacji różnych poglądów. Tema
tykę tę prezentować będziemy zarówno od strony teoretycznej,
jak i rozwiązań praktycznych. Haświetlać będziemy problemy
filozofii Informacji naukowej, jej teorii i systemów, zagad
nienia podstaw metodycznych 1 środków technicznych informacji
w skali jednostek organizacyjnych, systemów małych i wielkich,
a ponadto aspekty formalne, społeczne i ekonowiiczne informa
cji na wszystkich szczeblach: zakładów, pracowni,ośrodków in
formacji, bibliotek,arohiwów itp. - wszędzie taa,gdzie inforcja ta powrstaje jest gromadzona i przetwarzana.
Decyzją Sekretarza Haukowsgo Polskiej śkademli Hauk
nr 78/72 z dnia 18 maja 1972 r. został powołany Eoaitet Reda
kcyjny "Zagadnień Informacji Naukowej” w składzie: Januaz Al
bin, Jan Fajęokl, Alina Golińska Kazimierz Leski /redaktor
naczelny/, Zdzisław Pawlak, Jerzy Pelc, Maria Szomańska /sekre
tarz redakcji/, Olgierd Wojtasiewicz, Krystyna l^ozańska, któ
ry będzie ozawał nad realizacoą przedstawionyoh powyżej zało
żeń.
Prawieniem naszym jest szeroko pojęta współpraca z Czytelnlkaal. Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi odnoszące
się zarówno do treści, jak i formj naszego czasopisma, które
pozwolą nam na stałe podnoszenie jego pozioma.

1Ш11Л ŁESEt
IINTE
fUZBlIEaZ LESKI
ODIIK PAR

IHPOBIU.CJA BADBQVA JAKO SZIBLZIBA VIEDZY

Rlesbędnośd stworzenia podstaw
teoretycznyoh i metodologicz
nych informacji naukowej. Próba
jednoznacznego zdefiniowania
pojęcia Informacji naukowej 1
określenia jej zakresu. HóZnorodnośó poglądów i punktów idzenia wynikających z ograniczo
nego stanu osiągnięć w tej dzie
dzinie.Teoretyczne i praktyczne
koncepcje całokształtu informa
cji naukowej jako nauki w lite
raturze światowej oraz w pierw
szych pracach podjętych w tym
zakresie w Polsce.
Infoznacja xtaukowa* pcmiiaó wielu osiągnięć w szczególnoś
ci w ostatnich latach, pozostaje ciągle jeszcze na etapie
teoz^tycznych podstaw swego rozwoju. Syttiację na. tym odcinku
można określić jako szukanie własolwych dróg 1 choć niektóre
z nich rysują się już dość uyraźnie /np. zastosowanie w lz>formacjl technik komputerowych/, hrak jednak pełnego obrazu
potrzebnych badań w zakresie InfoTBacJi. Dotychczasowy stan
osiągnięć na tym polu jest jakby zbiorem fragmentów czy as
pektów tego problemu. Hie jest to bynajmniej wynikłeś p r ^ padku, lecz następstwes procesu kształtowania się informacji
naukowej, wyrastające;) z potrzeć praktycznego działania, na
cieku tych potrzeb na praktyczną działalność informacyjną, mf
warunkach ciągłego gw^townego narastania masy materiałów,
których opracowanie informacyjne i udostępnienie zalnterescwanym stawało się koniecznością, materiałów, które powinny być
przetworzone dla umożliwienia ich wykorzyetanla, nie było cza
su ns ujednolicanie i uogólnianie metod działania, określanie
zakresów ich zastosowania, ns analizę, na podstawie której mo-

- & głąby być opracowana teoria rozalązycanls problełBĆw lofonaacji oaulcoeej « skali ogbloeo» bes aselęd.u na sakres i dzxedzinę. Problem ten tjm barazlej oxe znalazł dotychczas rozalązanla, te « ogromnej aiększobel przypadkde dla badad a salccesle podstam informacji naukoaej nie stwarza się odpcwlednleb
mollleodci.
Stworzenie podstaw naukowy^ 1 aetodologlcznych było 1 jest
tym trudniejsza, ze - jak pra3ctyka wykaayaała « w dzlsłalnodcl Informacyjnej występowała często konlecznodć posłnglwaDla
się metodami specyficznymi dla rólnych Innych dziedzin, takich
jak matematyka, logika, filozofia, cybernetyka, językoznawstwo,
elektronika Itp. Oosłowne przeniesienie tych metod na
teren
dzlałalnodel informacyjnej ale tyło jednak aotliwe; niezbędne
cdESzywało się ich adaptowanie do potrzeb tej dzxałalnoacx.
Bszystkie one, choć pochodzące z dziedzin rótnych, niejedndteotnie bardzo od siebie odległych, przejmoasne były w jednym ce
la, dla jednej działalności infermacyjnejt milczącym załoZeniea było przy tym stworzenie praktycznie jednego ayatean i
to systemu doś6 monolitycznego.
Zarysowały się dwie drogi rozwiązsnia tak złoZonego 1 skoeplikowanego problemut 1/ poprzaz stopniowanie poazezególnych,
zarysowujących się aadad i ich roboczą synchronizację oraz 2/ po
przez stworzenie j€idnolitej teorix dis całej tej powstającej
nowej dziedziny wiedzy.
Żadne z ty<di dróg nie zyskała sobie wyraZnej przewagi;
praktycznie rozwxjały się one równolegle. Zaozęto więc twa «yć
dostosowane do potrzeb informacji nogólnienia lub uszczegóło
wienia metod przejmowanych z innych dziedzin, tworzyć wycin
kowo oć^owisdnie metody w zakresach, dla k t ó r y ś adaptować idi
nie bgrło aoZna. W wyniku tego pewstswały: a/ wzajemne niezgod
ności metod zastosowanych w Infonsacjl naukowej; Ъ/ pewne
“sprzeczności interesów* metod przyst^owanyeh do potrzeb ii>formacji z ich zastosowaniem w dziedzinach, z których zosta
ły przejęte; с/ brak ściślejszego określenia zakresu zaloterwsoaania Informacji oaukowej jako dziedziny - niejasności jej
zazębianie się z dziedzinami pokrewnymi, a w konsekwencji nleskocrdynowanxe działalności.
Sównxet pcesuklwanie rozwiązaolB na drugi j, ąyśej wspoBnianej drodze napotykały liczne trudnotei. Zaistnxały tu jad-

- 9 вак ро«а2ве oieporozuBileBie «jralkające с ealkowlole odalennAg»
pojaowaala cakreau, który zostałby objęty nauką o infenaeji
oaokowej cosz ze stosowania rótnej teralnologUi na tle ezego
powstawały nleporozuwienia tak w zakresie saagrcb teraiinóe/pitoblemy synoaimiczno6ci/> jak i icb znaczeń /Ь«яаоп1л1сепо0с1/.
CbociaZ próby określenia zakresu obejmowanego przez
nową
naukę mają ju& swoją historię, problem ten nie został jeszcze
rozwiązany* bopiero w latach sześćdziesiątych doceniono potrze
bę stworzenia podstaw teoretyozt^^ch 1 metodologicznych infarmacji naukowej t przy czym większość prac i rozwaśań na ten temat
poświęcona ;je8t mośliwie wszechstronnemu i jednoznacznemu zde
finiowaniu infomacji naukowej i określeniu jej zakresu prob
lemowego.
Jedną z najstarszych prób określenia zakresu nauki infiwmacji /Information science/ jest definicja przyjęta przez *4kń>ference on trading Bcience Information Specialists, October
1961 and śpril 1962” ^ / . Yedłng tej definicji information
science jest to "nauka badająca właściwości i zachowanie się
informacji, czynniki waminkujące jej przepływ oraz środki jej
przetwarzania w kierunku uzyskania optymalnej dostępności.Froces tej nauki obejmują powstawanie informacji, jej rozpowszech
nianie, gromadzenie, organizowanie, przechowywanie, wyszukimenie, interpretowanie i użytkowanie”.
Pewnym rozwinięciem tej definicji jest określenie z a k r « a
infomacji przyjęte w 196? r. przez H. В o r к o /1/t ”Bs»ka inf(urmacji jest dyscypliną badającą właśeiwośoi i zaehoswnie się infconaacji, czynniki wamnknjące jej przepływ, środki
jej przetwarzania w celu uzyskania optymalnej dostępności
i
stosowalności. Zajmuje się ona całokształtem wiedzy o powstawa
niu, gromadzeniu, organizowaniu, przechowywaniu, wyszokiwenlu,
interpretowaniu, prsesyłsnlu, przekształcaniu i wykorsystywaBiu
informacji. Zakres ten obejmuje badania nad informacją lorstępmjącą w systemach naturalnych i sstucsnych, stosowanie kodćw,bedania nad urządzeniami i technikami, aystemami, programowanie
itp. Informacja jest nauką międzydyacyplinarną, stoeująoą n a ^
kowe metody badawcze, powiązaną z dziedzinami takimi jak mate
matyka, logika, językoznawstwo, psychologia, eiaktroniczna te
chnika obliezenlcws, badania operacyjna, odwzorcozywanle koza-

- no nlkaoja, blbllotekoznaiłetwo, zarządzaale Itp. Obejmuje ona el e M o t y badad podstawowych., stosowanych 1 w(2rożeu". Borko pod
kreśla, śe laforaacja naukowa, choć stała się juk nauką samodalelną, reprezentowaną przez rdśue Instytucje
badawcze i
wykładaną jako przedoiot w wielu uniwersytetach, jest jednak w
poszczególnych przypadkach różnie rozumiana i interpretowana.
Aawlązując do postawloiqrch na początku problemów doJnimeatację
określa jako jeden z wielu stosowanych składników Informacji
naukowej. Zajmuje się ona - wg Borko - zdobywaniem, przechowy
waniem, wyszukiwaniem i rozpowszechnianiem zewidencjonowanej
Informacji dokuiBeataeyjnej, przede wszystkim w postaci sprawozdad 1 czasopiśmiennictwa. Ze względu na swój charakter doku
mentacja skłania się do wykorzystywania urządzed do przetwarza
nia danych, technik reprograficznych oraz mlkroform. Bla nau
kowców z zakresu Informacji Borko widzi zadania badawcze, dy
daktyczne oraz rozwiązywanie problemów stosowanych w działal
ności Informacyjnej.
W opracowanej przez Hlcbajłowa, iSernego 1 Ollarewskiego mo
nografii "Osnowy Informatiki" /12/, zakres badań tej dziedziny
autorzy grupują następująco:
1/ badanie działalności Informacyjnej jako całokształtu proce
sów przygotowania dokumentów naukowych, ich gromadzenia, a—
nalltyczno-syntetycznego opracowania, przechowywania,wyszu
kiwania 1 rozpowszechniania Informacji znajdujących się w
tych dokumentach;
2/ badania dokumentów jako materialnych nośników Informacji nau:kowej}
3/ badania środków zabezpieczenia procesów Informecyjcych.
Brzed opublikowaniem drugiego, poprawionego wydania raaawlanej ^ a e y , autorzy wprowadzili nowy termin, którym objęli prob
lematykę teorii informacji nankoi^ej, nazywając ją "informatyką"
/13/.
Informatyka rozpatrywana jest przy tym nie tylko jako for
ma więzi wewnątrz nauki, lecz także jako forma wzajemnego związ
k u nauki z przemysłem 1 innymi ro ć ^ j a m l działalności ludzkiej.
Działalność naukowo-lnforaaeyjna rozumiana jest p r ^ tym
nie
tylko jako całokształt procesów wykonywanych w specjalnych or
ganizacjach 1 Instytucjach informacyjnych, lecz również proce-

-
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sów związai)7 ch z tworzeniem 1 wykorz^bywaniem Informsejl do
kumentacyjnej.
Przedmiot i zadania informatyki widzą oni w postaci prac
naukowo-badawczych, które grupują następująco:
1. Badanie procesów informacyjnych:
a/ grcenadzenie i klasyfikacja informacji dokvimentscyjoej,
Ъ/ metody tworzenia informacji pochodnej, opracowanie opty
malnych form dokumentów pochodnych i i^dawnlctw,
с/ metody przechowywania i wyszukiwania informacji semanty
cznej,
d/ metody wydawania i rozpowszeohnianla informacji,
e/ organizacja działalności naukowo-informacyjnej w róSnych
dziedzinach nauk i w różnych państwach.
2. Opracowanie metod analizy Informacji semantycznej /okreóle—
nie kryteriów oceny treści dokumentów, metody wyboru infor
macji najbardziej istotnej, metody językowego opracowania
informacji itd./.
3. Opracowanie metod utrwalania informacji naukowej w postaci
dokumentu.
ą. Opracowanie systemów informacyjno-wyezukiwawczych,mających
zastosowanie w różnych zbiorach i rodzajach informacji. Opracowanie języków informacyjnych oraz sposobów przekładu
z jęzj^ów naturalnych na języki informacyjne i odwrotnie.
3. Badanie możliwości zastosowania techniki maszynowej do za
pewnienia warunków realizacji procesu informacji. Przestu-*
diowanie możliwości stosowania elektroniczcych maszyn cyf
rowych jako środka realizacji systemów informacyjno-wyszuklwawczych.
Proces naukowo-informacyjny autorzy dzielą na cztery pod
stawowe etapy:
1. Grcananzenie dokumentów naiikowyeh.
2. Analityczno-syntetyczne opracowanie informacji dokumenta
cyjnej.
3. Przechowywanie 1 wyszxikiwanle informacji.
4. Reprodukowanie 1 rozpowszechnianie materiałów informacyjnydbDużą wagę w omawianej pracy przykłada się także do zagad
nienia terminologii stosowanej w informacji navikowej. Uwzględ
nia się przy tym trzy griąiy terminów:

- i2 -

t/ t a m i n g własne lafarmaaSi oaiilcowej aie sboeosane w laojrob
djscTplloaeh,
2/ tezwlqy przejęte z lanych dziedzin wiedzy w Ich pierwotnych
znaczę niach,
3/ taraloy ^ze j ę t e z innych dziedzin wiedzy• których znaczenie
nlega zaianoB wskutek adaptaeai /oa ogół anl3ca się stosowa
nia terwinów tej grupy/.
Zakres infcnnacjl jako nauki zaproponowatQr został takie przez
S « b e s k i e g o
/9/. Punktem wyjścia jest tu analiza całoś
ci procesu informacyjnego przeprowadzona na tle stałego wzrostu
masy informacji zawartej w tworzonych ciągle na śwlecle nowych
dokusentach oraz wynikająca stąd konieczność ich informacyjnego
opracowywania i włączania do ogólnie dostępnego obiegu. Eozróinia się pewne kradcowe typy potrzeb inf<»rmacji naukowej i tecbnieznej oraz cały wachlarz typów pośrednich. Ola zaspokojenia
tych potrzeb konieczne jest przedstawianie Informacji w odpo
wiednio zróinicowanych formach i postaciach. Jednocześnie w pomzcsególnych etapach procesu infraniącyjnago wyodrębnia się gru
py zagadnień związanych z wejściem informacji i jej
gromadzeп 1 ш , jej zaklasyfikowaniem /usystematyzowaniem/, przechowywan i n , wysziłkiwsaiea, przetwarzaniem i wyjęciem. Zróśnlcowanie
potrzeb informacji, a więc 1 jej typów, postaci itp. oraz spe
cyfika etapów procesu infcrmacyjnego i wzajemne powiązania tych
etapów wpływają na wyłonienie szeregu problemów; w konsekwencji
powstają zadania do rozwiązania w ramach problematyki informa
cji jako nauki.
Kiemiecki teoretyk informacji naukowej J. k o b l i t z
za punkt wyjścia do określenia informacji naukowej jako
dysc y p U c y /7/ przyjmuje sprecyzowanie celu jej istnienia, a mia
nowicie stworzenie podstaw stałego optymalizowania
przepływu
informacji we wszystkich dzledzinaoh i na wszystkich płaszczyz
nach działalności społecznej, na wszystkich etapach działalnoś
ci infozmacyjnej. Przedmiotem informacji jako nauki w jego uję
ciu są:
1/ wszystkie sfery działalności infarmacyjnej,
2/ zagadnienia teoretyczne interesujące równleś i inne dziedziny nauki,
3/ pcwiązania informacji naukcziej z działalnością w Innych za
kresach wiedzy.
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4/ Btosuiaki Bacbodzące między loforiBacją naukową jako nauką
1 оц7ш 1 dziedzinami wiedzy.

a

FrobZemy, którymi powinna zająć elę nauka Informacji:
a/ teoria, metodyka, tectmika, organizacja wytwarzania,gro
madzenie, wyszukiwanie 1 rozpowszecbnlanie informacji,
Ъ/ efektywność i skuteczność informacji naukowej,
С/ metody propagcmania środków tecbnlczpycb dziaZalności in
formacyjnej i usług informacyjpych,
d/ metodyka 1 formy organizacyjne działalności kadr informacyjąycb,
e/ bistoria i ewolucja informacji naukowej,
f/ Istota, forma, struktura 1 wzajemne zaleśności informa
cji w poezczególpych dziedzinach,
g/ istota, forma, struktura i metody analizy zapotrzebowa
nia na informację,
Ь/ psychologiczne, socjologiczne i neurofizjologiczne as
pekty utytkowenla informacji naukowej,
i/ cechy wspólne /a takśe różniące/ dla informacji navikowej i innych związanej z nią ściśle dziedzin
/np. bi
bliotekoznawstwa/ oraz zakres 1 forma współpracy między
tymi dziedzinami,
j/ powiązania Infcrmaejl naukowej jako nauki z lunyml dzie
dzinami mającymi znaczenie z punktu widzenia jej teorii,
metodyki i technik, a przede wszystkim z filozofią, cy
bernetyką, matematyką, językoznawstwem, semiotyką, his
torią 1 naukami techniczqyml.
Sprawę usamodzielnienia się informacji naukowej jako nauki
rozważają E. B t l r g e r
1
W. B e r g e r
w pracy ”Wiasenschaftllche-tecbniscbe Information ais Gemeinschaftsaufgabe" /2/. TTważają oni, że główną przyczyną stanowiącą o zmianach
zachodzących w informacji naukowej i jej usamodzielnianiu się
jako dziedziqy wiedzy jest ciągłe wprowadzacie jej nowych form
i metod działania; czynnikiem stymulującym proces unisrocześnianla jest zarówno kierownictwo zakładów,jak 1 zatrudniona w nich
kadra naukowców 1 fachowców. Podejście takie zapewulć musi in
formacji naukowej /a w tym 1 ddEumentacji/ należtte miejsce za
równo w nauce,jak i społeczeństwie. Kuszą się one uniezależnić
od supremacji bibliotek, dostosować do nowoczesnych środków te-
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«
szczasólnoścl przez przyciągnięcie do tej działalności
naukoacóm. W konsekwencji nastąpi dalszy postęp w rozwoju środ
ków taohnlcsnycb, wystąpi więc ponowne zwiększenie wymagań
stowlanych kadrom działalności informacyjnej. Będzie to zatem
pewnego rodzaju reakcja łańcuchowa zachodząca na zasadzie sprzę
żenia zwrotnego.
Analiza wydawnictwa National Science Foundation^ "Current
itosearch and Development in Scientific Documentation"
gro
madzącego informację о badaniach prowadzoqych w tej dziedzinie
na świacie, pozwala na usystematyzowanie problematyki stanowlącey przedmiot tych badań w sposób następujący:
1. Potrzeby informacji i jej wykorzystanie /badania
potrzeb
uśytkowników, wykorzystanie piśmiennictwa itp./.
Z. !l?worzanie dokumentów i ich kopiowanie /w tym m.in. skład
automatyczny, mikropostacie dokumentów, ewidencjonowanie do
kumentów, ich przechowywanie, metody zaplau i opracowanie/.
3. Analiza językowa /lii^wistyka matematyczna, leksykografia,
przetwarzanie tekstów sformułowaąych w języku naturalnym,
psychologia yęzyka, analiza semantyczna itp./.
4. Streszczanie, klasyfikowanie, kodowanie i indeksowanie /sy
stemy klasyfikowania r indeksowania, analiza zawartościowa; klasyfikowanie maszynowe, badania słownictwa/.
5* fłumaczenie /przekład maszynowy, materiały pomocnicze
do
tłumaczenia/.
6. Projektowanie systemów /ośrodkr informacji, wyszukiwanie in
formacji, mechanizacja prac bibliotecznych, selektywne roz
powszechnianie informacji/.
7.

8.

Analiza i ocena dokumentom /badania porównawcze, określanie
jakości indeksowania, modelowanie, metody kontrolne 1 do
świadczalne oraz sposoby pcmilaru wyników, badania jakości
przekładów/.
Rozpoznawanie znaków i sygnałów /przetwarzanie o-razu zna
ku, analiza mowy/.
-Wydawnictwo Rational Science Foundation zostało takie omówio
ne w opracowaniu a .Stolarskiej: "Aktualne badania 1 postęp w
dziadzinie dokumentacoi 1 informacyl naukowej" str. 78.
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adaptacyjne /sstuczna loteligeacja, automaty, roaaiązywBDie zagaduleń. ayateoy samoorganizujące slą/.
Interesujący pogląd na ргоЪХецу teoretyczne Informacji nau
kowej reprezentuje £. £. S r a z l a n o
/6/. Wszystkie prze
jął^ Informacji zaklasyfikoeuje do trzech kategorii pojąć: ma
terii. energii i idei. Sugeruje on zastosowanie do InfOTmacji
połączenia metod fenomenologicznych i filozofii spekulatywnej.
Z punktu widzenia kategorii "materia" informacja
zajmuje
sią elementami materialnymi takimi, jak ksląiki. czasopisma,
taśmy i hąhny magnetyczne itp. Elementy te poddane są óbróhce
przy zast(»ow8niu środków technicznych w układzie współrzędnych
czasu i przeatrzeni* Dlatego zasadniczym zadaniem hądzie usta
lenie wartości tych współrzędnych dla danych ^zedmiotów} np.
przemieszczanie się /przemiana/ przedmiotu w czasie
i prze
strzeni.
Dri;tglm aspśktem są stany energetyczne w róśnych układach
i ich modulacja. Przykładami mogą łyć zjawiska akustyczne, me
chaniczne i elektromagnetyczne /włączając w to fale radiowe i
telewizyjne, odwzorcowanle optyczne stron ksląZek, fale dświękowe powstałe w wyniku mowy ludzkiej, impulsy elektryczne prze
kazywane przez sieć telefoniczną, linie i siły magnetyczne oraz
cały zakres fizycznych przejawów energii/.
Trzecią grupę zagadnieh dc rozwiązania'przez naukę infor
macji stsnowlą procesy zachodzące w mózgu ludzkim /z wyłącze
niem fal wydzielanych przez mózg, które obejmuje grupa poprzed
nia/, jak np. powstawanie idei, form logicznych, interpretacja.
Intuicja - związane w jakiś sposób z pojęciami przestrzeni i
czasu. Są to procesy, których nie mośeiąy określać środkami fi
zycznymi, 1 w związku z tym nie mogą być rozpatrywane w płaesczyśnie informacji. Kośliwe jest jednak. Ze mogą być one
powlązsne z modulacją fal «litowanych przez mózg w sposób dający
się określać.
Graziano wysuwa hipotezę. Ze wszystkie te grupy łączy w;^tę''0wanle cech fizycznych /nateria i energia/, tmoZliwiających
człowiakowi uogólnianie form lub idei, które mogą występować
takZe w innych współrzędnych czasu i przestrzeni, u różnych oaobnlków. UoZna więc wnioskować. Ze "indywidualnie wytworsone
pojęcia ogólne" mogą być przdcasiywane innym uzysłom
jedynie
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жт pośrednictwem elementów fl^esnjeh, to enaesy środków /nartfdzl/ elektronagnetjcsq^ch lub meebanlesngreh. W rezultacie u
podstaw informacji naukowej leśą zjawiska ilSTCSoe, elektromaenetyczna 1 meebanlczna, składające sią z jednostek flzycznyeb
nieciągłymi, których postacie aą zróśnieowane, którymi
nośna
operować w układzie współrzędnych czasu i przestrzeni.
Jako
pcsedmlot zainteresowania teorii Informaeji naukowej nośna więc
uwaśaó metody operatywnego identyfikowania dokumentów, rozróśniania elementów oraz przekazywania układów znaków w czasie i
^zestrzeni bez szkody dla ich wartości semantycznej.
Teoria
informacji składać się więc będzie ze sbiooru stwierdzeń logicz
nych wykazujących wzajemne powiązania zjawisk omówionych w powyśszych trzech grupach, a niezbędnych do ich prawidłowego prze
kształcenia za pomocą środków fizycznych.
Problem analizy teoretycznej zagadnienia Infornaejl podjął
H. T e i e h m a n a
w *Kyberaetik und Dokunentation" /16/
/terminem "Ooknmentatioo" objęty jest całokształt zagadnień in
formacji naukowej/, lychodząc z przesłanek historycznych /Sprze
czne teorie Bewtona i Biyghensa, przekształcenie Pourlera,teo
rie Wlenera, Shaonona Itp./ - Talehmann w i ą z u j e powiązania i
podobieństwa zeehodząea pomiędzy cybemet^Eą a Infoiziaeją i do
prowadza ostatecznie do zastosowania w informacji pojęcia en
tropii. 13waśa przy tyx^t ** wprowadzanie tego pojęcia do proce
sów Infonzacyjnych otwiera duśe mośliwośel przy rozwiązywmolu
problfloów Inforaacji na drodze nenkowej.
0.
T o 1 g t
w "Pokumentatlon in entwxełą.uagsgesehiebtli~
cher nnd Itfermationstbsaretlscher Slobt" /17 / 1 wychodząc z po
równań elsa»ntów watafiiycznego poznania filozofii greckiej z
teoriazd. i postulatami nowoczeanaj fizyki, pykazuje, śa idea
laśąca u podstaw magli liczb pltsgorajezyków jeszcze obecnie po
siadają pewna uzazadnianle. Dziś takśa związki zaebodząca mię
dzy dowilnymi systemami mogą być wyjaśnione dopiero po stworze
niu modeli geometrycznych umośllwia jącyeh porównania ilościowe
i liczbowe. № podstawie wykazanych bistoryeznie opóśnień rea
lizacji wcseśniea powstałych idei i rozwiązań wykazuje Voigt
konieczność Informacji oraz wylicza czynniki zapewniające jaj
najbardziej optymalny rezultat. Stawiając cal optymalizacji pro
cesu Infcrmacyjnago, w czasie którego występować suszą straty

- i7 inforaacji aykazaje aoaloslę do strat powstających w innych pro
cesach fizycznych. Podlareśla przy tym związek procentowego wzro
stu atrat Inf oraacji z tesą>ea i wzrastanlen wielkości zbioru i
i^ciąga wniosek o konieczności straowanla w inforffiaeji środkśw
technicznych. Wskazuje przy tym na sośliwość zastoaowanla aatematycznej metody i^liczenia optymalnej wartości stanu uporząd
kowania zbiorui straując prawa analogiczne do praw termodynami
ki, dochodzi - podobnie Jak Telcfamann - do pojącia entropii in
formacji. Sla usyskanla daiych co do optymalizacji stanu rozwo
jowego informacji o zbiorze /o zawartości zbioru/ proponuje za
stąpienie ujemnych wartości entropii rśwnowainymi wart^ciami
dodatnimi zdolności rozwojowej informacji danego systemu. Przy
takim załośeniu Tolgt dochodzi do wniosku, śe zarówno przy określaniu wskaśnlka wypełnienia zbioru Jak i stawianych mu zapytah, stopień uporządkowania /informacyjnego/ zbioru leteć m u 
si w granicach od O do i. Sposób graficznego przedstawiania te
go rozumowania umośliwla nie tylko wybór pewnych metod postępo
wania, ale takie wgląd w struktury metod navdcowych, które w ra
mach procesu informacyjnego naleśy lub mośna stosować.
W opracowaniu "Informationswissenschaft zur Begrttndung einer eigenstandigen Wissenschaft und zur Grundlegung eines autoDcmen Bereiches. Infcrmationswissenschaften** /*^/ i. D i em e r, opierając się na ncsroczesnej ogólnej teorii nauki, dąiy do określenia samodzielnej nauki - informacji naukowej orez
wyznaczenia granic oddziela;}ącyeh Ją od dyscyplin sąsiednich, *
takich Jak informatyka, teoria informacji, dokumentacja nauko
wa i komunikacja. Wprowadza on, na wzór pojęcia cząstek elemen
tarnych w fizyce, pojęcie "informem" Jako podstawowy element Jednostkę procesu informacyjnego w Jego trzech fazach zasadni
czych: przy uzyskiwaniu informacji, JeJ przesyłaniu /przekazy
waniu/ i wyszukiwaniu.
Serminem "komunikacja'' określa Cieamr przepływ ustnej in
formacji pomiędzy co najmniej dwoma śródłami — ludśmi. Termino
wi "InformaGja" przypisuje on cztery znaczenia:
- czynność informatorów - informowanie,
- proces przepływu informacji,
- przekształcanie infacmacji,
- informacja Jako komunikat.
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nie ala opracowywania tradycyjnych nośników laformacji - doku
mentów piśmienniczych. Książka mole byó przy tym traktowana ja
ko dokument albo jako zbiór "Informemów". Terminowi "Informaty
ka" nadawane są dwa znaczenia identyfikujące ją:
1/ z zakre'^em dokumentacji jako oauklt
2/ z problemacyką elektronicznej techniki obliczeniowej /compu
ter science/.
Przedmiotem nauki informacji /Informetlonswlsaenschaft/ są nie
materialne elemency - "xnformemy" 1 wszystko,co Ich dotyczy, w
tym procesy informacyjne /naleśy tu rozróśnló teorię informacji,
gdyś w tym ujęciu chodzi nie o przesyłanie informemu, lecz o
przekształcenie jego stanu, przy jednoczesnym uniknięciu stanu
niepewność1/.
Ujęcie zagadnienia informacji naukowej przez A. il e r t ę
/10/ oparte jest na roli informatyki w społeczeństwie. Harta
omawia terminy stosowane do określenia tej dziedziny,takie jak:
informatyka, Informatystyka, Infocmatologla, egzegelektyka, dokumentallstyka, teoria InformacQl
ukowej, semantyczna teoria
informacji itp. -Informatyka powatara na tle problemów przepły
wu informacji, jej wpływu na społeczeństwo. Mośna ją rozpatry
wać podobnie jak uauki przyrodnicze i społeczne w aspekcie teoretyczi^m, doświadczali^ 1 stosowanym. Informatyka korzysta z
metod matematycznych, logicznych, cybernetycznych. Hośna róśne
aspekty informatyki rozpatrywać jako części takich nauk jak ję
zykoznawstwo, socjologia, psychologia, filozofia 1 inne. Przed
miotem badań informatyki teoretycznej jest kompl^ss procesów,
a w szczególności proces transformacji nowych zdobyczy nauki w
Informację; proces powstawania róśnych typów śródeł Infcrmacjl,
zarówno pierwotnych jak 1 pochodnych; proces przeka^wanla in
formacji; wyposażenie techniczne dla realizacyl procesów infor
macyjnych, modele ekonomiczne i orgsoizacya przesyłania infor
macji. Oprócz wspomnianych powyżej metod przejętych z innych
dyscyplin Informatyka rozwija własne metody analizy zawartośclomej, streszczania Infomacjl, indeksowania źródeł pierwot
nych, selekcji informacji odpowiadającej zapytaniu ltd.
Zdaniem Uerty Informatyka jeat dyscyplina syntetyczną
o
cbarakterze społecznym 1 naukowym; przedmiotel jej jest stu-
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cji przecłLowywania, lorszukinania i rozpowszechnianla inforaacji,
poaiar aelekbywnoócl systeaów inforaacji, poró«n7 valnoó 6 i zdol
ność współdziałania tych systemów itp./, jęz^oznawstwea i se
miotyką /tworzenie j ę z j ^ w informacyjnych, ujednolicanie Ь ю minologli, normalizacje itp./, cybernetyką 1 matematyczną teo
rią inforaacji /optymalne komprymowanle inforziacjl pierwotnej,
zmniejszenie do minZ^uni nieokreśloności i szuma informacyjne
go, określanie parametrów massyn informacyjnych, układanie pro
gramów dla procesów informacyjnych itp./, elektroniką /urządze
nia do zdalnego wejścia i wyjścia informacji/, reprograflą i
teorią automatycznego rozpoznawania znaków, teorią i budową
systemów /określanie właścii^ch relacji pomiądmr instytucjami
informacyjnymi centralnymi i peryferyjnymi/.
E. Otten i A. Debons zdają sobie sprawą z ogromnego rozwo
ju zagadnienia informacji naukowej i powstałej w związku z tym
nauki o informacji, która ciągle poszerza swój zakres i zajmu
je zlą coraz wnikliwiej badaniami problemów Informseji. W opracoweniu "Towards a lletazclence of Information: Informatology** /14/ autorzy szeroko zarysowują zskires nauki informacji ja
ko metanatiki.
Informacja i operowanie nią stanowią podstawą metanatiki in
formacji - informatologll, której istota przejawia sią w ope
racjach przetwarzanie 1 łączności informacyjnej. Pozycją tej
metanauki określają m.in. wspólne podstawy rozumienia, badania
wszystkich związanych z informacją nank 1 technik, wspólne ra
my działania 1 wspólpy jązylc dla naukowców i techników związa
nych z działalnością informacyjną. Do czynników wyznaczających
rolą metanauki informacji zalicza sią równleś potrzebą integro
wania róśnyoh teorii zajmujących sią z jednej strony wszelkimi
przejawami informacji, z drtiglej zaś - stOBunklem człowieka do
tych przejawów 1 zjawisk. Zakres postulowanej metanauki Infox*iimcjl określa zestaw specyficznych zapytaś i problemów,na któ
re nauka ta powinna znaleśó rozwiązanie 1 odpowiedś.
Celowe
jest stworzenie koncepcji szkolenia, które odpowiadałoby
pocrzebom metanauki informacji, jej rozwoju i doskonalenia.
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V celu zbadania latoty informacji i jej zjamiste konieczne
jest odpowiedź na dwa pytania:
1/ CZ7 informacja jest zjawiskiem tak podstawowym i powszech
nym jak materia i energia?
2/ czy różne operacje dokenywane na informacji oparte są na
zjawiskach podstawowych i c ^ z tego powodu są one różnymi
postacietmi pewnych podstawowycn relacji?
Odpowiedź na oba pytania jest pozytywna. V lonsekwencji
następuje rozwój nowej nauki, a ściślej - metanauki.
Do zakresu z^'^iak objętych ’’iaformatologią*' autorzy za
liczają /oczywiście w pewnych tylko aspektach/ komunikację
międzyludzką, technikę obliczeniową, sterowanie automatyczne,
niezależnie od ich postaci /nowości, wiedzy itp./.
Zasadniczy charakter Informacji i jej przetwarzania wyni
ka z istoty przeprowadzanych operacji:
- różne formy przetwarzania infarmacji mogą hyó realizo
wane za pomocą wielokrotnego powtarzania operacji ele
mentarnych /np. przez stosowanie komputerów/,
- informacja, w każdej z jej postaci, może hyó przekazy
wana poprzez jeden i ten sam proces /komunikacja/.
itetanauka informacji służy erzem istotnym celom:
1. umożliwia opisywanie danych dyscyplin w oparciu o wspól
ne podstawy metodológiczne, rozpatrywane w kategoriach
abstrakcji, w więjESzym stopniu, niż jest to możliwe w ra
mach każdej z tych dyscyplin z osobna.
2. Zapewnia wspólny język naukowcom i technikom z różnych
dyscyplin.
3. Ostała środki niezbędne dla przenoszeola uzyskanych osiąg
nięć z biednej dziedziny do drugiej.
Potrzebę istnienia metanauki informacji uz^^adnlaoą nastę
pujące czynniki:
- stworzenie wspólnej podstawy badania dyscyplin i tech
nik związanych z Informacją,
- konieczność xistaleoia wspólnego język., i wspólnych te
chnik Informacyjnych,
- konieczność przerzucenia mostów pomiędzy teorią abstrak
cyjną, dążącą do teorecyczoego wyjaśnienia zjawisk
in
formacji, a teorią opisującą stosunek człowieka do zja
wisk informacji.

-
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MetsoaulES Informacji poRicna odpowiedzieć na następujące
^anla:
- Cz7 pojęcie informacji aelelct^cej powinno objąć mie
rzenie informacji semantycznej i jakościowej? /teoria
informacji, semantyka/.
- Czy różne formy przetwarzania informacji mogą być ana
lizowane w postaci wspóląycb procesów elementarąych 1
czy można te procesy opisywać za pomocą praw ogólnych?
/logika matematyczna, teoria automatów, elektroniczne
przetwarzanie danych/.
- Jakie mogą być sposoby porównywania różnych metod prze
twarzania infOTmacji zapewniających podobne rezultaty
i jakie kryteris możliwiają zróżnicowanie złożoności
i skuteczności operacji informacyjnych? /elektroniczne
przetwarzanie danych, lingwistyka matematyczna/.
- W jaki sposób można określać znaczenie informacji i ja
ki istnieje związek pomiędsy znaczeniem i przyjętym
systemem wartościowania? /psychologia, filozofia, se
mantyka/.
- Jakie prawa powodują, że języki naturalne osiągają zdol
ność formułowania i komunikowania nowych pojęć i idei?
/językoznawstwo, semantyka/.
- Jakie Istnieją powiązania między postaciami energii,materil i zystemu porządkowanie /lub strxiktury/ i jakie
jest zastosowanie tych postaci w przedstawieniu infor
macji /selektywnej/?
- Jakie prawa fizyczne powodują o^aniczenia w komunika
cji, przetwarzaniu Informacji 1 jej przechowywaniu?
/teoria komunikowania, badanie czynności mózgu, bada
nie procesów zapamiętywania/.
- Jakie prawa rządzą organizacją informacji w procesie
gr<roadzenla i wyszukiwania infOTmacji masowej? /psycho
logia eksperymentalna, bibliotekoznawstwo, elektronicz
na technika obliczeniowa, badacie czynności mózgu/.
- Jakie prawa rządzą rozpowszechnianiem informacji przy
uwzględnieniu procesów percepcji poznawczej? /psycho
logia, teorls samoprzystoeowaliych systemów, cyberne
tyka/.
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- Сцу' łnforaac ja poalada caclqr stymulująca twórczość i czy
twórczość jest funkcją przetwarzania informacji pozwala
jącą na określenie praw rządzącycb tym procesem? /cyber
netyka, sztuczne mózgi, semantyka/.
. Jakie prawa rządzą gromadzeniem informacji, jej aktuali
zowaniem i przyswajaniem? /psychologia wychowawcza, bibllotskoznawetwo, elektroniczna technika obllczenioiwa/.
Badania nad istotą 1 zakresem informacji naukowej prowa
dzone były równieś w Polsce.- Zagadnienia te były analizowane
m.ln. przy pracy nad tezaurusem informacji naukowej /8/. J\il
we wstępnych badaniach literatury zarysowały, się rótnice 1 nie
jasności tarulnologiczne, iqrnikające ze stosowania przez róż
nych autorów 1 w róśnych środowiskach różnych określeń
dla
jednaj i tej samej dziedzlsy wiedzy. Przykładem noże byó tarminologia stosowana w pracach omawianych w niniejszym artyku
le. W języka niemieckim zamiennie traktowane są np. takie ter
miny jaks "Wissanschaftllche Information", "Wissenschaftlichtechniecha Infarmatlon” , "hakumentationswissenschaft**. w ję
zyku angielskim dość powszechnie stosowany jest obecnie ter
min "Information science”, obok takich terminów jak "documen
tation" czy "information". W języka polskim zanika już termin
- a właściwie nabiera innego znaczenia - "dokuBwntacja nau
kowo-techniczna", a wymiennie traktowane są terminy: "Informa
cja naukowo-techniczna i ekonoziczna" i "Informacja naukowa”.
Himo różnic terminologicznych zarówno określania wszystkich
tych terminów, baz względu na język, w jakim aą formałowane,
jak i wprowadzana dla sprecyzowania ich znaczenia definicje,
są w większości przypadków prawie jednoznaczne lub przynaj
mniej bliskoznaczne. Ifystępuje to u takich autorów jak: Hichajłow /13/ł Kcblltz /7/, Borko /1/, Ottan, Dehoos /14/,przy
czym Ol ostatni wprowadzają rzadko spotykany termin "Informatologia” .
W naszych badaniach i pracach przyjęliśmy termin "infor
macja naukowa” , leź l i ś m y przy tym z założenia, że czynność
opracowywania informacyjnego dokomeotów i informowania o nich
jest w określony sposób usyscematyzcwena i podporządkowana
pawąym zasadom, która sprzyjają optymalizacji infacmacjl, za
równo jaj formy, ujęcia, zawartości,jak 1 dostosowania do po-

- 25 trzeb odbiorcy-uj^tkownlka tej lofarmacjl^ jest więc dokonyeaaa metodami oaiikoióniil» Dzieje elę tak bez «zglfdu ca aaterial,
o którym przekazuje się latormację, jak 1 jej poziom 1 przezna
czenie /tak samo oprscowuje się informację o rozprawie nauko
wej z zakresu filozofii, biologii czy astronautyki, jak 1 o
nożu, który naleiy używać w okzeólonyob warunkach przy tocze
niu walka/, hie jest zatem istonny przedmiot informacji /dókamenty naukowe czy techniczne, czy też o treóci ekonomicznej,
medycznej czy jekisjkolwiek innej/, lecz metoda, jaką jest te
informacje opracowywsna. Фа cecha informacji jest dcmirujące,
najbardziej charskterystyczna dla dziedziny, której różne naz
wy przytoczyli^ny powyżej. Słuszne wydaje się więc ^zyjęcie
terminu "informacja naukowa".
Dla dziedziny, którą nazywamy informacją naukową,przyjęliś
my następujące znaczenie: jest to dziedzina wiedzy obejmująca
całókaztałt zagadnied teoretycznych i praktycznych związanych
z działalnością informacyjną a w szczególności z gromadzeniem,
dokumentowaniem, selekcją,wyszukiwaniem i przetwarzaniem in
formacji, jej zapisem oraz rozpowszechnianiem i udostępnianiem,
odpowiednio do określonych celów i potrzeb uzytkownimów, zarów
no od strony przedmiotu informacji, jak i metod i stosowanych
dla ich realizacji technik.
V tak pojmowanej informacji naukowej można wyróżnić trzy
podstawowe piony-dzlały:
a/ teorię, którą za Hichajłowem i innymi autorami nazywamy
informatyką^, s rozumiemy jako dysc. pllnę nauki, której
przedmiotem badan eą prawidłowości procesów informacyjnych,
źródła informacji i zasady optymalizacji ich wykorzystania
oraz metody i środki stosowane w działalności informacyj
nej. Calem informatyki jest wypracowanie podstaw optymal
nych metod, technik 1 środków gromadzenia, przechowywania,
przetwarzania,analityczno—syntetycznego opracowywanie,zapi
su, wyszukiwania, rozpowszechniania i udostępniania icforma-

Obecnie w Polsce wprowadzono termin"informatyka*również w
następującym znaczeniu: "informatyka jest to dziedzina
działalności naukowo-technicznej i organizacyjnej,obejmują
ca całokształt metod, środków tschnlcziych i działalności
ludzkiej, związacych z automacycznym, zakodowanym gromadze
niem i przetwarzaniem wszelkiego rodzaju informacji".

- г^^ cjl. Wchodzą tu więc takie {хгоЫеацг*
teorxa systemów 1
języków loformBcyjao-^wyazukiwawczych, teoria klasyfikacji
i przekładu x 1аое;
Ь/ metodykę - metody, sposoby 1 techoiki działań ioformacyjцусЬ w ramach procesu ioformacyjaeso, wypracowaae w opar
ciu o osiągoięcia informatyki, przeniesione niekiedy z in
nych dziedzin, jednak zawsze dostosowane do potrzeb
informacji naukowej. Metody te, choć tworzone dla poszczegól
nych etapów procesu informacyjnego, są zawsze koordynowa
ne z punktu widzenia całego procesu /np. środki i techni
ki wejścia jednego systemu informacyjnego są zarazem środ
kami i technikami wyjścia innego systemu informacyjnego/.
Metody te powinny równieś uwzględniać potrzeby i specyfi
kę dziedzin związanych z Informacją w zakresach,w których
informacja naxikowa z nimi się zazębia;
c
praktykę - działalność informacyjną w aspekcie orgenizacji
i przebiegu procesu informacyjnego. Działalność ta obej
muje całokształt organizacji działań i czynności nastawio
nych na praktyczne realizowanie celów i zaspokajanie po
trzeb informącyji^ch poprzez odpowiednio przystosowane
środki metodyczne i techniczne wypracowane zgodnie z pkt.2.
Omówione i częściowo scharakteryzowane powyśej przykłady
ujęcia całokształtu zagadnienia informacji jako nauki stano
wią jedynie pewien przegląd poglądów, których dobór został do
konany w celu ukazania najistotniejszych, a róśnych punktów
widzenia. Wydaje się, śe poglądy te można pogrupować następu
jąco:
- podejście teoretyczne - określające metody ujęcia prob
lemu. Do g n ^ y tej należałoby zaliczyć opracowania Фе1сЬmanna, BSrgera i Bergera, (łraziano, Woluta, Diemera,
Ottena i Debonaa;
- podejście analityczne - określające zasięg problemu,prz»de wszystkim w oparciu o jego analizę. Do girupy tej moż
na by zaliczyć wypowiedzi Doloma, Borko, Michajłowa,
żernego i Silarowskiego, Iieskich, Merty;
o podejście acalit^czno-doświadczalne; do grupy tej zali
czyć trzeba niewątpliwie analizy dokonane przez Batlenal

Бсхессе Pouodatlon. W ре^отш secsle zakwalifikować tu
można także pracę Aoblltza, cbociaż w zasadzie zna;}duje
się ona na pograniczu podejecla analitycznego 1 anality—
czno-dośwladc żalnego.
Ogólnie jednak trzeba stwierdzić, że różnorodDość poglądów
i punktów widzenia na zagadnienia Informacji wynika m.ln.
z
dość ogranlczocycb jeszcze osiągnięć w tej dziedzinie. Z całą
pewnością jednak jest to już obecnie osobny dział nauki,posia
dający wyodrębnioior przedmiot badań, metody i narzędzia badaw
cze oraz strukturę organizacyjną. Granice tej azledziqy są bar
dzo trudne do nakreślenia{ styka się ona z bardzo wieloma dys
cyplinami, niejednokrotnie dostosowuje do swoich potrzeb
ich
słownictwo 1 metody, wkracza zdecydowanie w Ich zakresy dzia
łania stosując jednak w tych przypadkach własne aietody i narzą
dzie badawcze. Wydaje się, że upłynie jeszcze sporo czasu, za
nim Informacja naukowa, jako dziedzina nauki, przybierze okreś
lony, ostateczny kształt. Kasuwa się tu zresztą pytanie , czy
sformułowanie takie jest dopuszczalne? Czy jest bowiem dzie
dzina wiedzy, o której można by z całą pewnością powiedzieć,śe
granice jej są już ściśle i niezmiennie sprecyzowane? Jeśliby
to nawet by3to możliwe w rozpatrywanym przypadku, byłoby to
wręcz niepożądane. Przed informacją naukową leży bowiem taki
ogrom zadań, wynikających z jej założeń, warunków, w których
aię rozwija, że ściałe określenie jej granic mogłoby spowodo
wać jskieś ograniczenia i deformację. M e dążąc więc do petX3r->
fikacji żadnego ze weptemlanych powyżej elementów nie możeiąy
jednak założyć całkowitej dowolności rozwoju informacji nauko
wej jako międzyuyscyplinarnej gałęzi nauki, konieczne jest na
danie temu rozwojowi kierunku zgodnego z zadaniami stawianymi
informacji naukowej. Zadania te wysuwać będzie nie taki czy in
ny kierunek nauki,czy osiągnięcia techniki, lecz rozwój nauk w
najszerezym znaczeniu tego słowa i wynikające stąd potrzeby
różnych warsztatów pracy, przede wszystkim warsztatu natdcowegor i polityki naukowej jako funkcji ogólnego rozwoju człowie
ka i społeczeństwa. W tym aspekcie konieczne wydaje się poś
więcenie możliwie największej uwagi studiom nad informacją
naukową, jej celaaii, zadaniami i powiązaniami z innymi dyscyp
linami naiiiki i dziedzinami gospodarki. Wszystko to musi być
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tek eleebycsoe,
ишо£11«1е6 uazględoleole zmian zaebodzącyte
« czasie. Studia takie, uwzględniające aspekt anallt/czno-s/ntetyzując7 , powinny
prowadzone « powrązaniu z realną dzla>
lalnoScią Inforanat^jną na uijrtek wszTStklcb dziedzin wiedzy,mu<szą Ъуб ukierunkowane na zaspokajanie icb potrzeb bieiącycb i
rozwojowych.
Ponlewat jednak informacja naukowa jest ściśle związana z
człowiekiem, a jej właściwym zadaniem jest przemiana człowieka
z nie poinformowanego w poinformowanego /bez względu na to , e:^
Informację otrzymuje bezpośrednio człowiek,czy tel działające
dla niego urządzenia/, wszelkie prowadzone nad Informacją stu
dia 1 badania powinny brać pod uwagę ten właśnie eapekt.
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SCIERMPIC IEFGE1UTI0V AS A PTET.D OP EBDWEBDGE
В u m m a r у
It is only since fifties or more strictly speaking siztise
w. this century that the necessity of creating theoretical and
methodological foundations of scientific Information has been
duly recognized. In the first period the greatest emphasis was
laid on the explicit definition of the conception of scienti
fic information and its scope. It has been found that variety
of opinions and viewpoints resulted among others from the fact
of unimportant archlevements in this field as yet.
The auch<nrs are discussing theoretical and practical con
ceptions of scientific information as a science. The directions
of searching for solutions have been drawn up in three groups:
1/ theoretical approach idien the method of conceiving the prob
lem is defined.

-
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3/
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aoBl^lcal арргоаеЬ wbaa tbe scope d£ tbe ргоЪХеш Is detenBlaed /on the Oasis of Its snalysis la tOs first pla
ce/,
analjrtleal and experiaeatal а^фгоасЬ.
Xq «=ы я l i ^ t tbe results obtained In tbis respect la Po

land are discussed.

НАУЧНАЯ ИНФОтЩЯ KAS ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ
Р е з о н е

Только в 50-х годах, а сочнее л е н ь в бО-х годах ванего
столесвя была оценена долхвыи образов веобходиноссь создаввя
сеоретичесЕих и методологических основ научной информации. Б
сечение первого периода вавболывий упор делался на четком сформулированив понятия научной информации и опредвлевЕИ ее объе
ма. Установлено, что существование различных точек зрения яв
ляется, в частносш, 1>езультатом небольших успехов в этой об
ласти.
Авторы рассматривавс теоретические и практические ковцепцив всего объема научной ивфО|ясации как науки. Пути поиска ра
нений представлены авторами в трех группах:
1. теоретический подход, определящвй методы трактовки
проблемы,
2. аналитический подход, устанагливавнвй границы проб лены, исходя из анализа саыой проблемы,
3. аяалвтнко-зкспериментальвый подход.
На основе этих характеристик рассматривавтся результаты,
полученные в Польше.

AX7ZH OZEB!Ea
QnirerBitSt Dflsecldorf
PtLilOBophieoheB luBtitut

ELASZPl^lCJA, о г в г ш в ш ... 1 CO SAIXJ?
Sroblea "trseelej gSDexacji” w dblcisBebtBcji i iDforaaejl

Stały rozwój nowoczesnej ddtcuaentseji i informacji. "Inforавау” jako jednostki wiedzy.
9!ezy okńólające dotychczasową
informację. K ^ t y k a założenia
bezwzględnego systemu interpre
tacji. konieczność m i a n orga
nizacyjnych w procesie inforaacyjnym. Howa koncepcja plaęówki
informacyjnej.
V miarę jak śledzi się dyslnisję o językach infcraacyjoych
/lub dctkuaentacyji^ch - sprawa stosowania jednego z tych termi
nów jest ciągle przedmiotem xozaażaó/y odnosx się wraZenle.że
wiele jest jeszcze probleaatyeBnyeh aspektów tego zagadnienia,
niekiedy nawet mówi się o pewnym tacy zysie. Dotyczy to zarówno
podstaw teoretycznych, uzasadnled, krytyki, jak i praktycznej
realizacji. Bóżnice zdać. zystępoją w istocie pomiędzy zwolenni
kami poszczególnych języków dokumentacyjnych, в właściwie ich
dwóch grup podstawoi^ch - klasyfikacji /w ramach których dys
kutuje się poszcze^lne ich typy/ oraz tezaurusów.
Poniższych wyjaśnień, nie należy traktować jako odpowiedzi
na m r z u t y 1 krytykę; piśmiennictwo z tego zakresu jest dosta
tecznie bogate, należałoby raczej wyjść poza ramy tej dyskusji
i postawić kilka pytań, które spowodować mogą zupełnie nowe
naświetlenie tego problemu. V tym też sensie należy
rozumieć
podtytuł niniejszego opracowania, w którym zakłada się konie
czność stałego rozwoju nowoczesnej dokumentacji i Informacji.
Odpowiednio zasady klasyfikacji i budowane w oparciu o nie sy
stemy klasyfikacyjne można traktować jako pierwazą
generację
zagadnienia aystematyzacjl, koncepcję tezauruaów określa
się
natomiaet jako należącą do generacji drugiej.Generację trzecią
określi aię w miarę rozwoju tego zegadclenia*

- 30 № l e £7 «jjasnlć zoaczeols, « jsklc zaetosovaoo słowo "gene
racja”. Ze ałowens tym ooecole kojarzy się oa ogół radykslne przeclwstaalsnle się pokolen; mozoa Ъу zrozvuu.eó błędnie, że cbodzi
i} likwidację isto&oycb. i ważnych jeszcze obecnie elementów doIcnmenfeacji i informacji - języków dokimentacyjnych. V Istocie
jest inaczej - występtije tu zagadnienie ewolucji, którą należy
rozumieć jako przemianę struktury oraz przesunięcie środka cięż
kości zagadnienia, przy czym zostaje całkowicie zachowane zna
czenie języków dcriciimeotacyjoyeh.
Ponieważ takie właśnie rozumowanie chcemy zastosować w od
niesieniu do całego rozwoju tej problematyki, monieczne
jest
jego krótkie przedstawienie, chociaż prawdopodobnie fachowcy \łznają to za truiany. Ola pełnego rozumienia tego zagadnienia wy
daje się to jednak nieodzowne. Przyjęta koncepcja dotyczy spraw
^chodzących poza ramy działalności bibliotecznej, diociaż za
sadniczym jej przedmiotem jest biblioteka. Zakłada się przy tym.
1.

Każda książka reprezentuye - jako jednostka zakresu tematy
cznego - jakieś poznania lub dziedzinę wiedzy.
2. Istnieje jeden wielki, absolutny system wiedzy, w którym
każda jednostka wiedzy może zostać właściwie umieszczons. Z
punktu widzenia filozoficznego system ten można odnieść do
odpowiedniego systemu oatologiczoego. Przede wszystkim jest
tu zapewniona możliwość definiowania pojęć. Wszystkie ist
niejące systemy - filozoficzne, biblioteczne i inne - za
kładają istnienie takiego idealnego systemu.
Analogicznie do kantowakiej interpretacji zasad filozoficz
nych - nowoczespy rozwój określony być może jamo przewrót
kopernlkaóski w koncepcji wiedzy. Ze podstawę określania zakresu
nie będziemy już przyjmować książki ani nawet dokumentu, lecz
jednostkę wiedzy. Książki, domumenty itp. stają się w tym przy
padku Zbiorami - lub dokładniej to określając - pra&ieszczenlami
zbiorów - jednostek wiedzy, tłwzględaiająe specyficzne treściowe
znaczenie tej nowej jednostki, najbliższym określeniem jej był
by termio "informem”.
CS^iwiany tu rozwój można przedstawił, schematycznie:

- 51 1.

f OZiOBt

2.

Pozican

VA/

V A , B, C ___ D/
/"przewrót ŁoperniŁańakl"/

Poziom

Regał
Eegał
Katalog rzeczony

Zbiór "informemów"
*/2/' ®/X/» ^'/ЗС/
przy czym X oznacza ksląilEę Inb doktsaent,
A, В ... zbiór jednostek wiedzy, tj. "informeno’".
Balety ponadto dodać, ze "Informem" jest to dana jednostka
wiedzy, która odpowiada "Intencjonalnej rzeczywistości", jest
więc ona zawsze związana z oakiaś nośnikiesi "obiektywnym", czy
li inaczej "międzypodmiotowym". Uoke ona występować w fosn&ie po
jęciowej lub fi^cznej. Zgodnie z <miowioną w inqym miejscu teo
rią łączenia względnie teorią konsubstancjslności głoszoną przez
językoznawców, "informem" nie jest jednoznacznie związany zpr^yplaaqymi mu danymi, lecz w określonycb okolicznościacb - z ja
kimiś danymi związanymi z tymi okolicznościami.
Przyjmując powyteza załoZenia, uwzględniające "przewrót kopernlkaóski", można wyciągnąć wniosek, że zasadniczym działa
niem, któremu podlegają "informemy", nie jest icb porządkowanie
Itib klasyfikowanie, lecz icb uzyskiwanie i i^zeka żywa nie. Istot
na są przy tym różne kryteria, jak np. kxyteri\m adekwatności,
szybkości przekazywania, opłacalności Itp.
Zakładając, że stwierdzenie to jest sł\iszne, trzeba liczyć
się z faktem, że na ogół dla pozostałych przedstawicieli języ
ków informacyjnych brzmi ono jak bereajs. Powinna być możliwa
wymiana Informacji bez posługiwania się językami informacyjny
mi, należałoby więc przewidzieć możliwość zrezygnowania z ta
kich środków, jak metody klasyfikacyjne czy tezaurusy. Ten sam
skutek można by osiągnąć przy zascoaowatiiu innych środków, np.
stosując teorię gier lub inne metody organizacji 1 zarządzania.
Itówiąc ściślej możliwości takiej nie można wykluczyć.
Pociąga to za sobą dalsze konsekwencje. Jeśli bowiem dopu
szczamy powyższe możliwości, to one z kolei stawiają pod zna
kiem zapytania 1 poddają krytyce dotychczasowe założenia dzia
łalności informacyjnej. BSleży zatem wprowadzić trzy ogranicze
nia, Btoaowane dotychczas również w informscjlt
a/ ograniczenie się do zakreau dokumentacji tekstowej /ję
zykowej czy literackiej/.

- 32 Ъ/ wzx^cie pod jwagę przede «ezyetkioi dokunentacjl pocłiodoe;J, fej. eygoaltiej lub oiii8«la;Jącej,
с/ zalojseole dobrej praktyczoej uzu.ejętności stosoeauxa aoeoczeeuej elektroDiczoej tecbaoki obliczeolowej.
Przejmując takie zalotenia rnożeme stwierdzić, ie dotecbczaeowa dzialalDoćć iBiormacejoa opiera się na trzech podstawowych
zezach:
1. Teza o absolutnej identyczności zawartości treściowej,zwią
zana z neuką Platona o ^pojęciach**, które można określać za
pomocą slow, deskryptorów itp.
2. Teza o absolutnej identyczności punktu odniesienia autora,
indeksującego i wyszukującego informacją /użytkownika/.
Teza
o absolutnej uniwersalności i jednoznaczności uniwer
3.
salnego systemu klasyfikacyjnego, zarówno w aspekcie
ekstensxonalnym i intensionalnym.
Ad 1. ITiezależnle od opracowywanego tekstu indeksujący ten
tekst wychodzi zawsze z założenia, że jego zawartość jest jed
noznaczna, tzn. zawarte są w nim jednoznacznxe określone informemy. Zawartość treściową jak i zespół inf rmemćw traktuje sią
jako dane bezwzględne. Soncepcja ta opartd ^est na założeniu istnienia absolutnego /obiektywnego/ zakresu idei, pojęć.Patrząc
na to z punktu widzenia filozoficznego - pojęcia te i idee stenowlą sumę wiedzy, tak jak i liczl^ widziane z pozycji filozofii
platońskiej. Idee te, czyli pojęcia, określa się poprzez nazwy,
przy czym niejednoETotnie dla określenia jednego pojęcia potrze
bę wielu słów. Słowa te **w zasadzie" cą zbędne, zostaną później
^^eliminowane, bądź zredukowane do deakryptorów. W tym przypad
ku określenie "deskryptor" dobrze pasuje do tej koncepcji xnformacji. Takie postawienie zagadnienia narzuca konieczność uwzglęonienia okolicznoścx, że pojęc..a bezwzględne "przechodzą” w języ
ki informacyjne lub są w olch zawarte. Sprawę tę wyjaśniono na
rya. 1.
Ad 2. W odniesieniu do tej tezy przeprowadzić można rozumo
wanie analogiczae. Tradycyjna dokumeatscja, czyli informacja,
przy wszystkich różnicach teoretycznych i praktycznych, wychodzi
z platońskiego założenia bezwzględnej identyczności wszystkich
ludzi i systemów - x to nawet w różnych aspeictsch. Zakłada zlę
identyczność strukturalną wszystkich M o r ą c y c h udział w proce-
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8ie Infoxmacy^i^Tm: aucora, inaekaojącego 1 ayszutrającego.Oai»cza to, ia iodelcsujący doitcładnie wie, со mówi eutor, wie oawet
- choć tezwi to jak paraddca - czego bidzie potrzebował w^ytkowolk. EoniecsBe jeat bowiea nie tylko ujpele zawartości tre
ściowej danego dokuaeatu za poaocą danego jętjka infomacyjnego, lecz takśe pytanie, kierowane w odnieaienlu do daiwgo
za
gadnienia powinno byd najpierw "przetłuzaczone* na jęsyk inforaacyjay, atwoczoqy przez określoną grupą ludzi. Srsgrjanje aią
więc zaloftenie, śe indekaujący Itib plaedwka inforwacyjna wiedzą
lepiej, o co pytający chce sią zapytać.
Zalośenie takie oośe być oatateeanie prąyjąte w odniesieniu
do infozwacji numerycznej, jak teś i dla nauk ściałyeb.Fossoataje jeszcze do rozwaśenia, jak przedatawia aią to zagadnienie w
innych, naukach oraz dziedzinach nie posługujących się metodaBLi naukowymi.
Ad 3* Bad całym ^na zagadnieniem ciąśy idea aysteaa uniwer
salnego w pełnym tego słowa znaczeniu. Weśmy za ^ z y k ł a d prace
nad nED,przy czym zakłada sią, śe bądzie to system beewsglądny,
ciągle nlepazany, uzupełniany, pogłąbiany itp. Baauwają sią ćma
przykłady: pierwszym z nieb są poglądy niektórych zwolenników
EU^la, którzy twierdzili. Ze mistrs<zile stworzyli system, chodzi

- j» tylko о jego uloekoaaleaie. OriAgim pr^kładem noto Ъуб eplEod
z рвш1фко1к6« Мята Plaocka o Jego oauczyclelu, który uwatał,te
Jeteli chodzi o system, to wszystko Jut zostało dozonane, oaIwty Jedynie ’’wyczyóció niektóre zakamarki".
Gdy rozpatrujemy prohlem « oparciu o tekst /iaotna roznaiaó
go takie w aspekcie języka/, spostrzegamy braki danych w za
wartości treściowej} jest ich równie mało jak przy rozpatrywa
nia słów - danych o pojęciach czy ideach. Co więcej, zazwyczaj
jest odwrotnie: podane są jedynie elementy tiareślające sens, a
więc zestawienia głosek, które moina określić za pomocą danych
fizycznych, tzn. takie, które podlegają percepcji jako znaki^
Oznacza to, śe dyeponojemy znakami - kamieniami w grze w warcaby.
Itopiero poprzez ich percepcję lub przy ich zastosowaniu, jako
znaków o określonej treści, wiąśemy je z ideami, pojęciami itp.
oraz przyswajamy je, słuchając lub czytając. Idee i pojęcia są
tu założone w danym systemie interpretacyjnym jako podmioty.
Stwarzamy więc w ten sposób określony zamknięty świat i w pro
cesie kamonikaeji wychodzimy z założenia, że wszyscy iani,wepółuczestniczący w tym procesie, roziasieją to tak samo. Takie za
łożenie stanowi nieodzowiy warunek wzajemnego porozumienie aię.
Ponieważ jednak jest to tylko postxilat, a nie rzeczywistość,na
leży mdwić o identyczności zamierzonej^'^. Jest więc oczywiste,
że najpierw przyjmuje się wspólną podstawę interpretacji, któ
ra ze swej strony jeszoze bardziej uzaaadnia jedynie zamierzoną
identyczność idei
pojęć /rys. 2/. Ha rysunku 2 polami
zakreskowaqyai oznaczono konkretne podmioty i dane - a zatem
dźwięki, znaki pisarskie. Dane syst«oy interpretacji wymagają
możliwej identyczności rozumienia, jakkolwiek możliwe są także
zróżnicowania, o czym będziemy jeazcze mówili. Had tym wszyst
kim ciąży dążenie do bezwsględnego systemu interpretacji, który
zawaze należy zakładać. Bez względu na teksty, które napotykamy,
zawsze przyjąć należy możliwość absolutnego wzajemnego eroz\miie-

^

Patrz model semiotyezny zbudowany przez Ch.Uorrisa i ś.biemera: Grundriss der Philosophie t.1:1962 s. 121.
W tym punkcie filozofia głęboko wnika w problematykę inforzseji naukowej. Problemy te można rozpatrywać jedynie w ra
mach fenomenologicznej filozofii transcendentalnej.
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- 56 nie się - oczTwlócle p r ^ zalozealu idóatyczaoócl pożądanej.
Hynlka stąd, ie ińeatsjczao&ó traktowana zazwyczaj jako abso
lutna aa w istocie naturę identyczności zaaierzonej 1 jako
absolutna aośe być traktowana jedynie foroalnie. Przy prsecbodzenlu do określeń treśclosycb ujawniają się zrośnlcowanla
faktyczne. Mośeay to wykazać uwzględniając trzy aspekty:
1. Zakres dyscyplin lub dziedzin wiedzy.
2. Aspekt językom /języki specjalistyczne, jęsjkl obce/.
5. Aspekt historyczny.
Ad 1. F r ^ indeksowaniu faktograficzna* uwzględnia
się
przede wszystkim treści specyficzne dla danej dziedziny,a zat«n indeksowanie opiera się na tezaurusie tej dyscypliny.Ikzewaśnis zakres jej jest dość ograniczony, co uoośliwia stoso
wanie Względnie określonej terminologii. Jeśell jednak
ten
sam zakres tekstów rozx»trywany bidzie z punktu widzenia innej dyscypliny, mośe się okazać,<śe posługuje się ona zupeł
nie innym tezaurusem. Hośe wtedy zaistnieć stan, w którjm tngr
słowa A, B, C reprezentowane będą w pierwszym tezauzusle przez
A, a w drugim - przez C. Bozpatrzoy tu często dawany przykład:
dane są trzy słowa "rumak” , "koń", "szkapa". W b l o l c ^ i wy
stępować będzie naturalnie tylko termin "koń", natomiast "ru
mak" 1 "szkapa" nie znajdują tu zastosowania. Wszystkie te ter
miny występują jednak w kulturze języka /rys. 5/.
Podany przykład ma jednak ogólne zastosowanie. Będzie to
miało znaczenie przede wszystdLim wtedy, gdy wprowadzimy jedno
lity system Inforsiaejl, w którym poszczególne zespoły infor
macji korzystać będą z róśnych tekstów,bądś teś róśne zespoły
posługiwać się będą tym samym tekstem.
Ad 2. Zaleśnoścl występujące pomiędzy poszczególnymi dzie
dzinami liłb dys^pllnemi mośne rówuieś znaleźć pomiędzy języka
mi. Przy wiernym tłumaczeniu, opartym wyłącznie na systemis kla
syfikacyjnym lub tezaurusie, wycihodzimy zazwyczaj z naiwnego
założenia, źa możliwe jest jednoznacmie przyporządkowanie zna
czeń poszczególnych słów. Baturalnie opieramy się przy tym na
platońskim rozumieniu pojęć absolutnych. Przytaczamy poniżej
dwa proste przykłady, zaczerpnięte z języka angielskiego i nie
mieckiego:
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Oba przykłady nie mymag^ją tadnycb dodatkosycb i^jadnień;
drugi przykład nawiązuje do trzeciego rozpatrywanego aspektu.
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Ad 3 . TalEtt Ae pralcfejrcsDie cała оЪеева dslaAalooAć dataseata c jja a 1 lDfonaac7;}ae plenrofeoia obejmamaia tjriico nauki przy
rodnicze spobodowai, Ae nie brano pod uaagQ różnxc występujących
w czasie, foza tyje czasokres objęty d ziałalnością inforsacyjną
je s t zbyt k ró tk i, aby spostrzec, przy porównywaniu tezaurusów,
Ae terminologia stosowana w 1 9 ^ roku róAni się od terminologii
z roku 19 7 0 .
IfoAna tu podaó przykłady cboóby z zakresu nauk przyrodnies^cb. Jak klasyfikuje się na przykład nowe odkrycia, które na
stępnie dopiero otrzymują nazwy /prcmienie x, czyli promienie
RSntgenaltd./. I jeszcze inny istotny przykład* BS OKP wyraAnie zaważył światopogląd z przełomu wieku ZXX i ZX, a odtworze
nie "ideologii" DES jest rzeczą bardzo Interesującą. Przykładem
może być to, Ae zakłady odwykowe dla alkcholikćw, jako instytu
cja dla leczenia nałogowców, znalazły się w ПКР w dziale " e ^ ka", a tym samym w filozofii. Jest to obecnie rzeczą trudną do
zrozumienia.
Przykładów krytycznych można by cytoroć wiele. № l e A y jed
nak wyciągnąć wnioski, z których najważniejszy brzmlt dotychcza
sowe indeksowanie, oparte na s y s t e m s ^ klasyfikacyjnych i tezau
rusach prcwadzi do interpretowania teksu. Oznacza to, że w określonej, wąskiej perspektywie odpowiednie dana mogą być
widziaaa tylko tak, jak jest to możliwe w danych warunkach. W Is
tocie należałoby uzyskać ccś prseciwnego. Jedynie znaki mężna
traktować jako dane — są to tylko i zawsze dane w pierwotnym zneezenlu tego słowa; zadaniem Indekaowania nie będzie więc inter
pretowanie, lecz jedynie "oznaczenie tematyczne" w aenaie dokormentaeji pochodnej - wskazującej. Xo założenie teoretycsne jest
realizowane w konkretnej działalności poprzez przyjmowanie zaw
sze danych tekatowych wiążących się tematycznie. Hetodę tę przed
stawimy na przykładzie dokumentacji filozoficznej. Brane pod uwagę "znaesenia" ci^ to danych słownych, czy tekstowych wywodzą
się zawsze z przedstawianych powyżej systonćw interpretacyjnych.
Pńakeję indaksnjąeego należy jeszcze sprecyzować wInnjm as
pekcie. Większość pracowników naidrowyeh xoformaeji w a ż ę , ż e ro
la ich polega m.in. na wyjaśnianiu feaminologiesqTm i precysowanlu snaczeó., jednak tylco w odniesieniu do stosowanej przez
nich terminologii fachowej. RAtcodast nie jest nigdy zad a n i »

isdeltauJąe«eo мфк«ям«1* alf sakr a
teraloóa
f&cbo«7 «b.
ita
ia axt^a акЪ»аа1ат» S&yi aalei; do
Bakreaa dsiałaaia aflącM^le «ка^ммаФ»
a^cjailetóa z dacjrcb
dziedKitt.
saea*e61ao&«l adi^ai ala %a da takieb nauk^ jak
lltezaavuroBaawakae 1 aoejalatgia» kbdira ala posiadają ustala»
nej temioologil. Iftaiula tu oalaljf eabaapiaczyć oryeioalooćć
tekstu i jago ujfCla prses autora. Wasyatko laue oieści się «
zakreśla eajruooiol aaalpulaajrjqycht alabaaplec zeds tao ukryte
a tycb czyaaodeiaeb aaraata araz ze atopulam agl^^biasla się a
zakres oauk bma&lstyeztyeb»
eaym i ^ t ą p i o&o a oajzięk»
azym stopniu a uaukaek politytat^cb lub luforoaUji polityczoej. Każda grupa aa tu saoją odrębną terminologię, implikuj^"
cą niejedookrotuia jakąZ то*щ^ Jedli postulat tea nie zosta
nie spełniony* atani<»y adbea nlebezpiatzedstaa przeinaczenia
Infon&acji. ^gadniaula to jest eaozegdlnia istotna a obecnej
sytuacji, kiedy praygotoauja alę daa aielklo projekty: aysteu
Ъапкба Inforzaeyjayck Vieaiaoklaj BapObllkl Saderalnej
oraz
DBISIST.
Jeśli ayjaśnienia p o a y ś ś M a^ «lutane, a naszyn
tdanieai
nie mośna lob aakaeatloa«aad* to jeatośay azuszanl t^liainoas6 z zagadaloń infoznaeji istot# pletoBlantt. Ityraśa aię to a
nowej koncepcji ladekaoaacla* nie wsclfdaiajaeaj Intarpretoaanla* tj. bet jptykdc Inforaacyjnyeb.
Przyjęcie taj apaady powoduje konleetnośd m i a n orgenlzacyjnycb a procesie inforaacyjnya. ladokaująey ayatępuje j e d y 
nie jako pośredoik* Pyaaukujący lE^orucj# i pytający o nią
poainni tyć odpoalednlo awlantowanl i dysponować tezpośredniai
dostępem do inforaaojl* 2ałąetony projekt /ryś. V wyjaśnia
koncepcję takiego ayateau Infermacyjnagn, przy e^fa tak pojęty
system mieścić al# tędtle a ramaeb m^wertalnago myateau
Inforsaeji.
Istotną sprawą jest konespaja plaećaki infermacyjnej dla uZytkswnika /atawimjąeego tkania/, ktćrą aośna roapatryaać a
traaet atapaobt
1. dialog s aaapotam Informacji aygoaiaaj*
Z, ogólna wlantaeja /rozpoananla/*
3. informoaanle laaadnlcaa.
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Ad 1. о dialogu
loforaowano juA w sseregu publUcacji,
będzie on równiel przedatawioccr później. Istotną cecbę
tego
dialogu nale£7 jednak podkreślić już « tjra miejacus powlnnor «
nlK być uwzględnione cztery różne eeapoły Informacji.
Ad 2. Bozpozoanle przeprowadzone będzie trzystopniowo* w
zakresie występowania slćw, ogólnego systemu rozpoznawania ocaz
słownika uniwersalnego.
Kozpoznanle wstępne, przede wszystkim kazdorszowo przepro
wadzane w zakreaie danej dziedziny, następuje poprzez badanxe
zasięgu występowania danego ałowa. Każde słowo /nie pojęcie/
posiada pewien zakres zdolności występowania w tekście /syste
matyczny, historyczny, międzyjęzykowy Itp./. Teoria i praktyka
tego zagadnienia została wyczerpująco onćwlona przez Henrlebsa.
Każdy zakrez występowania słowa ma z kolei szereg dalsąyeb
związków zależności. W tym momencie zaczynają odgrywać rolę bj -^
stemy klasyfikacyjne 1 tezaunxsy, inrzy czym funkcja icb zmie
nia się - nie stanowią one już wzorców dla interpretacji,lees
służą tylko jako pomoc przy rozpoznawaniu.
naturalnie 1 tu niezbędne jeat uwzględnienie teorii syste
mu uniwersalnego. Większość fachowców jest przekonana, że teo
ria ta - w tradycyjnym rozumieniu - praktycznie jest niemożli
wa; mogą się oni jednak mylić. Pewne jest natomiast, że uni
wersalny system nie może być zbudowany w postaci jednolitego
acbeziatu. I^daje się jednak, że będzie możliwe - pczeprowsdzając znów pewną analogię w semantycznym ujęciu całokształtu wi»>
dzy - in?zedetawlenle go jako szlifowanego diamentu, czyli po
prostu brylantu. Każda faseta będzie przedstawiać jakiś system
porządkowania, tak aby można l^ło mówić o fazetowym systemie
klasyfikacyjnym.
Wszystko to stanowiłoby jednak tylko rozpoznanie kierunko
we 1 przestrzenne. Konieczne jest jeszcze-zbudowanie słownika
uniwersalnego. W słowniku tym znajdzie alę każde słowo, wszyst
kie dane stanowiące Informację wskazującą. Będzie to "nić prze
wodnia" służąca za podstawę d3la s<diematu rozpoznania.
Ad 3. Informowanie zasadnicze ma zapewnić Informację pier
wotną. Celowe okazało się gromadzanie Informacji w postaci wi
zualnej 1 takie jej oferowanie. Zagadnienia techniczne udostęp
nienia takiej Informacji aą już częściowo rozwiązał».
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W celu zoalezleota pewnych puolctóe saczepleala« tjm sebe■acle orgaalzacT-jqyn oaletj- jeszcze, poza iródlaiai plerwottqrBl, zbTzlować uaieeraaloą encyklopedię. Podczas gdy słownik
onleersaloy będzie traktowaoiy jako informacje wskazojqea, en
cyklopedia aniwersalna zamierać będzie definicje "klasyczne”,
czyli praktycznie wstępne informacje podstawowe.
Słownik oniwersalqy 1 encyklopedia uniwersalne spełnią je
szcze jedną wspólną funkcję. W powiązanln aają one zapewnić to,
co dawniej było postulowane jako uniwersalna podstawa informa
cji. Icb współdziałania byłoby warunkiem moillwości wszelkieso
inforiDOwa nia.
Obecnie zrealizowany został dopiero pierwszy s t o p i ć /na
rysunku pola zakreakowane/, dalszy okres o(rganlzacjl budoąy i
rozbudowy stanowi zadanie przyszłości.
Słmzaczył:

Kazimierz liseU

CŁASSIPICASIOH, IBESAIIBUS AUD WEAI'8 ЯЕ29?
fooblem of "Third Generation" in Documentation aol Information
S u m m a r y
In view of tbe constant developmeot in tbe field of m o d e m
documentation and Infomation tbe autbor conaidars necessary to
proceed from classification and thesaurus principles to "third
generation" by the latter being meant a structural transforma
tion through information evolution and shifting tbe
gravity
centra of the problem without д^^^ln^яh^иg the Impartance of in
formational languages. She author distinguishes "infomems" as
units of knowledge and describes tbe principles of hand U i ^
them hitherto.
The author submits to a critical szaminatlon tbe hitherto
accepted assumption of an absolute interpretation system. He de
fines tbe nature of Intended identity taking into consideration
three aspects:
- scope of disciplines or areas of knowledge,
- language aspect /specialistic language,foreign languages/,
- bistorleal aspect.

- 43 ФЬе author cooslders unavollable making organisational mo
dification in the information process adapted to a new indexing
concept eliminating contents interpretation by the indexer. Bee
conception of informational establishment mill be contained in
the scheme of universal information system.

КМСШФИК&ЦИЯ, TE3A7F7C И ЧТО Д1ЛШВ?
Ороблеиа "третьего поколения" в довуневтащи в информации
Р е 8'D н е
В связи с постоянным развитием современной доктментадии и
информации,автор видит необходимость перехода от пришщпов кла
ссификации и тезаурусов в "третьем; поволенив", что следует по
нимать как изменение зволздионным путем структуры информации н
переыоцение центра тяжести, оощшняя при зтон значение информа
ционных языков.
Автор вдделяет "информемы” как единицы знания и определяет
ЩЯ1ВЦИПЫ сперирования ними.
Автор критикует суцествувцие до сих пор принципы абсолот ной системы интерпретации, т явяяет природу намеренной идентич
ности, учиювая при зтон три аспекта:
- круг дисциплин иди 1Ю объем знаний,
- языкогаю аспекты (специавизировашше языки, иностранные
языки),
- исторические аспекты.
Автор считает необходимым проведение организационных пе
ремен в процессе инфорюции, приспособленной к нуждам новой
концепции индексирования, исклпчаюцей интерпретацив содержа ния индексирувциы. Новая концепция инфорсадиовного центра бу
дет, однако, находиться в рамках универсальной систош инфор
мации.

ДТ.1МГЯ«1П>Й* KRÓLIKOWSKA
Instytut Podstawowych
ProhlsBiów Techniki

ДИАТ.Т7.А POICBZEB w ZAKEESrS POBLIKOWAHIA
W n U K Ć W BADAŃ КАЖОЯГГСН

Analiza naukowej produkcji plśBienniczej Jednego z Instytutów
naukowych za okres 10 lat.Stwier
dzanie niewłaściwych proporcji li
czbowych pcmiędzy poszczególnymi
kanałami wydawniczymi.W celu poz
nania przyczyn tego zjawiska prze
prowadzenie na terenie instytutu
ankiety w sprawie wydawnictw włas
nych. Omówienie wyników ankiety,
która potwierdziła działanie zna
nego prawa Bradforda o rozprosze
niu prac naukowych.
V jedoym z instytutów natikowych prowadzących badania podstewowe 1 stosowane postanowiono prześledzić główne kanały wydawni
cze, przez lEtóre 'f^zechodzl naukowa produkcja piśmiennicza pow
stała na terenie tego Instytutu. Instytut ten zatrudnia ponad
460 osób, w tym w działalności podstawowej - ponad 360, a pracow
ników ściele naukowo-badawczych - około 200. V instytucie od lat
działa sekcja wydawnictw, w której opracowuje się redakcyjnie pub
likacje ukazujące sią wt
- 3 regularqych czasopismach /z których 2 ukazują się w Jęz.
angielskim/,
- 3 ncrdawnictwach ciągłych /2 w Jęz. angielskim/,
- 3 seriach wydawniczych - ksląśkowych.
Ogółem roczny plan sekcji wydawnictw wynosi około 326 arku
szy wydawniczych. Średnio zatem na 1 pracownika naukowego przy
pada w Instytucie prawie 2,6 arkusza wydawniczego rocznie. Zna
na skądinąd produlctywność tego środowiska wynosi w skali rocznej
2,7 pracy na autora. W naukach ścisłych, do których omawiany in
stytut naleśy, przyjmuje się za przeciętną wielkość pracy około
1 aAnsza.
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Ш ш о więc VQTstarczającego własoego portfela i^dawoiczego
zau«a2oQo, te oie eszysti^le opracowaola powstałe oa terenie ioatytutu są publlkowaoe we wlaspycb wydawnictwach.
Celowość wysyłania części prac powstałych na własoym tere
nie do vfydawnlctw obcych, równiel zagranicznych, nie podlega
dyskusji. Za właściwe przyjmuje się, jeśli przynajmniej poło
wa prac ukazuje się w wydawnictwach macierzystych. Zapewnia to
większą zwartość ilustracji wyników badawczych danego środowis
ka, podnosi atrakcyjność wydawnictw własnych itp.
Analizie poddano praca wydane w latach 1961-1970. Postano
wiono wyłonić 3 zasadnicze grupy wydawnictw, w których ukazują
się opracowania powstałe na terenie instytutus
1/ wydawnictwa instytutu,
2/ wydawnictwa polskie pozałnstytutowe,
3/ wydawnictwa zagcanlozne.
Po przebadaniu wydawnictw z bkresu dziesięciolecie okazało
się, te:
- w wydawnictwach własnych Instytutu ukazało się 36,?^ prac
powstałych na terenie instytutu,
- w wydawnictwach polskich pozalnstytutowych — 42,3% prac,
- w wydawnictwach zagranicznych - 21% prac.
Graficznie przedstawiono to na rysunku 1.

- 46
0хзгэ1сапе к «yllczeń 1 рхквозЪа«1опё proporcde uznano
га
АЪдг głębie;} рогоаб prg^azjnj tvorzeoia się obreś1оцу^аЬ kanałów wydawnlc^ah, przeprowadzono na terenie insty
tutu ankietę w sprawie wydawnictw wkasqycb.. Ankieta, które by
ła anonimowa, zawierała 6 punktówi wypełniona ankieta charak
teryzowała pr^naletność pracowniczą respondenta w Instytuole,
określała wielkości procentowe jego publikacji w wydawnictwach
własiych, oceniała pozitzn naukowy czasopism instytutu itp.
/wzór ankiety w załączeniu/.
Badana zbiorowość składała się z pracowników naukowych sa
modzielnych i pomocniczych oraz doktorantów; uwzględniono przy
tym podział na pioqy organizacyjoe instytutu.
Wysłano 240 ankiet, otrzymano wypełnionych 90, co stanowi
37,5}S. Ozyskane odpowiedzi mośna zatoa uznać za reprezentujące
p o g l ^ badanego środowiska. {Jdział poszczególnych grup zbioro
wości w ankiecie w sposób graficzny ^zedstawiają histograiay
/rys. 2/.
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Odpowiedzi ш drogie pTtaole aoklety, dotyczące iloCici
prac opublUEowaąych w i^dawnlctwacb właaoycłi w ciąga oetataie-'
go pięciolecia^ pozwoliły na określenie następującycłi wakaśnik6w proceotcwycti, zllnstrowanycli ponadto graficznie hletograaea /ryz. 5/:
praoownikśw opoblikowało w wydawnictwach właaąych C 30 %
prac,
2Q% pracowników opoblikowało w wydawnictwach własąych
30%-60% prac,
pracowników opublikowało w wydawnictwach własnych >6 0 %

p ra c •
P
4>

M
-r*
a

60
51%

50

m
o
o

40

m
u

50

Ol

29%

4» 2 0

20%

a

o
o
o
u

й«

Л0

D 1.------

-?■'‘
rr-ś

5

Л
A

'vc
A
IKS

5
KS

Sy*«9« Procent pnblikowaqyeh prac w wydawnictwach właacyeh
Sohkład powytasych danych, wyliczony dla poazczególnych gnp
pracownicaych /wg plonów organizacyjnych Instytutu oraz kate
gorii pracowników naukowych aaaodzielnych i powocnlcąyeh/, poswollł aa przeprowadzenia pewnych analiz porównawczych 1 ujaw
nienie wśród kadry naukowo-badawczej tendencji w sakraale pub
likowania prac własnych.

- 4в Punkt 3 ankiety dotyczył oceny pozlCma naukcmego pięciu
ЪгацусЬ i^dawuletw Instytutu. Procentowe wartości tej oceny
wystawionej przez pracowników naukowych przedstawiają się na
stępująco:

Poziom
naukowy
Dobry światowy
Średni światowy
Słaby śwlatoey
Brak poglądu

1

Wydawnictwa instytutu
4
2
3
5

średnio

31

14

7

3

11

13

37

21

38

6

21

25

5

10

18

15

12

12

27

55

37

76

56

50

Większość respondentów wyraśała pogląd) te wydawnictwa włas
ne reprezentują średni światowy poziom naukowy. Ocena zarówno
pracowników samodzielnych) jak 1 pomocniczych hyla podobna we
wszystkich swoich stopniach. Odpowiedzi na pytanie trzecie poz
woliły uszeregować kolejnc^ć wydawnictw Instytutu wypływającą
z oceny pracowników naukowych) a takśe stopień popularności poszczególcych tytułów) na co wskazywał procent odpowiedzi w rub
ryce ”nle nam wyrobionego poglądu” .
Punkt ń ankiety zmierzał do wydobycia przesłanek) którymi
kierują się autOTĘ^ wysyłając swoje ртасе do czasopism obcych.
Przyczyny, dla których autorzy publikują swoje opracowania poza
instytutem, można uszeregować następująco:
1. Czasopisma instytutu nie docierają - zdaniem respondentówdo zainteresowanych Ich pracami odbiorców.
2. Autorzy pragną wsaocnić swoją pozycję naukową poprzez pub
likacje w czasopismach zagranicznych.
3. Dłuższy cykl wydawniczy; tu padały luupełclanle "niż za gra
nicą” , co oznaczałoby, że długość cyklu wydawniczego w in
stytucie w porównaniu do innych czasopism pols3Elch jest w
normie.
4^. 329K respondentów uważa, że wydawnictwa instytutu są mało
wyspecjalizowane tematycznie, zaś 20^ stwierdzało, że ich
tematy badawcze nie mieszczą się w profilu żadnego z wydaw
nictw własnych.

-
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3. Ostatnim powodem "ucieczki" z m^dawnictw instytutu Jest
publikowanie niektórych czasopism w języlcu polskim.
Odpowiedzi na tę część ankiety dostarczyły kierownictwu in
stytutu wielu cennych informscoi.
Яа t>rzykład przesłanka nr i wskazuje na celcmość nieustan
nego korygowania rozdzielników wysyłkowych wydawnictw instytu
tu, rozpowszecnniatych w drodze wymiany zagranicznej. Vjrmianę
tę instytut prowadzi z około 400 kontrahentami. Ponadto nasuwa
się wniosek o konieczności rozpoczęcia regularnej reklamy wy
dawnictw własnych, rozprowadzatych poprzez prenumeratę. Zagad
nienie interesująco 1 wnikliwie prowadzonej reklamy zagranicz
nej własnych wydawnictw naukowych jest dotychczas zagadnieniem
nxe rozwiązanym przez centralnego nakładcę
publikacji nauko
wych w Polsce. № e stwierdzono istotnych róinic w odpowiedziach
na tę część ankiety pomiędzy grupami pracowników eamodzlel—
nych 1 pomocniczych,nawet w zakresie przesłanki dotyczącej
wzmocnienia pozycji naukowej autora za granicą.
Hastępnym wnioskiem, który wypływa z tej części ankiety,
jest konieczność rozszeTzenla t«aatyki niektórych
mydawnictw
własnych, bowiem prace 20}t pracowników nie mieszczą się w pro
filu ładnego z wydawnictw instytutu.
Vobac tego, śe aś 19% respondentów usssadnia swoje tenden
cje do publikowania za granicą faktem, ił odpowiednie wydawnic
twa instytutu są publikowane w j ę z ^ u polskim, nalełałoby
wszcząć starania, a1^ we wskazenych kwartalnikach były drukowene prace w języhu angielskim in extenso, a nie tylko jak doty
chczas Btreazczenia tych prac^
pytania piąte aciklety badało stanowisko prscowników nauki
dotyczące:
a/ druku artykułów przeglądowych,
Ъ/ zaostrzenia kryteriów poziomu naukowego artykułów,
с/ wprowadzenia działu "listów do redakcji" na zasadzie swo
bodnej wymiany poglądów
- w najbardziej Interesujących lydawnlctwacb instytuzu.
WlększcM&ó ankietowanych wypowiedziała się za wszystkimi trze
ma postulatami. Wniosek "wprowadzenie działu listów do redakcji"
znalazł ał 7Cfi zwolenników. Wiadomo jednak, łe jest on celomy
tylko przy jadnoczeenym skróceniu cyklu mydawoicsago, gdyś za
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daniem takiego działu jest zapoznawanie bez opóźnień z oalągolft^mi wynilMml badawczymi» eo z kolei stymuluje dyskusję
wdród fachowców.
Z d a n i e 5 ankiety uszeregowało kolejność wydawnictw insty
tutu z punktu wxdzenla zainteresowań kadry naukowej. Koleyność
ta jest nieco inna nlź wynikająca z oceny poziomu
naukowego
poszczególnych tytułów. Dla porównania podano zestawienie obydwu uzyskanych kolejności:
Kolejność wydawnictw instytutu
według poziomu z punktu widzenia
zainteresowań
na\ikowego
1
2
5
5
ą

1
5
5
2

Z porównania powyższego wynika, że warto dołożyć starań,aby
podnieść poziom nau3EOwy czasopisma nr 3» Sóyż mogłoby ono nale
żeć do najbardziej interesujących, tym więcej że jest to ten
sam kwartalnik, który w ocenie respondentów powinien wychodzić
całkowicie w języku angielskim.
Punkt 6 ankiety dostarczył dość dużo Itiżnych postulatów,
które zostały skierowane do odpowiednich redakcji celem rozwa
żenia i ewentualnego wprowadzenia w życie.

V .podsumowaniu należy zaznaczyó, że badania przaprowadzone
z określonych przyczyn lokalnych nie tylko dostarczyły
wiele
cennego materiału dla koarowulctwa komórki wydawuiczej oraz dy
rekcji instytutu, ale ponadto potwierdziły, nawet w tak małym
wycinku rzeczywistości, jaką badały, działanie znanego
prawa
Bradforda o rozproszeniu prac naukowych. Przeprowadzona anali
za dratarczyła nieoczekiwanie dużo więcej materiału, niż zakła
dano ^zystępując do badan. Z tego względu temat został przed
stawiony dość szczegółowo, ujawnia on bowiem w ogólnych ewych
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prewldłowoAclach /liib parametraob obrazojącycb odcłtjrlenla od
prewldłowości/ «tóroe cbarakterTStykl lokalne badanego drodo«хака.
Suaa uzTSkapycb «^powiedsi nadaje się interesująca z punk
tu vldsenlB potrzeb pcacovnika nauki m dziedzinie rozpoeszec]:^
niania infoznacjl naukowej. Pozwalają one stwierdzid, ie
w
działalności infoziaa^jnej Jut na etapie rozpowszechniania 47 —
ników drogą publikacji WTutępuJą zaklóceniB zarówno z przgrci^
naturj psychologiczne;). Jak i naukowo-organizecyjnej.

Z a ł ą c z n i k

1 n k'i e t a
w sprawie wTóawnictw instytutu
Proslay o oznaczenie

X

odpowiedniej rubryki
Pion organizacyjny
instytutu

1
i. Pracownik natdrL

2

samodzielny
pomocniczy
doktorant

Z, V ostatnich piąclu latach skiezowalea/an/ do wydawnictw in
stytutu:

ponitej 30% s w ^ c h prac
3<» - 60%

"

"

60% -100 %

"

•
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3« OcenlBK po2iCB oauitowjr «xdawalctw insty-tutu j£dco:

P o z i o m

1

w y d a w n l c t w o
4
2
3

5

dobry ówlatoior
średni światowy
slaby światowy
nie mam wyxoblonego
poglądu

4^. lysyłając swoje prace do czasoplsa wjdawaD^cłi poza iDStjrturtem kieruję się oastępującTai prsesłaokajBi:
tak

nie

pragnę wzmocnić swoją pozycję natikową
poprzez publikacje w czasopismacb zagra
nic zn/ck
uwaiam wydawnictwa instytutu za mało wyspecjalizowane tematycsnie
uwaiam, ie czasopisma xnstytutu nie do
cierają do zainteresowanych moimi praca
mi odbiorców krajowych i zagranicznych
uwaiam, Ze cykl wydawniczy w czasopismach'^nst^utu jest dłuZszy nić w Inqych
redakcjach

______

- prace z mojego zaicresu tematycznego w pe
riodykach instytutu mogę drukować tylko
po' polsku, natomiast w wyaawnxctwech po
za instytutem moje opracowania drukowane
są po angielsku lub w innym języku- ’*mxędzynarodowym”

^

Tle względu na zachowanie anonimowości opisywanego instytutu
operuję się tutaj umownxe numerami wydawnictw. 3 rzeczywis
tej ankiecie uoiieszczono skróty tytułów poszczególnych wy
dawnictw.
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opracowań w czasopismach zagraniczqycb niż;
w krajowych ze względu na nieliczne śro
dowiska krajowe pracujące w poszczególnych
dyscyplinach
moje tematy badawcze nie mieszczą się
profilu żadnego z wydawnictw instytutu
- inne przesłanki
tFważam, że najbardziej mnie Interesujące czasopisma instytu
tu ................ ..................

/prosimy wymienić tytuły/

tak

nie

a/ powinny drukować artykuły przeglądowe
pisane na zamówienie

Ъ/ powinny zaostrnyć wymagania względem
autorów dotyczące poziomu naukowego
artykułów

с/ powinny prowadzić dział listów do re
dakcji na zasadzie swobodnej wymiany
poglądów.

6.

Poza informacjami iQ^enlonymi w punktach
ce postulaty na temat wydawnictw instytutu.

mam następują
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The aoalysiB of pablication aetivitiea carried on Ъдг a
ш ш Ь е г of iDstltutiona have been sparlced off Ъдг one of our Institufces.
Statistical f i ^ ^ e a covering tba laat decade shoe a great
dlspropertlon among the individnal pnblieation ebannel.
To go thoroughljr into the reasora of that pbenomenon a spe
cial questionnaire has Ъаеп circulated Ъдг the ssntioned instituta.
The results of the campaign one dealt with in ths second
part of tbs present paper.

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПУБЛИКОВАНИЯ РБЗУЛБТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕЗОВАНИЙ
F o s s a e

В одной ваучвсж нвстнтуте бвх проведен анвдна ватчвой нетагной продукции за 10-гияехннй период. Установхенв кояичественвне диспропорции в отдевьвнх издательских канатах. Для внясвеннн црнпивн этого явхевня в инсануте был щюнзведвв анкет
ный опрос касавцнйоя хинь изданий института.
Во второй части рабош автор рассиатщвает резухьтатв авкетвого о1ц>ооа,кото1«й явился подтве1«девиа1 известного зако на Брадфорда о расшаеннн научных работ.

HAI.Z5A irmriE
Instytut Мавгув Oćmicsych
РггегбЪегусЬ i Automatyki ASH
w &ako«le

F O M C J X П Ш З В и А С и Н Б BIKŁIOIBill ПБТГФиГО
W SZEOIB «INSZEJ

Integracja bibliotek sakładowycb
i pcHstanie bibliotek instytuto
wych. SsialalnoAó biblioteki in
stytutu w sakresie informacji nau
kowej. Kryteria zatrudnienia bi
bliotekarzy.
Przeprowadzona w ostatnich latach reorganizacja szkolnictwa
wyższego spowodowała daleko idące zmiany w strukturze sieci bi
bliotek szkół wyżs^ch. Stopniowe przechodzenie katedr 1 zakła
dów w instytutowe formy organizacyjne przyniosło w konsekwencji
utworzenie w nich odrębnej komórki organizacyjnej, a mianowicie
biblioteki instytutowej. Jest ona centralną biblioteką naukową
dla ^zystkich zakładów Instytutu, przejmującą i integrującą wszy
stkie księgozbicry zakładowe. Proces ten nie wszędzie konsekwen
tnie przebiegał ani też nie został jeszcze zakończony, jednakie
na terenie całegc kraju, a przede wszystkim w resorcie oówlaty
Л/
*
i szkolnictwa w^iszego, utworzono szereg bibliotek ', które od
dwóch 1гД> trzech lat pracują w Instytutach wyiszych uczelni. Są
One prowadzone bądź przez bibliotekarzy /na stanowiskach słiiżby
bibliotecznej i biblictekarzy dyplomowanych/, bądź przez perso
nel nie posiadający kwalifikaoji zawodowych w zakresie bibliote
karstwa.
Stosownie do zaleceń CKKSCO, dotyczących statystyki bibliotecznej^^, nowo powstały typ biblioteki odpowiada definicji za
wartej w punkcie Jbf 11 tegoż "Zalecenia**. Jest to biblioteka in
stytutu uniwersyteckiego, która nie jest ani kierowana, ani administrcrena przez bibliotekę główną. Biblioteki instytutów nie
wątpliwie tworzą sieć bibliotek uczelni, jednakże biblioteka
główna ma za zadanie tylko koordynację tej sieci /nie
wzięto
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flllajiil biblioteki glówoe^/.
Poza olelxcZDjrmx, posiadającym.! większe lub szare zbiory»
bibliotekami katedr bądź zakładów unlwersytecklcb, dotychczasowe
biblioteki zakładowe ale były bibliotekaoil w aowoczesaym tego
słowa znaczealu, to znaczy ale spełniały funkcji bibliotek
w
tak szerokim zakresie, jak się to obecnie przyjatuje^^. Były to
tylko mniej lub więcej wartościowe księgozbiory, gromadzone za
zwyczaj zgodnie z zaxnteresowanlaai naukowymi prscownlkow zekładu. Specjalizacja xcb została więc posunięta dość daleko,
a pod względem ilościowym były rownxez bardzo zróżnicowane,dys
ponujące księgozbxorem od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy
woluminów. Niezależnie od odgórnych założeh organizacji insty
tutów ilościowe narastanie zbiorów stało się faktem oczywistym
i kłopotliwym dla pracowników naukcwych, zwłaszcza
zaś dla
kierowników placówek naukcwych. Jednym ze sposobów rozwiązania
tego problemu brła chęć przekazania bibliotek zakładowych bi
bliotekom głównym. Praktycznie okazało się to niewykonalne, za
równo ze względu na brak miejsca w bibliotekach głównych, jak
również ze względu na psychologiczną i użytkową stronę zagadnie
nia, a mianowicie rozhicxe warsztatu pracownika naukowego w je
go zakładzie. Nie był to zresztą kierunek powszechny,
raczej
wyjątkowy. Odwrotną pollt^ę prowadziły niektóre biblioteki
główne szkół wyższych: przekazywały w depozyt, bądź z powodu bra
ku miejsca, bądź z innych przyczyn, wieloletnie ciągi poszcze
gólnych tytułów czasopism zagranicznych bibliotekom zakładowym,
powxększając faktyczną xlość zbiorów tych bibliotek,pogłębiając
i przyspieszając tym sająym narastanxe kryzysu.
Sealenię księgozbiorów 1 reorganizacja blbliocsjc zakładow biblioteki instytutowe postawiły przed bibliotekarzami
szereg nowych problemów zarówno praktycznych, jak teoretycznych.
Problem ten występuje nie tylko w Polsce, ale w skali co naj
mniej europejskiej. Reorganizacja i integracja bibliotek kate
dralnych i zakładowych przy równoczesnej tendencji do decentra
lizacji systemu organizacyjnego sieci bibliotecznej w uniwersy
tetach poruszana była ostatnio w kilku artykułach na łamach
międzynarodowego czasopisma bibliotekarskiego "Łibrl"^'^. Okreś
lenie celu, zadaa 1 zakresu działalności c .y usług nowego typu
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nie. Inne będą te cele i zadanie w bibliotekach humanietycznych, gdzie funkcje i działalność obecnych bibliotek instytutoaych nie odbiegają znacznie od foxm pracy poprzednich
bi
bliotek zakładowych, inne natomiast będą w bibliot^aeh posia
dających zbiory z dziedzipy nauk przyrodniczych, technicznych
czy ekonomicznych. W tej drugiej kategorii bibliotek czytel
nik oczekuje bowiem nie tylko odnalezienia określonej pozycji
bibliograficznej. Przeważnie poszukuje informacji o 'najnow
szych osiągnięciach i postępie wiedzy. Są to rzec;^ znane,za
sługują jednak na podkreślenie, ponieważ odnoszą się nie tyl
ko do wielkich .bibliotek uniwersyteckich, ale o czym aię czę
sto zapomina, również do bibliotek naukowych typu instytuto
wego^^. Być może od teoretycznego określenia zakresu działal
ności i zadań biblioteki instytutu zależeć będzie
istnienie
wielu z nich®^.
Przyjmując jako integralną część działalności biblioteki
instytutu jej funkcje informacyjne, wyróżnić można następują
ce zadania, i^ływające ze specyficznego charakteru tej bi
blioteki:
1. dostarczenie pracownikom naukowym źródeł informacji,
2. współpraca z bibliotekami centrslqymi, ogólpymi i speejalpymi oraz z ośrodkami informacji naukowej,
3* dokumentacja prac własnych precowników instytutu,
4-. szkolenie studentów /dyplomantów instytutu/ w zakresie
infarmacji naukowej.
Przy omawianiu funkcji informacyjnych biblioteki instytu
towej pamiętać należy o podstawowych czynnikach kształtujących
pracę informacyjną. Powszechnie przyjmtije się, że są to:
od
powiednio skompletowany i dobrze opracowaiy księgozbiór /zbiór
dokumentów/, kwallfikowsny personel, wreszcie iiświadomienie użytkowników o korzyściach płynących z informacji naumowej.Czyn
niki te stanowią punkt uyjścia również dla biblioteki instytu
towej do sprecyzowanie wymienionych zadań w zakresie dslałalności informacyjnej.
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Blbliotelcarz powinien Aątyb do aożliurle pełnego zaopatrze
nia biblioteki instytutu ш wydawnlctea naukoee, krajowe 1 za
graniczne w zakresie odpowiadającym specjalnościom instytutu.
Ze względu jednak na oszczędności dewizowe zmiiszony jest do
rezygnowania z potrzebnych Informatorów, mających jednak cha
rakter bardziej ogólny. Walnym problemem jest zaopatrzenie bi
blioteki w czasopisma, zwłaszcza zagraniczne. Otrzymywanie cza
sopism z krajów kapitalistycząych na bleląco do bibliotek
in
stytutowych jest w zasadzie niemolllwe, co dodatkowo obciąża bi
bliotekę, tworząc z niej ogniwo pośrednie pomiędzy pracownikiem
naukowym, zwłaszcza aamodzialnym, a biblioteką główną. Stan ten
jeat wynikiem oszczędności na prenumeratę dewizowych czasopism
zagranicznych z krajów kapitalistycznych, co ogromnie
opóźnia
informację. Ponieważ niemal wazystkie czasopisma bielące znaj
dują aię w czytelniach bibliotek główąych, do wyjątków nalely
doetarelaoie bielących nnmerów czasopism z krajów kapitalistycz
n y ^ do instytutów. Jeleli zdarzają się wyjątkr, to zazwyczaj
nie aą finanaowane z piili dewizowej uczelnr, lecz pochodzą z in
nych funduszy bądź uzyskiwane są innymi drogami /wymiana•człon
kowstwo pracowników instytutu w zagranicznych 1 międzynarodOTych
organizacjach naukowych, dary/. Pulą dewizową uczelni zarówno w
przypadku prenumaraty czasc^ism, jak 1 г а к щ щ książek z krajów
kapitalistycznych dysponuje biblioteka główna.
Charakterystyczne będzie więc porównanie zaopatrzenia w bie
lącą periodyczną literatiirę zagraniczną jednej z polskich uczel
ni z uczelnią węgierską. Akademia Górniczo-Butnicza Im. Stanis
ława Staazica w Krakowie prowadzi atałą wymianę naukową z Poli
techniką w Uiskolcu na Węgrzech /Nebezlpari Muazakl Bgyetem Mis
kolc/. Można więc porównać dane liczbowe dotyczące zaopatrzenia
w czasopisma bielące obu uozeloi w roku 1968. Dczelula węgierska
jest podobnie ukierunKowana jak ACHi, chociaż jest od niej znacz
nie mniejsza: posiada tylko 5 wydziały /Górulczy, Metalurgiczt^
1 Mechaniczny/, podczas gdy AGB posiada iO wydziałów oraz kilka
jednostek pozawydziałowych. Dla 28 rozbudowanych instytutów Bi
blioteka Główna AGS dysponuje liczbą około 1600 tytułów czaso-

- 59 pisa uzi4 >ełnaaQ7 Cb os ble£;ąco^^i oatcxniaet Ceotraloa Bibliote
ka Polltecbniki « KEiskolcu dla
katedr /jest tc mniej więcej
1/3 А(Ш w Erakowle/ sprowadza na bieżąco około 1500 tytułdw w
cdcoło 2500 egzemplarzach, czasopism biezących^^. Blbliot^a Cen
tralna uczelni węgierskiej dysponując,podobnie jak polskie bi
blioteki główne, pulą dewizową uczelni prenumeruje bieżące cza
sopisma zagraniczne, przede wszystkim dla katedr. W sumie
ka
tedry posiadają więcej tytułów zagraniczpycb czasopism niż Eiblicceka Centralna Folitecbnlki. Podkreślić należy, że jest to
wynik ćwiadooej polityki naukowej, a nie trudności lokalowych
Biblioteki Centralnej, ' która posiada nowoczesny i
. dos
konale wyposażony budynek i jest uznana za najnowocześniej za
projektowaną i urządzoną bibllot^ę uniwersytecką w środkowej
Europie /novgy* budynek oddano dn użytku w 1969 k./.
W naszych warunkach zmuszeni jesteśmy więc do makeymalnago
mykorzystania reprografli. I tutaj zaczyna się nowy
problem
dla bibliotekarza instytutowego, niesprawne pracownie reprograficzne bibliotek głównych powodują kłopotliwe zarówno dla hibliotek głównych, jak i dla użytkowników wypożyczanie 1 wykoqywanie dokumentów wtórnych w Instytutach.
Innym rodzajoB materiałów informacyjnych, które powinny Igrć
gromadzone przez biblioteki Instytutów, są dokumenty pochodne,
wykonywane przez ośrodki informacji naukowej odpowiednich speojalności. Będą to wszelkiego rodzaju serwiay informacyjne oraz
czasopisma referujące. Zamawianie i sprowadzanie dblniaentów
pierwotnych i wtórnych, o których informację uzyskali pracowni
cy naukowi papr- z dokumenty pochodne, zajmuje ważne miejsce w
pracy informacyjnej. Z praktyki wiadomo, że sprowadzanie orygi
nałów lub mikrofilmów bezpośrednio do instytutu trwa krócej «rf*
poprzez bibliotekę główną. Uzależnione jest w dużym stopniu od
umiejętności nawiązania kontaktów 1 współpracy z incymi <rfrodkami informacyjnymi.
W s p ó ł p r a c a
z
c e n t r a l n y m i
b i b l i c t e k a m i
o g ó l n y m i
i
z p e c j a l n y m i
o r a z
o ś r o d k a m i
I n f o r m a c j i
n a u k o w e j
Biblioteka Instytutu w zakresie działalności informacyjnej
jest zmiaszona do korzystania z prac większych ośrodków informa-
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eyjn7 «b. Bola jej jedoakie ale może oeraoicsjrć się tylko do podxedaictwa poolędzy pracownikami iostytutu a ośrodkami specja—
listyespymi. Poprzez właściwe nawiązaoie kontaktów może
natomiaat bardzo ułatwić prace badawcze, prowadzona w xnstytucie.Bie
da się również ograniczyć współpracy do określonego regionu czy
resortu. Opierając się na dobrej znajomości tematyki zbiorów bi
bliotek regionu lub środowiska naukowego, biblioteka instytutu,
ze względu na swój speejaliztyezqy charakter, musi wyjść dalej,
nawet poza ranty resortu, do którego należy. Sawiązanie kontaktów
w dziedzinie Informacji naukowej jest w tym przypadku zazwyczaj
pogłębieniem już istniejących kontaktów naukowych pracowników in^
stytutu z Innymi ośrodhmmi. Samodzielni pracownicy naukowi powo
ływani są, jak wiadomo, do różnego rodzaju nadrzędnych inatytucjl naukowych i państwowych z jednej strony, z drugiej zaś czę
sto bywają zatrudnieni dodatitowo lub współpracują jako członko
wie rad naukowych itp. w branżowych instytutach badawczych oraz
zakładach wiodących /to ostatnia dotyczy zwłaszcza specjalistów
z zakresu nauk technicznych i ekonomistów/. Posiadają oni od lat
wyrobxone dobre stosunki naukowe z instytucjami, z którymi współ
pracują, należy więc wykorzystać je nawiązując kontakty w za
kresie informacji naukowej. Oezywiścxe w tej sytuacji istnieje
konieczność ścisłej współpracy prailędzy bibliotekarzem
a nau
kowcem.
Sprawa ta będzie może bardziej przekonywująca, gdy poprzemy
ją fCr^kładamx z własnej praktyki. № przykład Biblioteka Insty
tutu Vnkszyv dórniezych. Przeróbczych i Automatyki AGR w Krako
wie' {fflwiąząła bez trudności /wykorzystujec istniejące powiązania
naukowe Instytutu/ kontakty w zakresie iniormaeji naukowej z Bran
żowym Ośrodkiem Informacji Sechniczno-Ekonomicznej Głównego In
stytutu Górnictwa w Ehtowieaeh, który prsesyła obecnie nie tyl
ko publikowane serie serwisu informacyjnego, lecz również nie
publikowane tematyczne zestswienia dokui^ntacyjne, a następnie
z Branżowym Ośrodkiem IBEE Zakładów Konstrukcyjno-ltechanizacyjnyeh Przemysłu Węglowego w Gliwicach. W obu przypadkach kweren
dy 1 zamówienia Instytutu zostały nie tylko zrealizowane, lecz
spotkały się z życzliwym przyjęciem ośrooków. Branżowy Ośrodek
ZEHPW wysunął ze swojej stroiy inicjatywę współpracy w zakresie
s^colenia z dziedziny informacji naxdEcwej studentów ze specja-
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Ixzacjl ]nas!^ii górolczycb. Z lopTml instytucjami, jeił: np.
z
Centrelt^ Ośrodkiem Badamcao-Projektoaym Górnictwa Odkrywkowe
go /jrullUKdOR/ we Wrocławiu i z Centralnym Ośrodkiem Badawcso-Projektowym Frzeróltki Mechanicznej Eopalin БКРАВАФСШ w Kato
wicach, współpraca ogranicza się do otrzymywania wydawnictw
Irrenśowych ośrodków IBTB. Ponadto wykorzystuje się informację
techniczną rczpowszechnianą poprzez wystawy zagrenicziQrch katalogcnr firmowych organizowane przez Ośrodek Postępu Technicznego
w Katowicach czy Ośrodek Francuskiej Cojfumenta''ji Technicznej.
Oddzielnym zagadnieniem jest współpraca Instytutu z Ośrod
kiem Dokumentacji i Informacji Baiikowej PAK. Poprzez
Ośrodek
Biblioteka Instytutu otrzymała j\iż kilkakrotnie z zagranicy mi
krofilmy artykułów, których nie ma w polskich zbloraoh biblio
tecznych, a niezbędnych do prowadzęnia prac badawc^ch.
D o k u m e n t a c j e
p r a c
w ł a s n y c h
p r a c o w n i k ó w
i n s t y t u t u
Prowadzona od szeregu lat. akcja rejestrowania prac własnych
przysparzała dotychczas pracownikcm naukowym wiele kłopotów.In
dywidualne wypełnianie kart dokumentacyjiigrcb powodomtło zamie
szenie ze względu na brak znajomości przepisów bibliografieziigrch,
a często niejasności terminologiczne. Koordynacja tej akcji na
terenie instytutu leśy w interesie biblioteki instytutu, ponie
waż przechowywane w bibliotece kopie kart dokumentacyjnych są.1stotąym Źródłem informacji, zwłaszcza dla osób spoza instytutu 1
studentów. Szczególnie korzystne wydaje się zastosowanie
małej
mechanizacji do groaadzenla i przechowywania informacji na tym
odcinku pracy biblioteki instytutowej.
S z k o l e n i e
i n s t y t u t u /

s t u d e n t ó w
/ d y p l o m a n t ó w
w z a k r e s i e
i n f o r m a c j i
n a u k o w e j

Dysmusyjną jak dotąd kwestią jest sposób szkolenia studen
tów z dziedziny informacji naukowej, nefamała nr 35 Bady Minis
trów z dnia i2 l u t e ^ 1971 r. nie narzuca bezpośrednio obowląsku szkolenia ne oddziały informacji naukowej bibliotek głównych,
jak się to czasaati mylnie interpretuje. I^rowadzenle Informacji

- 62 do programów Dauczaola w szkołach ny^iaz^cb. uzaleźalone jest od
odpowiednio przygotowanej kadry. Rozwiązania metodyczne 1 or
ganizacyjna są pozostawione do oznaoia uczelni. Logicznym wnios
kiem płynącym z wyZea omówionych funkcji informacyonych hlLlroteki instytutu jest tendencja do przerzucenia szkolenia studen
tów w zakresie Informacji naukowej z hiblloteki głównej na oihllotekl Instytutowe, o ile spełniają one wymienione wyżej za
dania i warunki. W Instytutsoh, w których rodzaj pracy badaw
czej zmusza studenta do korzystania z aparatury naukowej
na
miejscu, w laboratorium czy pracowni, student ^zyzwyczaja się
do pracy również w bibliotece Instytutowej tak dalece, że nie
chętnie korzysta z innych bibliotek, nawet gdy zmuszają go do
tego braki we własnej bibliotece. Jest ona dla niego jak gdyby
przedłużeniem własnego warsztatu pracy, podobnie-jak dla pra
cowników naukowych Instytutu.
Scharakteryzowane po krótce zadania biblioteki instytuto
wej w zakresie Informacji taukcwej nie są bynajmniej niereal
ne. Czężciowo lub nawet w pełni są już realizowane przez bi
blioteki prowadzone przez wykwalifikowanych bibliotekarzy. V
wielu środowiskach bibliotekarskich 1 naukowych /zwłaszcza w
pionie szkół technicząjrch resortu/ panuje jednakże nadal pog
ląd, że biblioteJEi Instytutowe mogą być prowadzone przez per
sonel bądź średnio wykwalifikowany, bądź nawet nie wykwalifi
kowany. V z i ą w s ^ pod uwagę funkcje informacyjne bibliotek, jest
to pogląd całkowicie niesłuszny. Xylko wykwalifikowany i posladający dużą praktykę bibliotekarz upore się z wieloma trudnoścłazdL, które nastręcza prowadzenie naiikowej biblioteki specja
listycznej, jaką jest biblioteka instytutu. Szkodzą sobie w
tym przypadku również sami bibliotekarze, ponleważ,ulegając roz
maitym presjom administracyjnym, zbyt wiele uwagi poświęcają
pracochłonnym 1 pedantycznym zagadnieniem natury formalnej /np.
przepisywanie inwentarzy bibliotecznych/ zamieniając się ra
czej w księgowych niż w hlbllotekar^ naokowTCh. Bez wątpienia
praca bibliotekarza w bibliotece instytutowej jest czasami nie
typowa, jeżeli jednak jest uklerunkowena na Informację naukową,
to znajduje się wówczas na pograniczu pracy dokumentalisty, co
nie jest sprzeczne z nowoczesnym ujęciem roli naukowych biblio
tek tmiwersytecklcb, mimo że nie należy do istoty pracy biblio-

- 65 ,9/ Nlejasqy «lydaje się natomiast pogl^, &e Odkiimentatekarza^'.
listów w szkołach wyżss^ch wyłonią ze swojego składu
zespoły
b a d a w c z e I k t u a l n e przeciążanie zajęciami dydaktycznymi i
administracyjnymi środowiska naukowego wyższych uczelni powo
duje ustawiczny brak kadry do prowadzenia prac badawczych
i
dlatego żaden zespół nie zamian! pracownika badawczego na do
kumentalistę. Ponadto akład zespołu zależy zazwyczaj od opraco
wywanego tematu 1 ulega zmianom stosownie do potrzeb. W praktyce
obecnie w instytucie dokumentalistę - dla wielu zespołów - za
stępuje bibliotekarz. Księży zatem dążyć, aby:
1. bibliotekarz był odpowiednio przygotowany do działalność^
informacyjnej,
2. stanowisko bibliotekarza /etat/ przydzielane było do insty
tutu na zasedzle określonych funkcji informacyjnych, które
ma do spełnienia biblioteka instytutu, a nie było' uzależ
nione formalnie od pułapu zbiorów, częato bezwartościowych,
co uniemożliwia ich selekcję. W praktyce biblioteki posiadają
ce wartościowe^lecz mniejsze zblozy^eą pozbawione możliwoś
ci zatrudnienia bibliotekarzy*
Ifykorzystanie cennych księgozbiorów katedr i zakładów uni
wersyteckich oraz innych uczelni, posiadających stare tradycja
i walory naukowe, jest jednym z czołowych zadań polskiego bi
bliotekarstwa w szkołach wyższych. Zagadnienie to czeka na roz
wiązania teoretyczne i praktyczne. ]^ć może, okaże się ono naj
właściwsze poprzez połączenie tradycyjnych funkcji bibliotek,
zakładowych, obsługujących dotychczas niewielkie kręgi naukow
ców, z funkcjami informacyjnymi nowoczesnych bibliotek specjal
nych.

P r z y p i s y
1/ Przykładowo przytoczyć należy wykaz bibliotek zakładowych z
terenu Krakowa oraz taeagę autorki, zamieszczoną we wstępie
do pracy: "Z uwagi na wysoki stopień wyspecjalizowania księ
gozbiorów tych bibliotek i z reguły dużą wartość naukową zdecydowano się na ujawnienie ich w informatorze". "Bibliote
ki i ośrodki informacji naukowej Krakowa i województwa kra
kowskiego". Informator oprać. Z.Skwarnlcka, J.Bańkowska, J.Mi
chalik, Wrocław i971 s. V.
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2/ F.L.Schick: La normalisation Internationale des statistiq;u0 e relatives aux bibliotbegues. H e c o m m a a d a t i o n . B u l 
letin de I'Unesco a 1 ’intention dee bibliotbeques V’ol.25t
1971, 9.
5/ Encyklopedia wied:^ о książce, Wrocłaii 1971, s* ISO-181.
4/ J. Stolzenburg: Die TJnxversitStsbibliotbek in den Hocbschulen der Bundesrepublik Beatscbland. Batwicklungea und
Tendenaen. "Libri" Vol.20, 1970, 245-24?, 255,' M.Pauer;
Datenerfassung and DatenveraTbeitung an der Universitatabibliotbek Begensbiurg "Libri" Vol. 21, 1971, 65-66. t№aga
- termin nxemiecki "Institufcsbibliotbek" odpowiada
polskieoia określeniu "biblioteka zakładowa" i nie należy go
mylić z omawianą w artykule "biblioteką instytutową".
5/ Zagadnienie działalności informacyjnej bibliotek instytu
towych nie zostało poruszone np. w artykule^Z. Skwaroickiej: Kierunki rozwoju służby informacyjnej w bibliotekacb
szkół wyższych "Biuletyn OBilN PAB", 1971 1/18/,s. 5-12,
w którym szeroko omawia się formy precy informacyjnej w
resorcie szkolnictwa wyższego.
6/ Zagadnieniem "żywotności" biblioteki zakładowej /czy bran
żowej/ w stosunku do biblioteki centralnej z punktu widze
nia statystycznych metod zajmuje się B.C.Brookes: The Via
bility of Branch Libraries. "Journal of Librarianship",
Vol. 2.1970, 14-21.
7/ Bane z terenu Krakowa i województwa krakowskiego zawarte
są w cytowenym na wstępie "Informatorze" i dotyczą stanu
1968-1969 r. Informator Bauki Polskiej nie przytacza, nie
stety, nawet orientacyjnych danych liczbowych, stąd opra
cowanie szerszych zestawieh dla różnego typu szkół
wyżs ^ c h wymagałoby dłuższego czasu i bardziej szczegółowej
analizy.
8/ Guide to Educational 7ork of Technical University for Hea
vy Indi^try. Ed. J.Zsidai. iilskolc 1969 , 5-4, 31; ponadto
informacje zaczerpnięte z osobistych rozmów autorki z pra
cownikami Politechniki w Miskolcu, a mianowicie z biblio
tekarzami Centralnej Biblioteki Politechniki podczas zwie
dzenia jej w 1965 r. oraz z prof, dr Janosem Bocsanczym,
kimroenikiem Katedry Maszyn Górniczych i dr Lassló Zsambo-

kim z Biblio
Centrelnea, zaamującym się między intjymtiorganizacaą sle>, bibliotek uczelnianycb, n 1971 t .
C.Scbrtig: Vom SelbstverstSi^nis der deutscben n&lTersitete—
blbliotaet,. "Llbri" Vol. 20, 1970, 185-186.
t.. B.Skwaroicka; Kieruaki... op.cit., s. 6.

IHFCEmilOK ГО1СТ10ИБ OP ДН IIEIITOTB ŁIBRAHT
IH A mmnsBsiTr
S u m m a r y
Accordiug to tbe present structure of uniTersity schools in
Poland for about tbree years a dem type of departmeid: library
bas been working. Its functions and field of activity are not
clear enough yet. In the artiole the following items
of new
branch library /called aa institute library/ inforaation services
are siiggested:
1. ^OTidlng research workers of an institute with sources of
information*
2. co-operation with apecial and general central lilu’eries and
information centres,
3* docia&entation of published and unpublished papers, articles
and other works carried out by tbe staff of the institute,
4. training of graduate students at the institute in scientific
inforaation /particularly at technical universities/.
In an institute library of stich a kind a librarian
bas to
be a qualified acd experienced worker. This post should de
pend, first of all, on functions and activity of a library
in
the information field, and not only on tbe volume of library
collections as it is new.
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F ВЫСШЕМ 7ЧЕЕШЖ ЗАВКДШИ
Ре SS ■ в

Согласно новой стртвгтре внсших учебных ваведений в Поя»■е, щшнерно 3 года тону назад были созданы новые хины библио
тек (называеыые институхсвшш библиотеками). Деятелвносхв и
задачи этих библиотек до сих нор не сформулированы ч в х к о , В
статье автор пытается определить к р у г информационной деятель
ности этих библиотек:
1. обеспечение научных работников института источниками
инфориации,
2. сотрудничество с центральными библиотеками общего твпа,со спецбиблиотевами и с центрами научной ивфорна ции,
3. документация работ (опубликованных и неопубликованных)
сотрудников института,
4. обучение студентов (выпускников института) в области
научной информации (особ^но в жсших технических зз:*
ведениях).
Библиотека такого профиля должна иметь квалифицированные
и опытные кадры. Это даст возможность преобразовать существупщве до сих пор библиотеки, имеюище в своем распоряжении толыю
книжные фонды, в библиотеки завнмапщиеся информационной дея тельвосты).

JABIHA BASSOVSKi.
o n OOilH SAM
Ш Rr&kowitt

КАВТСХГЖА OBSZEi^mS OZIUBEOVAKA:
"IKFGBJUCJA N&UKOVA I BXBLIOlimABSIWC"

Przebieg czynności zwlązecgrcb z
oprecowenlem kartoteki obrzet□ie dzlorkoweneó dla zagedoień
infonsacji оаикояе;] i bibliote
karstwa. Kartoteka realizonanaw
Pracowni Organizacji Informacji
Bankowej ODilN PAH w Krakowie za
wiera informacje o materiałach
zamieszczoqycb w okresie ostat
niego dziesięciolecia /^ЭбО-^^ТСУ
w wybranych czasopismach polskich
z zakresu informacji naincowej i
blbliot ekarstwa.
Prewwoa* Organizacji Informacji Baiikowej ODilK PAK w K-^akowie przjrstąpila do realizacji kartoceki zagadnieniowej w za
kresie informacji naukowej i bibliotekarstwa na kartach obrzeZnie dzlurkowaqjrch. Celem praktyczpym opracowania kartoteki b^ło
stworzenie systemu Informacyjno-i^yszukiwawczego, który z jednej
stropy pozwoliłby zaspokoić potrzeby własne Pracowni a z dru
giej stropy potrzeby bibliotekarzy i pracowników informacji śro
dowiska krakowskiego w zakresxe poszukiwania literatury na tema
ty interesujące to środowisko.
Kartoteka będzie wykorzystywana:
- przy poszukiwaniu materiałów do śledzenia rozwoju zagad
nień w dziedzinie informacji 1 bibliotekarstwa,
- do opracowań referatów związapych r działalnością szkole
niową i widawniczą Pracowni,
- do demonstracji systemu uczestnik aa organizowanych przez
foacownię kursów,
- do doskonalenia własnej umiejętnoścr tworzenie tego sys
temu,
- do popularyzacji systemu wśród pracowników naukowycn Kra
kowa, zainteresowanych nowszymi technikami prowadeenla di>kumentacjl we właspym warsztacie naińcowym-
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Kartoteka txadycT-joa z tego zakresu zagadniefi, ale niekom
pletna« istniała w Pracowni jui od 1968 r« i obejmowała
lata
19 5 0 -19 6 7 . Opierała się ona na analizie artykułów następującycb
czasopism polskicb:
1. "iktualne Problemy Informacii i Dokumentacji",
2. "Biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Informacji Bkukowej PAS",
5 . "Przegląd Biblioteczny",
4. "Bibliotekarz",
5 . "Boczniki Biblioteczne",
6. "Bocznik Biblioteki BSrodowes",
7» "Dydaktyka Szkoły niższej",
8. "2ycie Szkoły lĘrższej",
9. "Bauka Polska".
PrzystępTiyąc do realizacji kartoteki ołu^zetnie dziurkowanej
zdecydowano się zacbować wymienione wybrane tytuły czasopism
polskicb, nie wykluczając wszakże możliwości poszerzenia karto
teki w przyszłości o dalsze tytuły. Wybór tycb właśnie tytułów
czasopism polskicb do opracowania w piarwszym etapie narzia:ał
się niejako jednoznacznie i nie stanowił problemu dla autorów
kartoteki. Z uwagi na szybki rozwój i zachodzące zmiaqy w roz
wiązywaniu czy też postulowaniu rozwiązań zagadnień informacji
naukowej postanpwiono objąć analizą materiały tylko z ostatnie
go dziesięciolecia, a więc poc 2ynając od zeszytów wydanych
w
I960 r. do napływających bieżąco i pr^rszłycb.
Bozległośó problematyki poruszanej na łamach wymienionych
czasopism narzuciła też wyraźnie konieczność wyboru kart z pod
wójną perforacją na obrzeżu.
Jednym z pierwszych problemdw do rozwiązania była sprawa se
lekcji materiałów zawartych w wybranych do opracowania czaaopismach. Przyjęto zasadę nie zawężania problamatyki do kilku zagad
nień, co pozwoliłol^ indeksować materiały szczegółowiej 1 głę
biej, ale ograolcsyłoby zakres tematyki. '? dużym stopniu zade
cydowały o tym potrzeby Pracowni, której pracownicy zgodnie z
nałożonymi regulaminem zadaniami powinni orientować się we wszy
stkich zagadnieniach z zakresu informacji na\]kowej, dokumeotacji
i bibliotekarstwa. Zdecydowano się pominąć pewne materiały,prz9znaczając je do ewentualnego późniejszego uzupełniania. Są to ma
teriały dotyczące:
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- naukosnavst^Bt
- blblloloeil»

- historii bibliotek: 1 hlbllot^areteB,
- archieistyfcl,
- księgarstwa,

- biografii zaslotoi^cb bibllotekarzj,
- receozji wjdawnlctw zwartych 1 artykułów w czasopismach,
- przepisów prawcych dotyczących apraw informacji i biblio
tekarstwa /z wyjątkiem publikowanych dyskusji na ich te
mat/.

Blepoźądana natomlaet wydala się eliminacja kronik, zamie
szczanych zwykle w końcowych działach czasopism, ze względu na
ich niejednokrotula wielką wartość informacyjną. Chodziło bu cp.
o kroniki:
- działalności stowarzyszeń mlędzynarodowychipolskich dzia
łających w dziedzinie informacji naukcmej i bibliotekar
stwa;
- działalności różnych komisji, rad itp., mających
wpływ
na politykę biblioteczną i informacyjną;
- działalności szkoleniowej rożnych placówek w kraju i za
granicą;
- organizacji i zmianach w organizacji sieci informacyjnej
i bibliotecznej w kraju i za granicą itp.
nydało się zatem słuszne uwzględnienie kronik w kartotece.
Z drugiej jednak strony trzeba się było liczyć z efektywnością
użytkowania kartoteki obrzeżnie dziurkowanej. Jak wiadomo,
w
systemie kart obrzeżnie dziurkcmenych zachodzi konieczność spo
rządzania dla każdego art^ułu, każdego nawet drobnego donieeienia, komunikatu - osobnej karty perforowanej, co powoduje nie
bezpieczne powiększanie globalnej ilości kart w kartotece. Jak
się podkreśla w literaturze przedmiotu, i co potwierdza prakty
ka, górna granica ilości kart nie powinna przekraczać
3 000 - 4 000 sztuk. W przeciwnym razie kartoteka staje się nieoperatywna w ubytkowaniu, nawet jeśli zastosuje się do wyszukiwania
informacji selektor mechaniczny z wibratorem. 2amiaet więc skra
cać czas poszukiwania /co jest przecież głównym celem kartoteki/,
może ten czas - w stosunku do korzystania z kartoteki tradycyj
nej - przedłv^ć. Fray^e^o zatem na razie wyjście
połowlczoe.

- 70 miaiłowlcie zdecydowano się irazględaiaó działy kroniki zawarte
tylko w 3 ezasopisfflack objętych opracoitaoiems « "Biuletynie
ODillT PAH", "Przeglądzie biblioteczr^" i w "Bibliotekarzu".Do
syć szeroko i ciekawie opracowane kroniki w "iktnalnycb. ProbleшасЬ Informacji i Dokumentacji" tymczasowo paminięto,aby utrzy
mać ilość kart w kartotece w rozsądnych granicach.
Pominięcie działu kronik tego ostatniego czasopisma uspra
wiedliwia poniekąd fakt, że doniesienia na ten sam temat, o tym
samym wydarzenia - prawie z reguły są dublowane we wszystkich
czasopismach z zakresu bibliotekarstwa i informacji. Zachodzić
zatem mo 2se tylko niewielka obenia, śe komunikat o istotnym
zna
czeniu nie znajdzie się w kartotece.
Po ustaleniu wstępnych załośeu przystąpiono do opracowania
prćbnego skorowidza-schematu klasyfikacyjnego zagadnień. Zebra
no Informacje o stosowanych w praktyce bibliotekarskiej klasy
fikacjach zagadnień w tej dziedzinie, zapoznano się takie z kla
syfikacjami stosowanymi w piśmiennictwie fachowym. Wyłoniło się
przy tym pytanie, jak dalece szczegółowy powinien łyć
podział
poszczególnych główniejs^ch tematów? Bależało bowiem takie liczyó aię z pojemnością zapisową /kodową/ karty ohrzeżnie dziur
kowanej. Wiadomo było, ie w ramach szerszego tematu autor arty
kułu mośe poruszać szereg proolamdw uie wykluczających się. i
zatem w jednym polu kodowym, przeznaczonym do kodowania określo
nego szerszego zagadnienia,będzie zachodziła potrzeba dokonanie
kilku nacięć. Znane i stosowane w praktyce, tzw. klucze proste,
liniowe - pozwalają na tego typu operacje, przez co są bardzo
cenne 1 użyteczne, ale właśnie ograniczają ogólną pojemność ko
dową karty.
Z nrugiej zaś stropy zaistniało pytanie, czy materisł
za
warty w wybranych czasopismach wymaga dla każdego tematu jedna
kowo szczegćłomej klasyfikacji?
Ibrzystąpiono więc do "przymierzania" materiałów do próbnego
skorowidza. Zindeksowano w tym celu około 400 artykułów z 4 pod
stawowych czasopism: "Biuletynu ODiIH PAB", "iktueanych Proble
mów Informacji i Dokumentacji", "Przeglądu bibliotecznego","Bi
bliotekarza" - typując dla każdego artykułu odpowiadające jego
treści słowa kluczowe. Okazało się, że istotnie niektóre tematy
wymagały szczegółowszej klasyfikacji, inne zaś - ogólniejszej.

- 71 V xestiltacle opracowano skorowidz w układzie logicz^Tm,
składający się z kolejno następującycb. równarzfdEycb działów,
oznacsoE^b symbolani literowymi:
A. Zagadnienia ogólne
5 Biblioteki
В Oórodki info23BBcji
В Zagadnienia szczegółowe
В Języki i systemy Infomacyjno-^i^znkiwawcae
В Użytkownicy inlormacjl 1 bibliotek
6 K»cownicy bibliotek i ośrodków inforoacjl
C Bodzaje dcdcnmentów
В Boddziały wspólne
Bo ustaleniu główąycb działów 1 w Icb obrębie mniej Itib
bardziej szczegółowych, haseł ]^rzystąplono do opracowania kar
ty wzorcowej /makiety/, która miała służyć do kodowania infor
macji na obrzeżu kart perforowanych, nie posiadających nadruku.
Bodzielono kartę na pola kodowe odpowiadające ilości wyróznio-
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72 □усЬ. działów głównycii, d Ъгаао do aicb kj-ucze llaiove, praypisaoo poszczególoysi basiom symbole cyfrowe. Dla iaionaacj. zas
«ylcluczającycb się, docyczącycb autora, czasopisma, roku wyda
nia - zastosowano klucze pojemniejsze! trójkątny, kwadratowy ^
składany 7 4 - 2 1 /lewa krawędź karty . Przykłady Karty wzorco
wej i dwócb kart zakodowanych pouano na rya. 1, 2 i
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08 osrglaeBle badab OSilH BIB na tenat naesjwistyeb
potrseb loCorBacyjDycb pracawnikća naolcl.
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Sys. 2

Zamieszczenie w ni lejszym doniesieniu komplet:^'
skoro
widza jest niemoiliwe ze względu na jego objętość /9 stron
maszynopisu/. Ograniczymy się zatem do ..ademonstrowanią tylko
jednego działu wraz -z WTrożaicoyml w jego ramach hasłami te
matycznymi.
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Кув. 3
SxagBeBt вкето«1йва:
7. Użytkownicy Informacji 1 U l b U o t e k
Czytelnictwo ¥2
]^08zczególne g m p y czytelników PI
Eozwljanle ezytelcletwa P3
Użytkowanie Informacji nankowej 13
Potrzeby nżytkownlków Informacji naukowej P&
Szkolenie użytkowników Informacji naukowej
Przysposobienie biblioteczne P?
Czytelnikowi może się nasunąć pytanie, dlaczego symbole cy
frowe występujące przy poszczególnych taasŁacb mają cbax?akter
"ekeczący"} dlaczego nie zacbowano w skorowidzu Icb wzrastają
cej kolejności? Autorzy kartoteki zdawali sobie sprawę z trxidnoścl, jakie m c ^ wystąpić w przyszłości prsy selekcji materia-

- 7»16w poasid^iweaycb.. Wszjrstlcie хаЪея iaftóaBcje, itio» fraopnez—
czalnle będą częściej poszukiwane, atxx^malf sjtibolB
eg£stmm
odpowiadające wewnętrznesm rzędowi otwcrćiw na 1сва^в,а1{^ а м Д liwić wyszukanie poszukiwanycb ddkxmieatdw p r ^ płeiwszej selelEcji. Kstomiast informacje rzadziej występujące w materiałecb i
rzadziej poszukiwane — otrzymały symbole cyfrowe odpowiadające
zewnętrznemu rzędowi otworów, co pozwala wysznkaó odpowiednie
dokumenty dopiero w II fazie selekcji. Przy czym starano się tak
dobrać symbole, aby basłs tematyczne, z reguły występujące obok
siebie, były kodowane w tej samej parze otworów.
tutorzy kartoteki nie kierowali się przy jej budowie ambi
cją stworzenia systemu-wzorca do naśladowania. Ш е
zamierzali
także opracować dla zagadnień informacji, dokumentacji i biblio-^
tekarstwa czegoś w rodzaju listy deskryptordw. stąd sformułowa
nie poszczególnych baseł może okazać się mało precyzyjne,a icb
rozumianie przez przyszłego użytkownika, niejednoznaczne. Has
ła te nie są zatem doskonałe, nie zostały bowiem poddane zabie
gom "oczyszczającym*’, w wyniku których dochodzi się do tworze
nia deskryptorów.
W związku z tym zaistniała potrzeba o^acowania pomocniezego skorowidza, zawierającego szczegółowe objaśnienia do wielu
baseł, których rozumienie - zdaniem autorów — mogło budzić nie
jakie wątpliwości, madomo, że sprawą niezwykle istotną jest ta
kie same oznaczanie jednakowych co do tx?eścl dokumentćw,w prze
ciwnym razie poszukiwana Informacje może łatwo ulec zagubieniu
lub będzie bardzo utrudnione odnalezienie jej w systemie. Sko
rowidz z objaśnieniami służy zatem zarówno przy indeksowaniu
treści dokumentów, jak i przy formułowaniu zapytań Infonna^jnych, kierowaiiych do kartoteki.
Jako przykład przedstawiamy fragnent powyżej podanego sko
rowidza wraz z objaśnieniami:
P. Użytkownicy Informacji 1 blbliot^t
Czytelnictwo F2
zespół zagadnień związanych ze stosunkiem czytelnika do bi
blioteki i jej zbiorów,
metody badania czytelnictwa powszechnego,
wskaźniki wykorzystania zbiorów przez ozytelników,
czytelnictwo na tle ogólnej sytuacji bibliotek

-7 5 Po8xczeg6lDe grup7 czyteloiJków

PI

matexialj^ odDosząc« aię йо konkretnej grupgr czytelników,
a więc np. dzieci, młodzieży, doroelycb, czytelników wiejekicb, miejskicb itp. /wg róiqycb kryterrów podziału/
Sozwijanie czytelnictwa ,P3
praca z czytelnikiem., forsy pedagogiki bibliotecznej, po
pularyzacja książki poprzez wystawy, pogadaiki bibliotecz
ne, kiermasze książek,
dni oświaty, książki i prasy,
"Człowlek-świat—polityka” w literaturze itp.
Użytkowanie informacji naukowej

95

korzystanie ze zbiorów biblloteczcycb,z katalogów,kartotek
i Inpycb form cązracowaola zbiorów;
oraz z usług bibliotecziycb,
wskaźniki wykorzystania informacji naukowej
Potrzeby użytkowników informacji naukowej

P6

poszczególne grs^y tiżytkowników informacji naukowej,
zapotrzebowanie na informację naukową w ogóle
i przez kotkretne grrą>y użytkowników,
metody i wyniki badań potrzeb iiżytkowników,
ocena Usług icfoxmacyjqycb przez użytkowników
Szkolenie u^tkcwmików Informacji naukowej

P8

organizacja i formy pracy etozowane przez pracowników infor
macji /lub pracowników dydaktycznych szkół wyżasych/,
Tzające do rozwijania umiejętności kcrzyBtsnia z bibliotek i
jej zbiorów przez pracowników natkowych,
technika pracy umysłowej
Przysposobienie biblioteczne

P7

organizacja i formy nauczania uczniów i studentów w zakresie
korzystania z biblioteki i jej zbiorów
Właściwe czynności nad bieżącą realizacją kartoteki przebie
gają w następujący<ds kolejno etapach:

- 76 Ч.

opie blbliogs^aficzDy dokumeatu oa kartacb katalogowych»

Z.

wybór base! charakteryzuaących treść dokumeatu i przypisa

nie w g skorowidza odpowiadających im symboli literowo-cyfrowych,
3. przepisanie na maszynie opisów bibliograficznych wraz z
symbolami na kartę o'tozeinie dziurkowaną,
4-. nacięcie /zakodowanie/ właściwych symboli na obrześu kart
dziurkowanych według karty wzorcowej /makiety/.
Dużym utrudnieniCTi przy realizacji kartoteki jest brak wy
branych do opracowania czasopism w Pracowni OIR ODilH РАЛ w
Krakowie. Zachodzi zatem potrzeba korzystania z nich poza Pra
cownią, w bibliotekach naukowych Krakowa. Zamierzeniem pracow
ni jest, aby kartoteka zawierała komplet opracowanych /zindek
sowanych/ materiałów za całe minione dziesięciolecie, w opar
ciu o wszystkie wybrane do opracowania tytuły czasopism pol
skich. Przewidywany termin zakończania prac nad kartoteką
koniec maja 19 7 2 r.
Obecnie kartoteka zawiera około 1 300 kart i już jest wyko
rzystywana przy poszukxwaniach literatury oa określone tematy.
Hsmy nadzieję, że mimo pewnych niedoskonałości, których nie udało się uniknąć, spełni ona w dużej mierze oczekiwania zarów
no autorów kartoteki, jak i przyszłych jej użytkowników.

msaimi, pui «:e s d c ż p d s p u s :
"SCIBIWIPIC IHPCEMAiriON AMD LIBEAitlAlSBHIP"
S u m m a

r у

The authoress describes the process of making a marginal
punched cards file for problems of scientific Information and
librarianship. This task is being accomplished at the Study for
Scientific Information Organization of Scientific Documentation
and Information Centre /Polish Academy of Sciences/ in Cracow.
The cards contain data on papers published in a number
of

_ 77 selected Polish journals in the field of scientific
informa
tion and lihrariansbip during the recent ten years /196 0 -1970/.

H&PTOTEKA C КРАЕВОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ:
"НАУЧНАЯ ИНФОРМАЩЯ И ШБЖОТЕКОВЕДШЕ"
Р е з ю м е

В статье рассматриваются процессы, связанные с обработкой
картотеки с краевой перфорацией для научной информации и библио
тековедения. Картотека ведется Отделом организации научной инфор<8Ции Центра докуыентации и научной инфо^шации Польской Ака
демии наук в Кракове. Картотека содержит сведения о материалах
опубликованных в пе|«од последнего десятилеташ (I960 - 1970 гг)
в отдельных польских журналах в обта1Сти научней информации и
библиотековедения.

R B C S N Z J E
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Акапхшш ВД13А1Ш1 X FGSISiP W QZIEa}ZIinS Ш РЖБКСЛСЛ
X xsraEHACJi Н А Ш с я т ^

Eolejoy piętoasl^ informator o badaniach prowadzonych ak
tualnie w dziedzinie dokumentacji naukowej obejmuje dane z 24
krajów zebrane drogą ankiety. Uzyskane i opublikowane informa
cje pochodzą z 530 organizacji i dotyczą 7 ^ projektów i tema
tów. liczba reprezentowanych organizacji ze Stanów Zjednoczo
nych itaeryki wynosi 200, ze Zjednoczonego Królestwa - 33, z
Japonii i NEF - po 14, z Kanady - 12 itd. /ilość organizacji
odpowiednio maleje dla pozostałyoh krajów/. W porównania z po
przednim wydaniem informatora liczba reprezentowanych organi
zacji zwiększyła się o 28, a przedstawionych projektów 0 1 3 O.
W niniejszym tomie nie powtarzano opisów publikowanych poprzed
nio, odnotowując jedynie fakt kontynuowania zadań oraz ewentu
alnie nowe Informacje o pracach kontynuowanych, z odsyłaczem
do popr^dniego woluzlnu, gdzie znajduje si^ pełna relacja o
danym {«rojekcie.
Całość materiałów zawartych w informatorze uporządkowano
według 12 działów tematycznych. Ilość działów zwiększyła się
o trzy w porównaniu do poprzedniego tomu / № 14/, między inny
mi ponlewaś dawny bardzo obszerny dział "Projektowanie syste
mów" został podzielony na bardziej szczegółowe, jak "Systemy
wyszukiwawcze", "Systemy publikacyjne” i "łlechanizacja prac
bibliotecznych” . Omawiany tom intarmatora zawiera następujące
rozdziały:

^

Current Research and Uewelopnent in Scientific Rocumentation. Ho 1 3 . Washington 1969 national Science Poandation,
Office of Scientific Documentation Service, as. 741. BSP-
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. OśroćOcl inf<ama4£ji, ptogramjr rozwoju loforwacji,

1

г.

badania
teorafejfczne /platff narodowe, elect ośrodlcdn, badanie po
trzeb/.
XI£;7tifcowenle 1Ейс%% IZetody i^zeJca^jTwanla infonaacjl /etudia
bebaaflLoacalne, badania cytowad, przepływa inf<»tiłac|l i jej
wQ^bseaarstywania/.
jpzyts /lingwiatTlca matematyczna, jfsyŁi programoK« leksykografia, psycboUngwlets^, analiza semanty-

4.

Prmaklad mestynowy analiza języka dlb potrzeb przekładu
maa№i^c0wege, przekład z wykorzystenlom maszyny, przekład
masi^BOwy .
5, Ф е о п а i przetyka iadeiczemnia i kla^qrfikacji, budowa te
zaurus w /kodowanie, klasyfikacja wieloaspektowa, klaeyfikacys bierardtleaoa, badanie nlownictwa/.
lutanatyczoa analiza treści /dokonywanie streszcza z
koraystanlem кейракега, automatyczne klasyfikowanie, вроrzędzanle ayolągdn i indCkeowanie/.
7. Systemy wyszuklwawesa /systemy przetwarzania danych, roz
wój ixrządzeń, systemy ogólnego przesoaczenia, systemy od
powiadające na pytania, ^ s t e o y wyszukiwawcze dołameatacyjna/.
8
Systemy pOblika^jne i anonsujące /dokonywanie składu drukarskiago t wykorsystania» kemputera, publikacje pierwot
ne 1 pochodne, systemy salektywnego rozpowszechniania in-*
fozmaeji, р 1 ш ю technlcsne/,
9. ■eehanisacja prac bibUotecnnych /ticonomifcB bibliot^, meehanizaeja ci^nnojKi biblioteeztych/.
no. Axmlisa 1 ocena działania /akudia porównawcze, ^onomlka
systemów informacyjnych, jakodd indtiesowania, modelowanie,
atetody testów i ailary sprawnoici, strategia eyssukiwanla/.
11. Bozpoznawanie wzorców, rozpoeaawenie mowy /automatyczne
rozpoznawanie moii^, rospcznawaoie etmików pisarskich, wy
kresy komputerowe, pssetwaraenle Obrezów, a n a U z a fonety
czna języków naturalnych, analisa i synteza mowy/.
Systemy adaptacyjne i wsajeaaie na siebie oddziaływujące
12
/sztuczna inteligencja, eutoaaty, rbżwiąsywenie problemów,
systemy samoorganizojąca się/.

.

.

- 80 V i^ailEU 'nytaj podanego podsiału nadesłane eafeeriały sostały rosłoione w miarę możll«ośex róenomiernle: beswzględne mi
nimum opisów /24- pozycja/ zamiera rozdział "Przekład maszynonT**,
órednią liczbę opisom, tj. po 40 do 60,ma pięć rozdziałów, naj
więcej pozycji - od 70 do 96 - liczy ksidy z pozostałycb szeóciu rozdziałów, przy czym bezwzględne maksimum /94 i 96/ przy
pada na rozdziały "Systemy wysztikiwawcze" i 'Vecbanizacja prac
bibliotecznych".
Ш początku każdego rozdziału znajduje się krótka notatka cł>jażniająca jego zakres tematyczciy* W obrębie rozdziałów poszcze
gólne opisy uporządkowano w kolejności alfabetycznej nazw insty
tucji lub or^nizacji zgłaszających, a w ramach jednej instytu
cji według alfabetycznego porządku tytułów prac lub nazw
różuyeh projektów wykopywanych w jednej inst^ucji.
Eażda pozycja zawiera opis jednego projektu /tematu/,nades
łany przez instytucję autorską według następujących najważniej
szych punktów: instytucje autorska bądź macierzysta, adrea, ty
tuł projektu, osoba kierująca pracą, źródła finansowania, ter
miny irozpoczęcla i ^zewldynanego zakodczenia pracy, cel pro
jektu, metoda lub sposób ujęcia tefflatu,dotycbczasowe ęyniki i osiągnięty rozwój prac,aktualne i przyszłe plany działalności urzą
dzenia wykorzystywane lub zbudowane w toku prac nad projektem,
słowniki specjalistyczne lub tezaiirusy, teksty czytelne dla ma
szyn, zapisy mechaniczne, dokumentacja programów lub inne mate
riały badawcze, jakie powstały w związku z projektem,forma i moż
liwość uzyskania tych materiałów, literatura przedmiotu itd.
Jak wspomniano, bardzo wiele projektów zarejestroweno w roz
dziale "ВувЬашу wyszukiwawcze". Większość z nich stosuje własne
tezaurusy, przy czym projekty, których przedmiotem jest wyłącz
nie opracowanie tezaurusajumieszczono w rozdziale "leoria i prak
tyka Indeksowania". Większość zarejestrowanych systeaów wyszuki
wawczych są to systemy dokumeatacyjne, ewentualnie z ^ t e m y wy
szukiwania danych} przedmiotem kilku systemów eksperymentalnych
jest wyszukiwanie tekstów Inb odpowiadanie na pytania.Jeśli cho
dzi o reprezentowane dziedzii^', są one hardzo zróżnicowane.naj
więcej projti^tów lub systemów istnieje w zakresie natik fizycz
nych, chemicznych, biomedycyny i ргая». Zasięg formalny doku
mentów objętych systemami jest także bardzo różnorodny: sprawoz-

-
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dania z prac naiikono-badanczycli, korespondencja, arcyKnłjr
z
czasopisffit opisy projektów badawczych, dokumentacja lekarska
i inne.
Informator Zawiera kilka Indeksów: alfabetyczpy oraz geo
graficzny organizacji 1 instytucji, Indeks osobowy,indeks or
ganizacji finansujących /ponad 12 0 pozycji/, a na koniec szcze
gółowy indelES ]^zedmiotowy oraz słowniczek z definicjami oko
ło 70 nowych lub mało rozpowszechnionych pojęć z dziedziny
dokumentacji, wybranych z materlał 6 R zawartych w informatorze.
Omówiony tom jest ostatnim z serii tych informatorów wy
dawanych od 1957
przez № r o a o w ą fundację naukową
Stanów
Zjednoczonych. Seria nie będzie kontynuowana ze względu na to,
że obecnie iikazują się dwie p\fblikac je ciągłe, poćwięcone bada
niom w dziedzinie dokumentacji naukowej: "Boczny Przegląd № u ki o Informacji i Techniki Informacji” /Annual Beview of In
formation Science and Technology/ oraz "Abstrakty Dokumenta
cyjne" /Documentation Abstracts/.
Ewa Stolarska

ATJTOMmCZUA KLASTPIKACJA WEDECTG SŁÓW KLUCZCWICH^

Opublikowana niedawno w Xondyule książka na temat automa
tycznej budowy klesyfikacji powsteła w wyniku badać prowadzo
nych przez autorkę, dr Братск Jones,w Instytucie Maszyn Mate
matycznych /Computer Laboratory/ na Uniwersytecie w Cambridge
w Anglii. Dr Sparck Jones prowadziła już kilka prac badawczych
w dziedzinach pokrewnych, jak wyszukiwanie informacji, lingwi
styka matematyczna i semantyka. Ostatni program atudióww dzie
dzinie automatycznej klaeyfikecji dla celów wyszukiwania in
formacji był zakrojony na szerszą skalę niż inne dotychczaso
we badania w tym kierunku. Przeprowadzono szereg eksperymentów

^ Sparck Jones

: Automatic Keyword classification for in
formation retrieval. London 19 7 1 Butćerwortfas. ss.
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■ejącyeli na cela oeeaę efektów p?zypiBjrwaaia rótnycb wartodci
m i enpyeh charakter^zuoących \]kład klasyfikacjrjq^ eras aprawdrenie wyników procesów wyszukiwania opartych oa setodzie klas.
Aosllza uzyskanych wyników, a ponadto powiązanie ich z rezultatawi analogicznych testów innych autorów, pozwoliły na wyprowadzenze kilku watqych wniosków w odniesieniu do kierunku
dalszych hadaó, jak równiet co do ewentualnych zastosowań prak
tycznych obecnych wyników.
Książka składa się z 3 części: 1/ Феог1а, 2/ iSssperymenty
1 3/Analiza. V części teoretycznej,po przedstawieniu problemu auto■atycznego budowania tezaurusa,autorka emówiła szczegółowo cel
klasyfikacji według słów kluczowych, funkcje tezaurusa w języ
ku indeksowania oraz problem współczynników kompletności /re
call/ i dokładności wyszukiwania. Dwa następne rozdziały taj
e:^ścl autorka poświęciła metodom 1 technikom budowania kla
syfikacji zastosowanym w eksperymentach oraz ogólnej charak
terystyce klasyfikowanego słownictwa.
Druga cżęśc zawiera szczegółowy opis przeprowadzonych eks
perymentów z uwzględnieniem aspektu środowiska, projektu ekspezymentelnego systemu wys^nkiwania i jego składowych, zesta
w u programów oraz próbnego zbioru dokumentów. Ostatni rozdział
tej części zawiera wyniki, przedstawione w postaci tablic oraz
odpowiadających im wykresów.
W części trzeciej autorlca przeanalizowała dokładnie uzyzkane wyniki eksperymentów. Kajwsśniajsze wnioski są następują
ce: dane charakteryzujące klasyfikowane słownictwo pod wzglę
dów rozkładu /distribution/ terminów mają istotne znaczenie i
powiniy być hrane pod uwagę przy tworzeniu klasyfikacji techniką autonatyczną; wybór definicji podobieństwa /similarity de
finition/ nie wpływa,ogólnie mówiąc, na wyniki wyszukiwaniat
technika tworzenia klas terminów w zakresie czterech badanych
typów klas /strings, stars, cliques, clumps/ także nie powin
na mleć wpływu na wyszukiwanie, natomiast bardzo ważną rolę
odgrywa definicja klazy; prosty tryb wyszukiwania, w którym
terminy w dokumentach i w pytaniach są zastępowane przez kla
sy, daje o ólela lepsze TOZultaty niż koi^inowane^ metody wyEoBhlnowanym nazwano tryb, w którym poszukuje się zhieżności klas oraz terminu zastrzeżonego /exclusive term/.

- 83 sZTiklTODia. W коасоцусЬ wnioskach autorka stwierdaa, że auto
matyczne budowanie klasyfikacji jest motliwe 1 te motna uzys
kać pozytywne rezultaty, zastrzegając elę jednak, te jej wnios
ki naletsloby jeszcze potwierdzić dalszymi badaniami. Tym nie
mniej, zwatywazy «^nlkl Innych prac badawczych, sądzi, te jut
obecnie motna 1 nalety przystępować do automatycznego budowaolB
tezaurusów; jest to szczególnie racjonalne w dziedzinach o bo
gatym słownictwie. Dr Братск Jones podkreóllła przy cym, te utycie komputerów do budowania klasyfikacji tezaurusowej /thesatirus classification/ jest zagadnienoem osobnym 1 nlezsleżnym
od stosowanie komputerów do wyszuklwenla informacji. Automaty—
czule wygeneroweny tezaurus byłby, podobnie jsk tezaurusy zbu
dowane w sposób konwencjonalny, poddawany okresowej aktualisa—
cjl. Aktualizację przeprowsdzsno by takte automatycznie,na pod—
stewie najnowszych dokumentów.
Ctnawlane kslątka ma rozbudowany aparet naukowy: na począt
ku katdego rozdziału znajduje się jego streszczenie, na końcu
przypisy, 8 książkę zamyka obszerna bibliografia /około I30
pozycji/. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dis nau
kowców z dziedziny automatycznego wyszukiwania laformacjl, mo
że jednak elużyó_ także słuchaczom kursów akademickich 1 zalnteresoweó bibliotekarzy, pracowników Informecjl naukowej, 4^dawców i analityków systemów pracujących w zakresie wyszukiwe—
nie informacji.
£ws StolsrskB
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Przyjęto tradycyjnie dzielić dokumenty według dyscyplin,
technik i specjalności. Wiedzę ludzką można dzielić na wiele
specjalności, co w konsekwencji sprawi, że wszyscy
bsdscze

Dnssoulier V., Harlot J. : Пп mode d *inforaatlon scientlfigue moderne: le systrate P.A.S.C.A.Ł. - Ъе CoorrlerduCBBS
19 72 Hr 3 s. 1 7 - 2 1 , lllustr.
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efcaną elę specjalistaiBl. lyakcsaeem obecnie nliti nie aoie ograB i e ^ ó eię e swojej pracy jedynie do własnej specjalnodci. Tak
na prsyi^bid chemia znajduje zaatosowanie « medycynie, fizyce,
elektronice i In. Elektronika i informatyka odgrywają istotną
róię we wszystkich dziedzinach. Największe osiągnięcia naxikowe
aą m.in. resultatam Integracji i zacierania się granic w miej
scach et^cu poszczególnych dyscyplin. Powstaje zatem pytanie,
jak właściwie selekcjonować na prisykład 500 dokumentów aposród
pół Biliona czy miliona, które ukazują się w ciągu jednego ro
ku? Odpowiedź daje francuski system F.A.S,C.A.Ł. /Programme
Applique a la Selection et a Compilation Automstiques
de la
Lit terature/.
Eystem P.A.S.C.A.L. jest nowoczesną metodą przetwarzania
Informacji naukowej, każdy dokument wchodzący do systemu jest
zaopatrzony w pewną liczbę dobranych słów kluczowych /liib deskryptorów/, które charakteryzuje bądź doktoaent, bądź zagadnie
nie zawarte w jego treści. Działanie to zwane jest i n d e k 
s o w a niem.
SłowB kluczowe /przeciętnie około dzisslęciu/
na dekumencie są wybrane ze "słownika kontrolnego" /▼ocabulaire
controló/ w oelu iiniknlęcia trudności związanych z używaniem
synonimów lub terminów wieloznacznych. Dzięki elastycznej klaeyfikacjl, aktualizowanej corocznie^ i posługiwaniu się słowami
kluczowymi, informacje c doJomtentach są przegrupowywane za po
mocą komputera, a naatępnle - w zależności od potrzeb sformuło
wanych przez użytkownika - "selekcjonowane" dla specjalistycz
nych ośrodków ro 2spowszechniaala.
Podobnie jak każdy dokument może być scharakteryzowany przez
zestaw słów kluczowych /indeksowania/ odpowiednio dla niego do
branych, również każdy użytkownik może być zaproszony przez dokumeutallstę do określania za pomocą właściwie dobranych ałów
kluczowych dokumentu lub zagadnleu. Słowa te mogą należeć do
różnych dyscyplin naukowych, każde z nich określa realne
po
trzeby danego użytkownika w określonej dziedzinie. Dlatego też
przes analogię do słownika psychologów, taki zestaw słów klu
czowych przyjęto nazywać "profilem naukowym" uzytkownlsa.
W ten sposób został sporządzony następujący scnamat:
- plan klasyfikacji pozwalający na pierwszą "obróbkę" do
kumentuj
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- IcdtiEsowanle setek tysięcy dokamentós, г ictórych
zaopatrsoqy jest w sestas si6s kluczosycb;

keidy

- "praflle" lob i^teoia ui^tkoeDlków, określone prses dia
log posiędsy Dim! a ośrodkami specjalistycsoymi ioformacji naukovej i technicsnej.
Selekcja ta polega na takim sortoataniut aby kamaemu '’pro
filowi” odpowiadała lista dokumentów indeksowacycb te3miioami
utywanymi w danym "profilu” . Mogą tu nasuwać się dwa typy pytaói
- odnossące się do pytania pr^padkowego /retrospektywne
kwerendy bibliograficzne/{ -

- potoczne, zwane "profilowymi", dotyczące potrzeb stałych.
lytający pragnie znać na bietąco wszystko - co ukazało się
nowego na temat n^ybracych eagadnied - i to motliwie jak naj
szybciej. iby temu sprosteć, system f.A.S.C.A.Ł. oferuje obec
nie usługi w zakresie "selektywnego rozpowazechniania” infOTmacji, dzięki okresowemu sortowaniu za pomocą komputerów dołnimentów zaindeksowanych i na bietąco wprowadza tych do systemu.
Maria Łubiedsks

ZASAIHA I ceGABlZACJA С Б Ш ! В Ш IHFORMACJl
SnSMIECKlEJ AkADSiai Ш Ш "SAt&TKO i X>BAWO"
V P0CZDAMIS-BAE£1£EBRGD /ШО/

niemiecka Akademia Sauk "Państwo i Prawo" im. Waltera TTl—
brichta została załotona w 1 9 ^ k. z siedzibą w Poczdamie-Babelsbergu. W skład Akademii wchodzą jS sekcje oraz 2 instytuty:
- Sekcja Teorii Państwa i Prawa}
- Sekcja Prawa Państwowego;
- Sekcja Prawa Karnego i Erymlnologii;
- Instytut Stosunków Międzynarodowych;
- Instytut Prswa Zagranicznego i Porównawczego.
Centrum Informacji p r ^ IO.emleckiej Akademii BBuk "Państwo
i Prawo" zostało powołane postancwieciem Sady Ministrów z dnia
Л2 III 1969 s. Zadaniem Centrum jest:

-
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ntmorseale Dowocsesaego systemu Informacji w zalmresie li
teratury prawniczejt uiez^ędoej dla rozwoju socjalistyczBsgo państwa i prawa oraz umożliwiającej podjęcie polemiki
z Instytucjami i doktryną prawną w krajach kapitalistyczOych. System ten powinien być Ściśle powiązany z planami
badawczymi Akademii, z potrzebami dydaktyki i państwowych
organow kierowniczych.
2. Zapewnienie szybkiego dopływu informacji przez sporządza
nie bibliografii, przeglądów treści i streszczeń z litera
tury KBQ i innych krajów socjslistycznych oraz krajów ka
pitalistycznych, przy zastosowaniu nowoczesnej techniki,
tj. elektronicznego przetwarzania danych.
5. Stosowanie coraz bardziej pogłębionych, szczegółowychi do
kładnych form przekazywania informacji, jak np.spcazK>zdah.,
bibliografii adnotowanych, opracowywanie przeglądów referujących /zwłaszcza z literatury obcojęzycznej/ itp. Nale
ży przy tym w jak największym stopniu uwzględniać potrzeby
poszczególnych kategorii użytkowników, zarowno spośród pra
cowników naukowo-badawczych, pracowników dydakt;^Łi , jak i
pracowoików organów wymiaru sprawiedliwości.
4-. Planowe rozbudowywanie sieci informacoi o państwie i pra
wie i urzeczywistnianie zadam, nałożonych na ośrodek, jako
jednostkę koordynującą działalność informacyjno-dokumentacyjną w dziadzinie nauk społecznych.
Prowadzenie wymiany wydawnictw i innych środków informacji
z krajami socjalistycznymi na zasadzie odpowiednich porozu
mień.
1.

W skład Centrum Informacji, ca czele którego stoi dyrektor
wchodzą następuyące konórki organizacyjne:
Oddział Analizy i Badań,
Oddział Metodyki,
Biblioteka Centrum,
Oddział Tłumaczeń,
Oddział Publikacji,
Oddział Bruków i Powielarola.
O d d z i a ł
A n a l i z y
i
B a d a ń
- zatrudnia
jący 26 osób w tym 18 pracowników merytorycznych /prawników i
lingwistów/ i S pracowników technicznych.

-87Odńzlał tec dzieli się ce 4 ater^toryczne zespoły гоЪосге:
- Z>espól teorii prewa i podetawonych zagadnień dyscyplin
prawnych;
- Zespół, teorii państwa i podstawowych zagadnień
prawa
państwowego;
- Zespół problemów Kierowania państwem;
- Zespół podstawowych zagadaien. państwa i prawa w HRF.
Zadania 1 zakres działalności Oddziału Analizy i Badań
maga bardziej azczegółcwego (mówienia, ze względu na dużą utyteczDosć dla pracowników naukowo-badawczych Akademii, w Od
dziale tym realizowane są umowy zajwierane jako półroczne mię
dzy dyrektorem Cencrum a poszczególnymi sekcjami Akademii,
które dotyczą zekresów tematycznych i rodzajów dostarczanych
Informacji. 7szaltcle dodatkowe, pozaumowne informacje udzie
lane są w miarę wolnego czasu 1 wymagają ze stropy użytkowni
ka wypełnienia odpowiedniego formularza, precyzującego żąda
nie. Przedstawiciele Oddziału Analizy i Badań biorą udział w
redech naukowych poszczególnych Sekcji Akaoemil, dzięki czemu
mogą na bieżąco śledzić przebieg prac naukowo-badawczych,
a
przede wszystkim mają możność wychwycenia cych problemów, w
których rozwiązaniu może pomóc dokumentalista.
Oddział ten ma za zadanie wyszukiwanie informacji z (d(oło
240 tytułów czasopisiit wydawapych w KHC, w Inpych Krajach socjalistyczpych oraz kapltalistyczpych, również dzienników i
tygodników z dziedzlpy nauk o państwie i prawie. Z wybranych,
ważniejszych artykułów zamieszczanych w czasopismach zagrsniczpych sporządza się adnotacje 1 гД> obszerne streszczenia. Ma
teriały te ptiblikowane są w wydawanym co miesiąc biuletynie iuformacyjpym. Biuletyn ten zawiera poza tym streszczenia waż
niejszych aktów normatywnych Ш В 1 innych krajów socjalistyczpych, sprawozdania z podróży służbowych i konferencji między
narodowych oraz przegląd nadesłanych do Centrum bibliografii,
tłumaczeń, wydawnictw referujących itp. źródeł informacji.
Oddział Analizy i Badań zestawia na podstawie opracowywa
nych materiałów bibliografie zalecające dla poszczególnych
sekcji w ramach tematów objętych umowami.
OddzjLał prowadzi również kartotekę kart perforowapychigdzia
gromadzone są Informacje, dotyczące każdej wył>^snej
pozycji*

- зе Technika groDadzenia polega na oznaczaniu /na isarcie
biblio
graficznej/ lEaZdej opracceanej pozycji muaereu bieżącym, zao
patrywaniu jej w baało przedmiotowe i informacje o ewentualcycb
tłumaczeniach liib opracowanych atreezczeniach. Humer bieżący
pozycji jest perforowany na jednej lub wielu kartach zawierają
cych właściwe hasła /jest ich 4- 300/,
Od 1972 Г. wszystkxe informacje będą gromadzone w pamięci
elektronicznej maszyny liczącej, typu E- 300 . * związku z tym
każdy dokumentalista obowiązany będzie do wypełniania specjal
nie opracowanych formularzy zawierających następujące
dane:
symbol klasyfikacji systematycznej, deskryptory,stanowisko pra
cy, w którym materiał opracowano, autor, tytuł, źródło, w ja
kiej bibliotece znajduje się dane czasopismo liib JSBiążka,ilość
egzemplarzy, ich sygnatury, język, kto i kiedy opracował infor
mację oraz kto i kiedy ją zcdEodował.
O d d z i a ł
M e t o d y k i
zatrudnia 6 osób /w tym 3
pracowników merytorycznych/. Zadaniem tego oddziała jest:
a/ Podejmowanie prac przygotowawczych do uruohomiania i wy
korzystywania dla celów informacyjnych elektronicznej
m a a ^ n y matematycznej, a przede wsiystkim związany z tym
nadzór nad zespołami roboczymi zajmującymi się budową te
zaurusa prawniczego,
b Nadzór organizecyjny i merytoryczny nad rozbudową sieci
infoimacji o państwie i prawie;
с/ Soordyncwanie cząstkowych plsnów prscy i kontrola ich re
alizacji;
d/ Opracowywanie jednolitych załoźeó dokumentacji i informa
cji w dziedzinie nauk o państwie i prawie, wprowadzanie
w ^ c i e tych założeń i kontrola ich realizacji;
a/ Szkolenie pracowników Centrum.
Przy ocenie pracy tej komórki organizacyjnej na podkreślenie
zasługuje fakt, że sprewuje ona nadzór nad zespołami specjalis
tów, opracowujących tezaurus prawniczy. V zespołach tych współ
pracują oaumcwcy z poszczególąych sekcji Akademii, re^Hrezentujący
różne dziedziny naum politycziych i prawnych, koncepcja te
zaurusa oparta została na pojęciach zawartych w koimitytucji KBb,
a uszeregowanie haseł jest adekwatne do tekstu tego sktu praw
nego. Jak z tego wynika okład tezaurusa nie będzie
odpowiadał

- 89 tradjcyjnejiiu podzlałoni па poszczególoe dzledziiQr prawa.Pierw
szy etap prac oad tezaumsem sprowadzał się do zebrania
jak
największej ilodci baseł przedmiotowycb i wymagał współudziału
wszystkich instytucji zajmujących się tworzeniem, interpreta
cją i st<ffiowaniem norm prawnych. /Akademia, Sąd BajwyZszy,Pro
kuratura, Adwokatura itp./. W ten sposób zgromadzono około 80
tysięcy haseł. Bastępnie przystąpiono do ustalenia deskryptorów w 6 głównych klasach, ich uporządkowania, usunięcia homonimów i synonimów oraz opracowania prawidłowych powlązad wew
nętrznych. W wyniku tych prac ilość deskryptorów ustalona zo
stała na ^ tys.
Oprócz deskryptorów zasadniczych, wprowadzono deskryptory
"kombinacyjne** /np. "umowa"/, deskryptory miejsca /krajów, okręgów KB1>/ i czasu. Wszystkie deskryptory są rzeczownikami,
przewaZnle złożonymi, na co pozwala specyfika języka nlemleokiego. W chwili obecnej trwają prace nad powiązaniem tezauru
sa opracowanego w ramach Akademii z tezaurusem Bady Kinistrów.
Wg przyjętych założeń ostateczna wersja tezaurusa prawniczego
powinna hyć skoordynewana z innymi tezaurusami z zakresu nauk
społecznych. Dlatego też w pracach zespołów roboczych brali udzlał również przedstawiciele tych instytucji, które w przysz
łości będą korzystać z tezaurusa "Państwo 1 Prawo" lUb też z
pewnej jego części.
B
ników
żek 1
prócz
wadzi
deksu

i b l i o t e k a
C e n t r u m
zatrudnia 34 pracow
1 posiada w ai^ch zbiorach c^oło 500 tys. woluminów ksią
1200 tytułów czasopism. Podkreślenia W7s>sgh fakt, że okatalogu alfabetycznego i systematycznego biblioteka pro
również katalog przedmiotoi^ /rodzaj alfabetycznego in
przedmiotowego do katalogu eyStemacycenegąC

O d d z i a ł
t ł u m a c z e ń
zatrudnia 8 tłumaczy,
3 pracowników technicząych. Badaniem tej kom&rkl jeat dokopyw»**
nie przekładów z języków obcych dla potrzeb całej Akademll.Eażdorazowe dokonanie tłumaczenia wymaga uzgodnienia x centralnym
rejestrem tłumaczeń, celem wyeliminowania wielokrotnych prac
nad tym aamym te3£stem lub ich fragmentami. Pracownicy tego Od
działu biorą udział w charakterze tłuaaczy w konferencjach 1
naradach międzynarodowych, organizowaąych przez Akademię.

- 90 O d d z i a ł
Pttblllcacjl
zaferudaia ii praco*Bllców^do zadań których aalely:
a/ Bedakcja techniczna źródeł informacji, wydawanych przez
Centrtmj
Ъ/ Prowadzenie księgowości, dokładnej kalkulacji 1 wyceny
kosztów ws^stkich wydawnictw Centrum, przeznaczonych do
sprzedaży;
с/ Udzxelanle uzyckownikom wszelkich informacji dotyczącymi
wydawnictw Centrum 1 Ich rozpowszechnianie.
O d d z i a ł
D r u k ó w
1
P o w i e l a r n i a
zatrudnia 31 pracowników. W jego skład wchodzi Introllgatornla,
drukarnia, pracownia reprograflczna, zespół koraktorow 1 hala
maszyn. Zadaniem tego oddziału jest drukowania, powielanie 1 oprawa materiałów dla celów Informacyjnych 1 dydaktycznych. Z usług pracowni Introligatorskiej korzysta również biblioteka Cen
trum.
W 1972 r. Centrum będzie kontynuowało wydawanie następują
cych źródeł Informacji:
1. Aktuelle BeltrSge der Staats- und Beehtswlsaanscbaft.
2. Łehrmaterlalen zu Staats- und Beehtsi№agen.
3. Tlerteljahreshlhllographle Staat und Becht der 0 Ш .
Od 1 stycznia 19 7 2 r. przewidziane są nowe
publikacje
źkademil:
1. Beferateblatt Staat und Becht:
Belhe A: Staats- und Bechtswlssenschaft
Belhe B: 6 r t U c h e Organe der Steatsmacht
Belhe C: Beehtspflege
Belhe D: Wlrtscbaftsrecht
2. Bibllographie Staat und Becht
3* Bibllograpbie Ausiandlsches Becht - Internationales Wirtschaftsrecht - Beehtsverglelchung
4-. Bibllographie TSlkerrecht und Internationale Bezlehungen.
Jolanta 2acźkiewlez
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Т гока 19?0 sosfeała powołana Вишопака Akademia Sauk SpołeozDO-Polit7 CZQ7 Cti> Powstanie tej nowej i watnej jednostki oreaniaac^jnej, w obecnym etapie rozwoju społeczeństwa rumuńskie
go, stało się wydarzeniem w życiu naukowo-kulturaloym kraju od
zwierciedlającym dojrzałość nauk społeczno-politycznych
oraz
socjalistycznej kultury Bumunli.
W lipcu tegoż roku powstał w Akademii Ośrodek Informacji i
dokumentacji Bauk Społeczno-Politycznych. Głćwnym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych w działalności
naukowo-badawczej, przy jednoczesnym kompleksowym opracowywaniu
efektywnych metod dokumentacji. Ośrodek dostarcza instytutom
naukowo-badawczym podległym Akademii Sauk Społeczno-Politycz
nych, pracownikom Hinlsterstwa oświaty, zajmującym się proble
matyką nauk społecznych, organizacjom Bady d/s Kultury i 1^ehowania Socjalistycznego oraz innym organizacjom społeezno—politycznym - materiały Informacyjno-dokumentacyjTO dotyczące
następujących nauk społecznych 1 politycznych: filozofla,logi
ka, socjologia, ekonomika, nauki prawne, nauki politycziw,teo
ria i historia literatury i sztuki, lingwistyka,
filologia.
Ośrodek zatrudnia wielu dokumentalistów, redaktorów, informstjdców i pracowników naukowych.
V skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą speojalistyczne działy, redakcje, laboratoria metodologii 1 socjologii
informacji, dział admlnietracyjno-techniczny 1 inne.
Do zadań tej placótki należy organizowanie współpracy z nczotymi oraz zainteresowanie działalnością informacyjną dnżej
liczby współpracowników /przykładowo - 500 / z instytutów,ośrod
ków, laboratoriów i uniwersytetów. Podstawowym zadaniem Ośrod
ka jest gromadzenie materiałów dokumentacyjnych w zakresie wio
dących tematów badawczych w naukach społecznych 1 politycznych,
z tego względu nieodzowne było stworzenie odpowiedniej bazy in
formacyjnej zapewniającej pracownlkca: naukowym orientację w najInformaclja v obscestiennych naukach.y Bnmynll. Izdano Cen
trom Informacll i dokumentacii po obscestrennym 1 pollticesklm naukam, es. 8.
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oparciu o jednolity plan naukowy rozwodu nauk spoleczoycb 1 po
litycznych w Bumunli. Wsrón opraeowam pr^Qrgotowywaqycb w Ośrod
ku znajdują się prace syntetyczne, charakteryżujące kierunki i
tendencje w zakresie informacgi oraz prace dotyczące wykorzysta
nia aetod informacji dla celów prognozoirania.
Miejsce Ośrodka Informacji i Dokumentacji Bauk Społeczno-Po
litycznych w grupie placówek Informacyjnych w aziedzinle nauk
społecznych 1 humanistycznych, określone jest statutem Akademii
Hauk Społeczno-Politycznych i zgodnie z nim Akademia
kieruje
działalnością Ośrodka oraz działalnością informacyjną innych in
stytutów prowadzących prace badawcze w naukach społecznych 1 po
litycznych.
Główna działalność - informacja aaak<wva-polega na publikowa
niu biuletynów informacyjnyca, wydawanych w ośmiu seriach tema
tycznych: nsukl ekonomiczne, filozofia, logika, socjologia, hi
storia, archeologia, nauki prawne, psychologia, teorie 1 histo
ria sztuki 1 literatury, lingwistyka i filologia. Biiiletyny te
podają streszczenia z $000 artykułów z rumuńskich 1 zagranicz
nych wydawnictw periodycznych i nowości książkowych otrzymywa
nych przez krajowe biblioteki. Każda seria zaopatrzona jest w
indeks roczny. Przewiduje się wydawanie takiego biuletynu rówuież z zakresu nauk politycznych.
V celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Ośrodek publiku
je też specjalne wydawnictwo *7oetęp. Kierunki. Tendencje", któ
re poświęcane jest następującym prohlemom: metody i techniki pro
wadzenie badań w naukach społecznych i politycznych; kadry; nau
ka o zarządzaniu, podejmowanie decyzji; estetyka przemysłowa;
urbanizacja; nauka 1 postęp; marketing, ergonomia, metodologia
1 socjologia Informacji; zagadnienia rolnicze. Ъ redamcją tego
wydawnictwa współpracują specjaliści - zapewnia to wysoki po
ziom publikacji, której celem jest przeks 2iywanie aktualnego sta
nu rozwoju nauk społecznych i politycznych na śwlecie.
Wydawnictwo Ośrodka "Biblioteka dokumentacyjna nauk społecz
nych i politycznych" powinno stać się najhardziej pełnym odzwier
ciedleniem ważnych prac z zakresu współC 2№znej metoaologii
1
teorii społeczno-politycznych. Vydaqy został już pierwszy ze
szyt zatytułowany: "Wstęp do prognozowania".
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tarczania jej zalntareeowaigrs pracoenilEom nauki Ośrodek wydaja
ważniejsze prace z dziadziny ekonomiki, socjologli,psycbologii
1 historii.
Ponadto przewidują się opracowywanie informacji ekspreeowej w postaci kserokopii, fiszek informacyjnych, krótkich adno
tacji, tłumaczeń ltd. Wymiebione formy informacji odzwierciadlaó będą zawartość prac naukowych w miarę ich ukazywania się.
Inne pozycje wydawnicze omawiają udział naukowców
rumuń
skich w Międzynarodowym kongresie Historii Ekonomicznej /Lenin
grad 19 70 /, w Międzynarodowym kongresie Socjologicznym /Warna
1970 / orsz wybrane materiały z k o t ^ e s u Socjologów, materiały
informacyjne dotyczące działalności Akademii Hauk Społeczno-Po
litycznych 1 inne.
Ośrodek wydaje także dwie następujące publikacje: "BumuńBki Biuletyn Informacji Haukowej" 1 *%omanl8n Scientific AbBtracts” , których celem jest informowanie zagranicznych nau
kowców o problemach badawczych podejmowanych przez
naukowców
rumuńskich w zakresie nauk społecznych i politycznych.
Działalność w zakresie metodologii informacji koncentruje
się nad opracowaniem wielojęzycznego słownika terminów z dzie
dziny nauk społecznych i politycznych /ruatuński, rosyjski, an
gielski, francuski, nieffll8<d£l/ bardzo przydatnego w działalno
ści naukowej i wydawniczej. Dla socjologii i ekonomii opraco
wywany jest tezaurus.
Ponadto Ośrodek prowadzi wymianę publikacji z 800 inetytucjami zagranicznymi z większości krajów świata i zatkłada się,
że działalność ta będzie w przyszłości rozwijana.
Jednakże do najważnlsjszych prac podjętych w Ośrodku nale
ży zaliczyć opracowanie ogólnopaństwowego systemu organizacji
informacji w naxiksch społecznych, który uwzględni
specyfikę
nauk społecznych jako form poznania działalności ludzkiej 1 ich
funkcji w konkretnych warunkach socjalistycznego budownictwa
Eumunii. W celu określenia najefektywniejszych metod pracy-w
działalności Ośrodka wiele miejsca zajmują badania potrzeb u—
żytkowników informacji, kompleksowe, wlelodyscyplinowe i per
spektywiczne badania różiych problemów działalności informacyj
nej, pCTÓwnawcza analiza różnych systemów organizacji покгвюп-
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taj dsiałalnośei.
Dla ściślejszego powiązania badań naukowych в Infomaeją
pracownicy Ośrodka systematycznie uczestniczą w pracach insty
tutów naukowych i laboratoriów, sympozjach, spotkaniach czy
teś badaniach terenowych. Przedstawiciele Ośrodka brali a. In.
ndzial w Hipdzynarodowym Kongresie Historyków / Moskwa 1970/,
Międzynarodowym Kongresie Socjologów, Międzynarodowym Kongresie
Logiki, Metodologii i Filozofii Nauk i innych.
Zakładając, śe w najbliższej przyszłości informacja opra
cowywana będzie za pomocą komputerów, w Ośrodka zorganizowano,
przy współpracy wydziału Matematycznego Onlwersytetu Bukareazteńskiego, kurs z sakresu programowania.
Dotychozasowa działalnośó informacyjna w naukach społecz
nych w Rumunii wykazuje tendencje rozwojowe, a prace Ośrodka
Informacji i Dokumentacji Nauk Społeezno-Folityeznyeh stwarza
ją warunki dla wykorzystania krajowych i zagranicznych doświad
czeń w zakresie informacji w naukach społecznych.
Halina Plak

SlMPOZJaM HA ! Ш Ш ?

zastosowania

CyBBRHEJlKI w FRAHIB

V lutym 1971 roku odbyło się w Moskwie 17 sympozjum pośwlęeons za^dnieniom stosowania ETO w prawie, kryminalistyce ieks
pertyzie sądowej, zorganizowane przez Radę Naukową d/s (^bemetyki p r ^ AN ZSRR, Hszeehzwiązkowy Instytut Naukowo-Badawezy
Ekspertyz Sądowych przy Ministerstwie Sprawiedliwości ZSRR oraz
Instytut Badania i Zapobiegania Przestępczości przy Prokuraturze
Sympozjum otworzył członek AN ZSRR, przewodniczący Rady Nau
kowej d/s Cybernetyki, prof. A.I. Berg. Referaty na temat eyberi 7Bdiubor b.G : YeesoJumiyJ simpozlum po problemom prarovoj kib emetikl "Soretskoe Gosudarstvo i Pravo". 1971, nr 7, s. 140-141.
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wygłosili dyrektorzy instytutów organizujących sympozjum: A.£.
Szljachcw i V.K.kudriawcew.
W czasie trwania syo^zjum wielokrotnie podkreślano
zna
czenie i rozwój zastosowania w nauce i praktyce prawa metod ma
tematycznych, logiki i elektronicznej techniki obliczeniowej.
Przy EfiSW ZSRE został zorganizowany ośrodek Informacji i cen
trum obliczeniowe, rozszerzono działalność Instytutu Ekspertyz
Sądowych, a ponadto zaktywizowano działalność zespołów nauko
wych, zajmujących się problemami stosowania cybernetyki w nau
kach prawnych. Obrady Sympozjum toczyły się w następujących sek
cjach»
- stosowanie ETO przy wyszukiwaniu i analizie materiałów
normatywnych,
- zagadnienia kryminalistyki i konkretnych badań prawnych»
- zagadnienia elektronicznej techniki obliczeniowej i ich
znaczenie dla ekapertyz sądowych.
Eneczna część przygotowaiycb referatów była poświęcona za
gadnieniom szczególnie skomplikowanego w naukach prawnych pro
cesu wyszukiwania, klasyfikacji i opracowywania danych, w spo
sób umożliwiający icb skompletowanie w każdym przypadku. Doty
czy to zarówno organizacji służb informacyjnych» jak 1 opraco
wania języków Informacyjno-wyszuklwswczycb 1 słów kluczowych do
budowy tezaurusa. Organizacja szerszego stosowania ETO w nau
kach prawnych wymagałaby również pewnych aalan w metodzie przy
gotowywania aktów normatywnych» a zagadnienia logiki 1 informa
tyki powinny wejśó no systemu nauczania prawa 1 zarządzania po
szczególnymi gałęziami gospodarki.
Ele mulej ważne,ze względu na ilość 1 złożoność danych,jest
stosowanie ETO w aparacie wymiaru sprawledllwośclyzaiówno dla gro
madzenia i analizowania danych o przestępczości, jak 1 dla kon
kretnych ^Espertyz aądowych 1 wreszcie dla badań mających
na
.calu określania przyczyn naruszeń prawa i opracowania systemu
środków zapobiegawczych. Heferaty dotyczyły zarówno problemów
teoretycznych i naukowych, jak również technicznych zagadnień
związanych z dalssym rozszerzeniem stoeowania elektroniki
w
prawie.
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działającego dla роЪггеЪ Hinisterstwa Sprawiedliwości,
Sądu
Rajwyiszego, Prokuratury i instytutów оаико«о-Ъа0аасгусЬ. Propooowaoo równiej rozpatrzenie możliwości włączenia zagadnień
ЗФо do programów nauczania zarówno na poziomie średnim i wyż
szym oraz utworzenia specjalnego studium "cybernetyki prawni
czej” przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Uoskiewskiego.
Zaznajomienie się z pracami naukowców radzieckich w tej
dziedzinie ^est szczególnie ważne dla praktycznego przygotowa
nia podstaw jednolitej służby informacyjnej działającej w za
kresie nauk prawnych i społecznych. W porównaniu z naukami te
chnicznymi, szerzej stosującymi SfO, nauki prawne cechuje róż
norodność danych, co utrudnia przeniesienie stosowanych w te
chnice modeli do działania w zakresie nauki i praktyki prawa.
Jan Fruszyński

ZAOiDBlEHIA BIBbIOGBAPn USTAVaDAWSOnVA V ZSBB

Właściwa informacja o całoścr ustawodawstwa obowiązującego
w państwie stanowi nie tylko problem informacyjno-nankowy.ale
przede w zystkim praktyczny, gdyż bez znajomości akt prawnych
nie można w ogóle mówi^ o właściwym funkc jonowanxu aparatu pań
stwowego. Stąd liczne opracowania, których autorzy
poszukują
ciągle nowych rozwiązań systematyzacji tej dziedziny i takiego
systemu klasyfikacyjnego, który umożliwiłby zgromadzenie i upo
rządkowanie całoscr ustawodawstwa w sposób łatwy do wykorzysty
wania. Zastanawiano się już nad możliwościami 1 celowością wy
korzystania w tym celu ETO. Jednakże w odniesieniu do materia
łu, ktitey ze wzgjędu na różnorodność jest trudny do ujęcia w
jednolite гацу klasyfikacyjne, przekładalne na język maszyny,
uzasadnione je t stosowanie nadal metod tradycyjnych. V.V.Antonow w InteresiijącyiB artykule^^ udowadnia, że najważniejszym
Antonov V.TTjS К sisteme bibliografii zakoaodstel»stva. "Izveatija Vyssich ucebnyeh zavedenij-PravovedeDie” 19^H, nr ^
/maj-czerwiec/, a. 5Ś-62.
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do opracowania bibliograficznego,kompletnego materiału od wszy*^
stklcb jednostek, które taki materiał publikują. Sprawa
jest
bardzo Istotna; od ośrodków Infcnmacji 1 doikamentacjl zbyt czę
sto jeszcze wynaga się dostarczenia nowoczesnej, a więc kom
pletnej, ścisłej 1 dokładnej Informacji, nie sapewnlając
im
motllwoścl usgrsklwanls tej Informacji. W praktyce oznacza to,
te funkcja informacyjna słutb dokumentacyj nycb powinna 1:76 ^>1 1 tona do funkcji komputera polegającej na szybkim 1 precyzyjnym
podaniu takiej ilości informacji, >jaka została weń włotona.Sak
potraktowany aparat informacyjny nie spełnia jednakte
smych
funkcji zamiennie z maszyną elektroniczną, ale zastępuje ją tam,
gdzie specyfika materiału Informacyjnego w znacznym stopniu utrudnia lub uńiemotllwia jej zaatosowanie, przynajmniej obec
nie. Załośenie, te przyszłość informacji i w tej dziedzinie na
loty do maszyny elektronicznej nie wyklucza bielących prac nad
metodami usprawniania informacji tradycyjnej. Bo:a(atając zagad
nienia systemu informacji bibliograficznej z zakresu państwa 1
prawa, Antonow dokonuje analizy potrzeb bielącej 1 retrospektyw
nej bibliografii ustawodawstwa. Sprecyzowanie potrzeb i postiłlatów autor przedstawił w końcowej części artykułu; uwala on
za celowe, a1:y bibliografia bieląca aktów normatywnych opiera
ła się nat
1. Kartach drukowanychs
- aktów normatywnych,
- informacji o salanach i uchyleniach,
- orzecznictwa i praktyki sądowej.
2. Miesięcznym bibliograficznym biuletynie ustawodawstwa.
3 . Brze&Lądach i wykazach nowego ustawodawstwa w czasopismach

fachowych.
4.

Bocznych spisach aktów nowych-i ucł^lonych w danym roku.
W przypadku bibliografii retrospektywnej, która z roku na
rok staje się trudniejsza do opracowania, wobec wzrastającej 1 lości materiałów normatywnych, autor urrn^ za konieczne wydanie:
1. Skorowidza bibliograficznego w s z y s t k i c h
aktów wy
danych przez władsę radziecką.
2. Chronologicznego, rocznego wykazu wszystkich obowiązujących
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4.

alfabetyczoTm 1 larzed-

miotosTm.
Tematyczqycb. skorowidzów \istawodawstwa dla potrzeb pasze zególQ7 cb grup odbiorców laformacjl prawniczej.
Bibliografieznjrcb skorowiazów źródeł iniormacjl z zakresu
ustawodawstwa radzieckiego 1 zagranicznego.

rrzedstawlonj przez autora artykułu system w pełnr odpowia
da potrzebom polskiego środowiska prawniczego. Opierając się na
kartotece drukowanej /nie w jednym egzemplarzu/,podobnie jak prsy
kartotekach ^dawnictw zwartych, otrzymujemy siać kartotek do
stępnych znacznie szerszemu gronu zainteresowanych, nlś to jest
w przypadku sporządzania wyciągów tematycznych. BLarty drukowa
ne zapewniają tez większą kompletność materiału nl2 prowadzona
w oparciu o dzienniki urzędowe kartoteka aktów normatywnych. V
przypadku,gdy opracowywanie biuletynu ustawodawstwa jest niemoż
liwe, wydawanie rocznego wykazu przepisów prawnych, wydanych w
danym roku i uchylonych w nim, nie nasuwałoby większych trudno
ści dla wydawców dzienników urzędo^ch, a zapewniłoby większą
przejrzystość informacji.
Zasadniczą, wielokrotnie juz poruszaną sprawą jest utworze
nie przy centralnym organie władzy komórki dokumentacyjnej pro
wadzącej kartotekę ogółu wydanych, jeżeli nie od I 9 IS, to p r ^ najmniej od 1945 aktów prawnych. System 1 chronologiczne wykazy
alfabetyczne i rzeczowe, byłyby ocźrwiście pożądane, ale aamo
utworzenie tego rodzaju służby informacyjnej jeat potrzebą chwi
li nie tylko w Związku Radzieckim, ale 1 w Polsce. Tym hardziej
wartościowy wydaja się więc aurtykuł Antonowa, którego propozy
cje nie wybiegają poza możliwości techniczna dostępne w chwili
obecnej, a więc są możliwe do zrealizowania niemal od dnia pod
jęcia decyzji w tej sprawie.
Jan Pruszydski

WA2S1EJSZE PBZEPIBT ISAWBE SCXnrCZAPE SOE^MEBIACJI
X х в р о ш х ю л т т х ш з , t ^ces iczs sj i s k o h o u i c z h b j

1. BozporEądzeaie ItiDijstrów Spraw Wewoętrzicrcb cxaz Oświatx
i Sżlcolnlctwa Wyżazegc z dnia 25 wrzednia 1971 r. w spra
wie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Uciszą
Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie /Sz.tT. nr 27, poz.

258/.
2. Ш о п а o wymianie kulturalnej, naiakowej 1 technicznej mię
dzy Polską Rzecząpospolltą ludową a Stanami Zjednoczonymi
Meksyku, sporządzona w Warszawie dnia 24 lipca 1970 roku
/hz.U. nr 52, poz. 238/.
3. Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopaua 1971 r. w sprawie
wejścia w życie Umowy o wymianie kulturalnej, naukowej i
technicznej między Polską Kzeeząpospolitą budową a Stana
mi Zjednoczonymi Itekzyku sporządzonej w Warszawie dnia 24
lipca 19 7 0 r. /Uz.U. nr 3 2 , poz. 289/.

4. Bozporsądzenie Ministra Oświaty 1 Szkolnictwa Wyższego z
dnia 15 grudnia I97I r. w sprawie bezpieczeństwa 1 higie
ny pracy w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wycho
wawczych oraz w szkołach wyśszych /Uz.U. nr 1, poz. 5/«
5 . Obwieszczenie Przewodniczącego Koailtetu Pracy 1 Płac
s
dnia 2 3 grudnia I971 r. w s p a w i e ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Bady Ministrów z dnia 1 3 czerwca
1984 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyśszych
oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia
/Uz.U nr 2, poz 9/.
6 . ttaiowa dotycząca przywozu przedmiotów o charakterze wycho
wawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzona w Laka Succeaa. Вощу Tork dnia 22 listopada 1950 r* /Uz.U. nr 6 ,
poz.35/.

7 . Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznie 1972 r. w sprawie
przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Łiadowej do Umowy
dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowaw
czym, naukowym lub kulturalnym, aporiKądzoi№ j w Laka Succeaa, Bowy fork dnia 22 listopada 1950 r. /Uz.U. nr 6 ,
!~oz. 34 /.

- 1CX) 8 . Ustawa z daxa 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu ISinlstra Saukl, Szkolnictwa Ttyższego 1 Techniki /Dz.U.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

13.

16.

17 .

nr 11,

poz. 70 /.
Ostewa z dnia 23 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Minis
tra Oświaty 1 Mychowanla /Dz.U. nr 11, poz. 71/.
Uscawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Minis
tra Oświaty i Szkolnictwa Vyiszego /Dz.U. nr 11, poz.72/.
Ustswa z dnia 29 marca 1972 r. o znzesieuiu Komitetu Bauki i Techniki /Dz.U. nr 11, poz. 73/.
Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Ko
mitetu Noimiallzac;]! 1 Miar /Dz.U. nr 11, poz. 82/.
Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego
Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu BoxmalizacyQnego /Dz.U. nr 11, poz. 83 /.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 I marca 1972 r. w
sprawie praktyk studentów szkół wyższych /Dz.U. nr 14,
poz. 9^/.
Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia
6 października I971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych
Polskich Norm /МР nr 5 1 1 poz. 332/.
Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia
16 października 1 9 7 1 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych
norm branżowych /BN/ /МР nr 53# poz. У*в/‘
Uchwsła Rady Ministrów nr 243 z dnia 12 listopada 1971 r.

w sprawie połączenia Instytutu Antybiotyków 1 Instytutu
Parmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego
/МР nr 5^t poz. 351/18. Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu P racy ‘1 Płac z dnia
22 października 19 7 1 r. w sprswle zwiększenia uposażenia
zasadniczego z tytułu podwyższenia tygodnioweo normy cza
su pracy dla pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych
w ośrodkach baaawczo-rozwoQowych /МР nr 5^, poz. 339/.
1 9 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu Nomalizacyonego z dnia
21 listopada 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych
Polskich Norm /МР nr 57, poz. 376/.
20. Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia
7 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm
branżowych /BN/ /МР nr 57t poz. 377/.
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21. ZaTządzdDle Frzewodoiczącego Komitetu Baukl 1 Techniki z
dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie wykazu ;)ednc»tek organizacyśpych uprawnloDych do oadawsnia stopni naukowych /НР
nr 58, poz. 378/.
22. Obwieszczenie Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego z dnia
4- grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych пота
branżowych /ВК/ /МР nr 58, poz. 379/«
2 3 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacy;Jnego z dnia 6
gr\łdnia 19 7 1 1^. V sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich
Norm /ИР nr 60, poz. 408/.
24. Uchwsła Bady Uinistrów nr
,z dnia 29 grudnia 1971 r. w
sprawie przekształcenia Instytutu Przei^słu Szkła i Cerami
ki w Instytut Szkła /UP nr 1, poz. 4-/.
25 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia
29 grudnia 19 7 1 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Pol
skich Norm ZUP nr 5, poz. 39/<
26. Uchnała Bsdy Uinistrów nr 32 > dnia 3 lutego 1972 r. w spra
wie i ^ i a r u urlopów wypoczynkowych dla niektórych pracowni
ków zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk, w instytutach
naukowo-badawczych oraz w bibliotekach naukowych /UP nr 9,
poz. 62/.
2 7 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia I5
stycznia 19 7 2 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm
branżowych /BN/ /UF nr 12, poz. 85/.
26. Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnie 24
stycznia 19 7 2 r. w sprawie ogłoszenia Tistanowionych
norm
branżowych /БН/ /UP nr 12, poz. 86/.
2 9 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnis 3 I
stycznia 19 7 2 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich
Norm /МР nr 12, poz. 67/.
30 . Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki
z
dnis 10 lutego 19 7 2 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wy
kazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania
stopni naukowych /UP nr 14, poz. 97/.
3 1 . Zarządzenie Uinistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4
lutego 1 9 7 1 r. w sprawie doatosowania przepisów o zatrudnie
niu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków wystfpujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych
/UP nr 1 5 , poz. 101/.
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52. Zarządseole nr 26 Prezesa Bady Uloistrów z dola 6 aiarcs
19 7 2 r. w sprawie wysolEości sJcladek panstwowycb jedaostek
organizacyjoycb z tytułu członkostwa zbiorowego w stówa—
rsyszeoiacb naukowo-tecbDlcznyeb zrseszonycb w naczelnej
Organizacji Technicznej /ШР nr 16« poz. 10p/.
3 5 . Obwieszczenie Polskiego Koi&itetu normalizacyjnego z dnia
25 lutego 19 7 2 r. w sprawie ogłoszenie ustanowionych Pol
skich 5orm /ИР nr 16, poz. 103/.
3 4 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizscyjoego z dnia
9 narca 19 7 2 r. w sprawie ogłoszenia zmiai^ do Polskiej
Bonoy /МР nr 16, poz. 109 /.
3 3 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu normalizacyjnego z dnia
1 5 lutego 19 7 2 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm
brantowych /ВН/ /UP nr 19» poz. 117/.
36. Obwieszczenie Polskiego Komitetu normalizacyjnego z dnia
11 marca 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych nora
bran owych /ВН/ /ЛВ nr 1 9 * poz. 118/.
3 7 . Obwieszczenie Polskiego Komitetu normalizacyjnego z dnia
1 5 marca 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Pol
skich norm /МР nr 19« poz. 119/*
3 3 . Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu JakoSci 1 Ш а г
z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o
narzędziach pomiarowych /ЫР nr I 9 , poz. 120/.
3 9 . Zarządzenie Ifinistra Finansów z dnia 9 marca 1972 r.w spra<
wie zasad finansowania i zwrotu stypendiów naukowych wypła
canych uczestnik{mi studiów doktci^nckich dla pracujących
/МР nr 22, poz. 129/.
40. Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu &iuki 1 Techniki nr
24 z dnia 11 czerwca 1971 r. w sprawie nadania statutu Oósodkowl Badawczo-Bozwojowemu Infocmatyki /Dz.Orz. К Ш Т
nr 3» poz. 4/.
41. Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki 1 Techniki nr
23 * dnia 1 2 czerwc^ 1 9 7 1 r. w sprawie naaania statutu
Z;>ednoczenla Informatyki /Dz.Ihrz. nr , poz. 3/.
42. Zarządzenie Przewodu czącego Komitetu Nauki 1 Techniki nr
28 z dnia 30 czerwca 1 9 7 1 r. w sprawie nadania statutu
Centrum Informacji Ksukowea, Technicznej 1 Ekonomicznej
/2>z.C№z. К Ш Т nr 3, poz. 6 .
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29 z dnia 30 czerwca 1971 x. w sprawie Dadaola st;etut;u In
stytutowi Informacji Eaukcmej, Tectmicznej i Skonomicznej.
/Dz.Orz. KHiT nr 3 t poz, 7 /.
44. Zarządzenie Przewodniczącego E(»itetu Baukl i lechniki nr

30 z dola 1 lipca 1971 r. w sprawie wykazu jednosttic organizacyjoycbt w których mogą hyc zatrudnieni pracownicy naukowo-badawczy /Dz.Urz. KKiT nr 4, poz. 6/.
4 3 . Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu ^auki i Techniki nr
36 z dnia 14 lipca I 97 I r. w sprawie uzupełnienie wykazu

46

47.

48.

49.

50 .

31.

samodzielnych jednostek naukowo-badawczych objętych nowymi
zasadami zaopatrzenia materlałcwo-technicznego /Pz. Orz.
KNiT nr
poz. 9 /Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Kauki i Techniki nr
41 z dnia 13 sierpnia I 97 I r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych, w których mogą byt zatrudnieni pracowni
cy naukowo-hadawczy /Dz.Urz. КШ.Т nr 4, poz. 10/.
Zarządzenie Przewodniczącego Knaitetu Mauki i Techniki nr
4 3 z dnia 8 września 1971' r. w sprawie zasad wykorzyatywa—
nia rezerwy przewidzianej w hudiecle centralnym na prace
badawcze /Dz.Urz. KUiT nr 3« poz. 11/.
Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki nr
46 z dnia 1 7 września 1971 r. w sprawie wykazn jednostek
organizacyjnych, w których mogą byó zatrudnieni pracowni
cy naukowo-hadawczy /Dz.Urz. КШ.Т nr 3 , poz. 12/.
Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki nr
47 z dnia 20 września 1971 r. zmieniające zarządzenie
w
sprawie ustalsnia wykazu specjalności oraz określanie mi
nistrów właściwych do wyznaczania jednostek organizacyj
nych uprawnionych do wydawania ocen i opinii i do ustana
wiania rzeczoznawców /Dz.Urz* KuiT nr 3« poz. 13/*
Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki nr
57 z dnia 1 5 grudnia 1971 r. w sprawie organizacji 1 za
sad działania ośrodków informacji naukowej, technicznej 1
ekonomicznej w dziedzinie zastosowań informatyki /Dz.Urz.
ENIT nr 3, poz. 14/.
Zarządzenie nr 123 iiinietra Finansów i Przewodniczącego
Eraaitetu Nauki i Techniki z dnia 27 listopada 1971
*
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sp ra w ie prow adzenia i fin an so w an ia prac podeoiuowan;cb
w
ramacłł polsJco-asieryiEańskie j w sp ó łp racy naukowo-badawcze;)
/Dz.urz. lUlilf n r 6f p o z. 1 ^ / .
52. Zarządzenie Przewodniczącego Kamiteta Bbuki i Tecbniki nr
5 z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie wykazu
jednostek
organizacyjnycb, w których mogą być zatrudnieni pracowni
cy naukowo-badawczy /Pz.Urz. ОГ1Т nr 1, poz. 1/.
53. Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Hhuki i Pechnikl nr
8 z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie uzupełnienia wykazu
samodzielnych jednostek naukowo-badawczych objętych nota
mi zasadami zaopatrzenia materiałcwo-technicznego /Dz.XJrz.
KNIT nr 1, poz. 2/.
54. Zarządzenie Przewodniczącej Komitetu Nauki i Techniki nr
11 z dnia 19 lutego 1972 r. w sprawie uykazu jednostek, w
których mogą być zatrudniani pracownicy naukowo-badawczy
/Oz.Urz. КШ.Т nr 1, poz. 3/.
55- Zarządzenie Przewodniczącego Komiteta 1№шк1 i Techniki nr
10 z dnia 12 lutego 1 9 7 2 r. w sprawie warunków, jakie po
winny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do pro
wadzenia jEursów obowiązkowego dokształcania i doskonale
nia oraz wykazu jednostek opiniujących prograi^r nauczania
/Dz.n. KRIT nr 2, poz. 4/.
Bożenna Katuslak

к E о Jf I к A

SZÓSir c m - WTEŁADÓ» W RAMACH DWOIETNIEGO KOBSU DOSKOBALAPBQO
Z ZAKBBSC imUMERTACJl X ХЕНОЁШАСЛ HAUKOWEJ
/Warszana '22 liatopada - $ grudnia 19 7 *1 /

Szósta ses;}a i^kładona tyła os>tatnią sesją w rsmacb
dwu
letniego kursu doskonalącego z zakresu inforaiacji naukowej,pro
wadzonego przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Kaukowej PAH
w latach 1970/1971. Я kursie uczestniczyli pracownicy ośrodków
informacji naukowej i bibliotek naukowych z placówek PAN i ze
szkól wyższych podległych Ministerstwu Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego.
Program zajęć tego cyklu byl wyjątkowo obszerny. Dwanaście
przedmiotów stanowiło pierwszą grupę tematyczną poświęconą za
gadnieniom ściśle dokumentacyjnym; trąy pozostałe przedmioty
miały charakter ogólny.
W ramach pierwszej grupy przedmiotów wyg^oezono wykłady na
t^iat jęnyków informacyjno-wyszukiwawczych, gromadzenia i opra
cowywania zbiorów specjalnych, wykłady z zakresu teorii infor
macji, na temat potrzeb użytkowników informacji oraz wykłady na
temat kształcenia pracowników i użytkowników informacji.
Przedmioty z zakresu języków luformacyjno-wyszukiwawczych
nawiązywały do problematyki wyszukiwania informacji, dotyczyły
zatem także zastosowania urządzeń do jej mechanizacji,która by
ła juz tematem zajęć w ramach poprzednich sesji.
Wykłady 1 ćwiczenia na temat gromadzenia 1 opracowywania
zbiorów specjalnych obejmowały takie zagadnienia jak: dokumen
tację ikonograficzną, dokumentację zbiorów historii
kultury
materialnej, przechowywanie i udostępnianie mikrofilmów i do
kumentów 8udlowiz\;ialnych, opracowywanie zbiorów kartograficz
nych i archiwistykę.
Do drugiej grupy przedmiotów o charakterze bardziej ogól
nym nał.eżały: naukoznawstwo, zagadnienia edytorstwa aaukowego
oraz audiowizualne środki przekazywania informacji.
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saga^iedt koncepcja i zakres naukoznawstwa i technoznawstwa,
podstawowe pojęcia, rozwój naukoznawstwa w Polsce 1 za grani
cą, logiczne i metodologiczne aspekty działalności naukowej 1
technicznej oraz organizacja działalności naukowej 1 technicz
nej w skali "makro" 1 "mikro".
W eykładach na temat środków audiowizualnych przekazywania
Informacji omówiono poszczególne Ich rodzaje 1 zastosowanie w
nauce 1 w dydaktyce, ze szczególnym uwzględnieniem filmu nau
kowego. mykłady te hyły następnie uzupełnione projekcją przezroc;^ udźwiękowionych 1 filmów naukowych oraz dyskusją nad ni
mi, a także oddzielnym pokazem urządzeń do środków агдп1ое1гиа1цусЬ w Centralnym Ośrodku Doskonalenia £adr kierowniczych.
W ramach wykładów na temat edytorstwa publikacji naidEowycb,
w plsrwszej części
omowlono klasyfikację 1 programowanie
piiblikacjl naukowych. Instytucje wydawnictw naukowych w Pol
sce, zagadnlenxa opracowania redakcyjnego oraz podstawowe nor
my 'państwowe dotyczące opracowania publikacji książkowych. V
drugiej części wykładów omówiono problematykę opracowywania i
wydawania słowników 1 encyklopedii, a mianowlclet klasyfikację
słowników 1 encyklopedii, metody pracy nad encyklopedią, meto
dy pracy nad słownikiem języka narodowego oraz współczesne war
sztaty encyklopedyczne i słownikowe, w Poises 1 w śwlecle.
Poza zajęciami przewidzianymi programem, słuchacze wysłu
chali ta3Eźe wykładu prof.dra Alvina Dlemera z Instytutu Pllozofieznego Uniwersytetu w DOsseldorfle, na temat działającego w
tym Instytucie zautomatyzowanego systemu informacji z zakresu
nauk filozoficznych.
№ l e ź y przy tym zaznaczyć, źe z przyczyn niezależnych
od
orgenizatorów, nie wszystkie i^kłady, przewidziane programem zo
stały zrealizowane. Jednakże uczestnicy kursu otrzymali konspek
ty również tych wykładów, zawierające ponadto wykaz literatury
przedmiotu. Konspekty oraz zalecona literatura powinny - w pew
nym stopniu — zastąpić słuchaczom ole zrealizowane wykłady.
łączny program dwuletniego kiirsu doskonalącego miał za za
danie objęcie całokształtu problematyki składającej się na wie
dzę z zakresu dokumentacji i informacji naukowej. Był on także
dostosowany do wymagań sgzamlDacyjnych na stanowiska dyplomowa
nych pracowników informacji naukowej.

- 107 Słuchaczy kursu оЪоиЛь^гиЛе zdawanie egzaminów końcowych,
które odbędą się w IV kwartale 1972 r. Slucbacze,którzy przy
stąpią do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Dypltmtowa—
ciych Pracowników Cokomentacjl Bankowej, powołaną przez Sekre
tarza BSukowego PAB, zostaną zwolnieni od obowiązku zdawania
końcowych egzaminów kursu organizowanego przez ODllH PAJt.
9 celu TBaoillwienla słucbacz<mi kursów lepszego przygotowa
nia się do egzaminów, a takie w celu ułatwienia wszystkim pra
cownikom inframiacji naukowej w placówkach PAK i UBBzWiX pod
noszenia kwalifikacji zawodowych. Ośrodek Dokumentacji i In
formacji Baukowej PAB przygotowuje dalsze materiały szkolenio
we w postaci skryptów i opracowań monograficznych,
A«P •

WZKŁADf SEMXHASTJHS SIA PBACOBBIECW ODilB PAB

Biezaleinle od róinych form doskonalenia kadr,prowadzoqycdi
przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Bankowej dla pracowni
ków informacji naukowej z alecl placówek naukowych PAB i szkół
wyśszych podległych HBSzWiO?, w grudniu 1971 1 styczniu 1972 ro
ku został zorganizowany cykl wykładów aeminaryjnych dla pracow
ników Ośrodka.
Ze względu na apecyficzqy charakter pracy Ośrodka Dokumen
tacji i Informacji BSukowej PAB, który, jako placówka naukowa,
równocześnie pełni funkcję organizatora i koordynatora działal
ności informacyjnej w Polskiej Akademii Beuk 1 w szkołach wytszych podległych HBS^IX, tematyka wykładów obejmowała w pew
nym tylko zakresie zagadniania dokumentacji 1 informacji,
a
przede wszystkim problematykę organizacji i metodyki pracy nau
kowo-badawczej w aspekcie psychologiezqym i socjologicziym.Dla
tego też poza wykładami na temat organizacji pracy w placówce
naukowej oraz koordynacji badań naukowych, snmlazły aię takie
tematy jak: osobowośó pracowników nauki, motywacja do pracy,
psychologia pracy twórczej, stosunek: przełożony-podwładuy,
idea permanentnego kształcenia. Batomlasc prohlamstyce iofor-
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samodzleloycb pracowników nauki w zakresie Informacji naukowej.
Frogram wykładów:
1. Frof.dr Byszard Wroczyński: Idea permanentnego kształcenia.
2. Doc.dr Jarosław Budnlańskl: Organizacja pracy w placówce
naukowej.
3. Doc.dr Salomea Kowalewska: Bola Instytucji koordynującejw
nauce.
4. Doc.dr Salomea Kowalewska: Osobowość 1 jej rozwój.
5. Doc.dr Zbigniew Bletrasińskl: Psychologia pracy twórczej.
6. Doc.dr Adam Sarapata: Uotywacja do pracy.
7. Mgr Marla Brachacka: Konflikty wewnątrz grupy.
S. Ikaf.dr Stanisław Kowalewski: Stosunek:przełoAony-podwładny.
9. Dr Inż. Bohdan Walentynowicz: ITezentacja badań naukowych.
10. Doc.dr Jarosław Budnlanskl; Potrzeby samodzielnych pracow
ników naukowo-badawczych w zakresie Informacji naukowej.
At^ zapewnić wysoki pozicm za'jęć, do wygłoszenia wykładów
zaproszono wybxtnych znawców tych zagadnień. Ba kaśdy przedmiot
przeznaczono trzy godziny wykładów o charakterze seminaryjnymz aktywnym tidzlałem słuchaczy w dyskusji.
Z przyczyn niezaleśpych od organizatorów nie został wygło
szony tylko jeden wykład spośród dziesięciu przewidzianych pxogramem, a mianowicie wykład mgr Marii Bracfaacklej pt. "Konflik
ty wewnątrz grupy".
Przedstawione za^dnlenla spotkały się z diiśym zaintereso
waniem słuchaczy, świadczącym o potrzebie pogłębiania wiedzy w
tym właśnie zakresie. Cykl wykładów zwrócił uwagę
pracowników
ODIIH PAB na szereg nowych problemów, a tym samym przyczynił się
do podniesienia ogólnego poziomu xch wiedzy 1 kwalifikacji za
wodowych.
Z uwagi na zhllśony przedmiot i charakter pracy Ośrodka Do
kumentacji 1 Informacji Maukonej РАН do działalności instytutu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Bhukowej Uniwersytetu Harszawsfiego oraz Archiwum Polskiej Akademii Hauk do udziału w wykła
dach zostali takie zaproszeni pracownicy tych placówek. Z przy
krością nalaiy scwiei^dzió, że nie powiodła się ta próba pr^ciągnięcia do współpracy w tym zakresie pracowników wymięnioqych
Instytucji.
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1972> jek również podejmował próby stworzenxa w swej placówce
ośrodka życia naukowego w zakresie problemów dokumentacji i in
formacji naukowej.
A.P.

EONFBESNCJA FSZSlBXAWKilSll BIBŁIOTEE
F01££I£d А К Л П В И П £А1Ж

W dniach
2—3 ^ 1 1971 roku odbyła się w Krakowie narada
robocza dyrektorów samodzielnych bibliotek Polskiej
Akademii
Nauk. W naradzie udział wzięli przedstawiciele bibliotek i pla
cówek zainteresowanych PAN:
Biura vydawnictw i Bibliotek PAN,
Biblioteki PAN w Warszawie,
Biblioteki FAN w Krakowie,
Biblioteki Gdańskiej FAN,
Biblioteki Kórnickiej FAN,
Biblioteki Zakładu Narodowego im.Ossolińskich PAN we Wrocławiu,
Biblioteki Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Ośrodka Dokumentacji i Idiormacji Naukowej PAN.
Wygłoszono trzy referaty:
'
1. dr Zofii Skorupskiej /Biblioteka Kórnicka PAN/ - Nowoczesna
biblioteka - architektura i wyposażenie.
2. mgr Zofii Skwsrnicklej /ODilN PAN/ - lilała mechanizacja
w
praktyce bibliotecznej.
3. mgr Tadeiasza Zarzębskiego /Biblioteka PAN w Warszawie/ - Bi
blioteka składowe.
Ponadto na naradzie <miawiane były sprawy bieżące i organiza
cyjne samoazielqycb bibliotek Polskiej Akademii Nauk.
Zarówno
referaty, jak 1 przedstawione sprawy organizacyjne wzbudziły ży
wą dyskusję.
Do głównych problemów rozwsżacych w czasie narady itależy za
liczyć:
1. zagadnienie stosowania małe,} mechanizacji w pracach biblio
tecznych ze szczególnym uwzględnieniem roli
i znaczenia
kartotek selekcyjnych;
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г. «Tpoeażenle samodsielD7 cb blbllotelc PAN w podstawowe oowocsesne ш;ząd8вoia blblloteczoe takie, jak йакшаЬогзг, lektory, kserografy i iaos}
f n n k c jo o a lo o d ć nowo bvidow anycb gmacbdw b l b l l o t e c z o y c b ; k o o s o lto w a D le i a k c e p tó w a o ie p la n ó w a r c h i t e k t o n l c z a y c b p r z e z
k o B ip e te n ta y c b p ra k ty k ó w b i b l i o t e k a r z y ;
4. potrzeba bodowy centralnej biblioteki składowej dla użytku
bibliotek Polskiej Akadeaiii Nauk, ew. również aieci nauko
wych bibliotek krajowych;
5» konieczność wprowadzenia nowoczeanych metod szkolenia bi
bliotekarzy w zakresie mechanizacji i innych zagadnień no
woczesnego bibliotekarstwa praktycznego;
6. funkcje samodzielnych bibliotek PAN jako zbiorów żywych,
służących aktualnym potrzebom nauki.
Zebrani wyłonili dwa zespoły powołane ao rozpatrzenia
spraw budowy biblioteki składowej oraz wprowadzenia mechaniza
cji pracy bibliotecznej.
W skład Komisji d/a budowy biblioteki składowej weszli:
prof .dr Z j ^ u n t Eolankowski - przewodniczący
mgr Tadeusz Zarzębski
- sekretarz
dr 2Sbignlew Jabłoński
doc.dr Stefan Weyman
Sugenia Szmidtowa
W skład komisai d/s aetiianlzaejl pracy bibliotecznej weszli:
dr Janusz Albin
dr Józef Szczepaniec
dr Zofia Skorupska
dr Edmund Kotarski
mgr Zofia Skwarnicka

- przewodniczący
— sekretarz

Należy oczekiwać, że zarówno omawiana narada, jak i prace
powołaąych kcaaisoi przyniosą konkretne rezultaty w podjętych
zadaniach zmierzających do udoskonalenia działalności, biblio
tek Polskiej Akademii Iteiuk - ważnego ogniwa informacji.
po
trzeb nauki.
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BEFBOGKAFIA W KBAJACH SOCJAŁISTTCZBICH
Konferencja и Pradze /CSRS/ 22 - S3 II 1972 г.
Organizatorami konferencji byli»Komitet do Spraw Bozwoju
Beprografii w CSSS oraz Cantralny Instytut Informacji i Doku
mentacji « Berlinie / ШВ/.
Baferaty zostały Wygłoszone przez przedstawicieli
CSRS,
ZSBB, NBD, Polski i Węgier.
Beferenci z CSBS cmówili rozwój reprografii w CSBS i pla
ny na przyszłość. Zagadnienie rozwoju technik reprograficziych
ujęte Jest w planie 3-letnim CSBS. Przewiduje się duty rozwój
reprografii w technikach diazograficztych, elektrofotograficz
nych /elektrostatycznych/ oraz termogreficznych. W planie 3-letnim CSBS położono duży nacisk ca rozwiązanie tych prtoblemów. Przewiduje się budowę potrzebnych maszyn /konstrukcji
własnej lub ca licencji/ w specjalnych zakładach w Brcle, a
produkcja odpowiednich materiałów ma łyć zlokalizowana w za
kładach *^oh i Koor" oraz ”Fotochema". Obecnie przemysł CSBS
rozwija produkcję specjalnych papierów z warstwą tlenku cynku
przystosowanych do metody elektrolitycznej i pracujących w urządzenlach kopiujących typu "3 V ”. Papiery te mają łyć dos
tarczone na rynek w końcu 1972 r. W planie 3~letnim przewidu
je się rozwój metody dlazograficznej i produkcję odpowiednich
materiałów oraz matarlałów negatywoi^ch typu ”Kalvar” . W za
kresie przyrządów i maszyn przewiduje się w CSBS rozszerzenie
produkcji powielaczy offsetowych Aaałycht podręcznych/,oprzy
rządowania do korzystania z mikrofilmu i mikrofisz /c^tniki
zwykłe, czytniki-koplarki, aparaty montażowe do kart okienko
wych, urządzenia audiowizualne/.
Z ogólnych tematów plan przewiduje zajęcie się sprawą nor
malizacji w dziedzinie mikrofilmu /szczególnie normami dot.
rysunków technicanych przewidzianych do mikrofilmowania/,ter
minologii oraz legalizacji mikroform.
Prelegenci podkreślali, że istnieje konieczność stworze
nia odpcwiedniego klimatu dla rozwoju technik reprograficznych. Dotychczas ludzie nieufnie odnoszą eię do technik, przy
których nie widać czytelnego obrazu okiem nie uzbrojonym i cza-
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sami 1Ж wstępie ros«-^aa. pomijają ЪесЪаИс!, które bezsprzecz
nie mają przed sobą przyszłość.
W CSHS w planie 5**1еЬа1т przewidziano wprowadzenie nowoczespycb tecbnik informacyjocircb w azeroklm zakresie i wytypo'wano niektóre it^tytucje, w których niejako "z urzędu" techni
ki te będą wprowadzane. Ponadto istnieje w CSBS specjalna pra
cownia technik dokumentacyjnych 1 informacyjcych, która dyspo
nując urządzeniami do róśnych technik dokumentacyjnych i in
formacyjnych; prowadzi próby 1 doświadczenia, współpracuje
z
przemysłmn 1 narzuca kierunek produkcji oraz zastosowania na
branych urządzeń, materiałów i systemów. Urządzenia sprowadza
ne są zarówno z krajów socjalistycznych, jak i z krajów kapi
talistycznych. № zakończenie obrad zademonstrowano film
o
działalności omawianej pracowni.
Referenci z ZSRR omówili postęp w dziedzinie produkcji 1
zastosowania dla celów reprografll materiałów półprzewodniko
wych oraz teoretyczne właściwości tych materiałów.
Ciekawe referaty lorsłoslli: dr Kundorf oraz ini. Hauptvogel -z kombinatu "Pentacon" w Dreźnie /ШЛ/. Przedstawili oni
i omówili nowy system rejestrowania i przekazywania informa
cji oparty na mikroformach w postaci mikrofisz formatu A6. Sy
stem ten nazwany РЕНТAKTA został po raz pierwszy omówiony
publicznie na tej konferencji. W skład kompletnego
zestawu
aparatury opracowanego przez kombinat "Pentacon" wchodzą:
a/ kamera dc zdjęć, która wykonuje zdjęcia oryginałów na bło
nach płaskich w formacie 10^x148 mm /А6/ w 6 rzędach po
12 zdjęć'w rzędzie. Ponadto kamera może mleć jeszcze 2 in
ne układy klatek na mikrofiszy w zależności od fotografo
wanego oryginału. Grubość fotografowanych oryginałów mo
te dochodzić do ICO mm przy formacie do A2. Oryginały mo
gą być pojedyncze /np. rysinki/ lub zwarte /np. książki/.
Pojemnik kamery zawiera 50 ark. błon A6, które podawane są
automatycznie kolejno do kamery 1 po naświetleniu wprowa
dzane są do kasety odbiorczej. Teoretyczna wydajność ka
mery - 8 mikrofisz 08 godzinę. Kamera pracuje na błonach
f-my "OESrO" typ "BK 5";
b/ wywoływaczka autoostyczna do obróbki chemicznej naświetlo
nych mikrofisz. Do wywoływaczki wprowadza się kasetę od—
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с/

d/

e/

f/

biorcsą кашвгу z oaśnietlooysii mllExofiszaittl} w wymołymaczea
błoojr pojed^ncso podawane są kolejno autoaatyosnle z kase
ty do obróbki. I^dajnoóó eyeoiyaao^l bk. 60 mikroflSK
na
godzinę;
kopiarka do aykoqywanla metodą stykową kopii mikrofis^ na
materiale srebrowym /metoda konaenojonalna/. Wydajność ko
piarki ok. 300 kopii na godzinę. Eopla mikrofiszy obrabia
na jest następnie w antooatyoznej wywoływaczce;
kopiarka do wykonywania metodą stykową kopii m i k x o f i s ^ na
materiale diazografioztym. Wydajność kopiarki ok. 100 kopii
na godzinę, naświetlenie kopii. 1 jej wywołanie /w oparaob
amoniaku/ następuje w jednym urządzeniu;
ozytnik-kopiarka pracujący na papierach z warstwą tlenku
cycku. Urządzenie to daje kopie w formacie 14. Posiada na
stawiałny licznik Żądanych kopii w zakresie od 1 do 20 sst.
z oglądanej klatki mikrofiszy; przy innym nastawieniu li
cznika można otrzymywać nieograniczoną ilość kopii aż do
wyczerpania się zapasu papieru,
speojelne pojamniki-szafy na przechowywanie mikroflsz. Po
jemność pojemników wynosi od 2000 do 100 000 mikroflsz.

System Р В Я П к Х А zostanie wiurawadzony w BBP jako główny.
W 19 7 2 Centralny Instytut Dokoaentaoji 1 Informacji w ISD, a
także kilka innych instytucji, wprowadzą tan system; obliczo
no, że system ten jest opłacalny przy dokumentach o objętości
ponad 3 atr. Istnieją szanse wprowadzenia tego systemu we wszyatkloh państwach socjalistycznych, ponieważ odpowiada on staodardom światowym. Katerlał potrzebny do sporządzania mikroflsz
oraz ich duplikowania produkowany jest częścicwo /materiały
srebrcwa negatywowe 16 / przez fira^ ”ОЕЯО”, która prawdopodob
nie już w 1973 roku/ będzie produkować także materiały dlazo
do duplikcstanis mikrofiaz nowoczesną metodą.
Konferencja w Pradze wykazała konieczność zastosowania
wspólnego systemu rejestracji dokupeentacjl i wymiany luforaa—
ejl w poetaei mlkrotorm. W wwiązku z tym konieczna jest stała
i ścisła współpraca zainteresowanych państw w dziedzinie reprografil.
Wykazano, że istnieje ścisła współpraca w dziedzinie reprografii pomiędzy CSB& i BSP. Wygłoszona referaty Infęrmcwa-

- 114. 27 neseetnllEÓw о poetępacb. praenysłu CSBS 1 НЕШ w budowie apa
ratury 1 prodidccjł materiałów. W krajach tych wycsniwa się dobTj klimat dla prac badawczych 1 eksperymentalnych. >Do doświad
czeń przeprowadzanych w pracowni technik dokumentacyjnych i in
formacyjnych w CSBS wykorzystywana jeat aparatura z ES 1 E£; wy
niki tycńi doświadczeń doprowadzają do tego, teiprzemysł
czecłuMtłowacki produkuje aparaturę reprograficzną opartą na włas
nych opracowaniach lub zakupuje licencję i modyfikowane urzą
dzenia produkuje atosownie do pourzeb krajowych.
W Ш О dużym osiągnięcirai jest opracowanie systemu i zbudo
wanie aparatury /zestaw РВКЕАЕГА/ zgodnej z panującymi tenden
cjami światowymi.
Ba zakończenie konferencji stwierdzono, że obrady oyły kontyiraacją rozważań z konferencji z roku 1970, które odbyła się
w Dreźnie. Baztępna monfereneja tego typu odbędzie się w 19 7 3
roku w BBD.
Zbigniew Elawender

HIĘPZnUBODOWA «ZSTAWA SfSCJAŁISTrCZIlA 'raPBO 72"
Praga 23 II - 2 III 1972 r.

W wystawie "Bepro,72” uczestniczyły państwa zarówno z krsjćw socjalistycznych, jak i kapitalistycznych. Poświęcona ona
była głównie aparaturze i matariałczD służącym do celów reprografii.
I ^ t a w a odbyła się pod znakiem mikrofilmu i wszelkich jego
odmian oraz aparatury do szybkiego kopiowania dokumentów różny
mi technikami. Duży nacisk położono na automatyczne czytniki i
kopiarki sporządzające kopie z wszelkiego rodzaju mikroform.
^zedetawlone eksponaty to przeważnie czytalkl-kopiarki, pracu
jące ca papierach z warstwą tlenku cynku oraz kopiarki wykonu
jące powiększenia z mikroform metodą kserograficzną i elekcro-

e t a lT c z n ą .

- 1i5 Drugą poważną grupę «ksponatów stanowiłjr wszelkiego rodza
ju kopiarki dcdsumentów pracujące oa papieracb z warstwą tlenku
cynku oraz kopiarki pracujące na materlalacb dlazogranczny^u
W grupie urządzeń pomocniczych do aparatury mikrofilmowej
eksponowane były dość licznie kopiarki do mikroform /mikrofil
mów 1 mlkrofiaz/ wykonujące kopie oa materlałscb diazografiezцусЬ bez odwracania wartości tonalnych. Tego typu di^llkaty są
bardziej pożądane niż' tradycyjne kopie pozytywowa
a^konywane
metodą konwencjonalną przy zastosowaniu materiałów ze związka
mi srebra.
Dość licznie /szczególnie przez CSBS/ eksponowane były
wszelkiego rodzaju powielacze - od małych ręcznych szahlonoązA
do wysokowydajnych powielaczy offsetowych przystosowanych
do
foxrmatu Д2.
Pozostałe grupy urządzeń i materiałów /osprzęt biurowy,
przybory kreślarskie, szafy-regały itp./ prezentowano w mniej
szych ilościach; tworzyły one niejako tło zasadniczych
grup
eksponatów.
Z państw socjalistycznych swoje ^orroły wystawiły CSBS, Ш В
1 PBŁ, przy czym najwięcej wyrobów prezentowała Czechosłowacja.
Poniżej podajemy wykaz ciekawszych ws^dzań, wraz z nie
którymi danymi technicznymi, prezentowanych na wystawie ' ^ p r o
72" przez poszczególne kraje 1 firmy.

I.
A p a r a t u r a
1
m a t e r i a ł y
do
sporządzania
o r a z
k o r z y s t a n i a
z
m i k r o f o r m
i
I c h
p o c h o d n y c h
1. Czytnik-koplarka "1Ш Ж А Х " f^iy "Heopta"'/CSBS/ przeznaczo
ny do odczytywania wszelkich rodzajów mikroform /mikrofil
mów, mikroflsz, kart okienkoi^cb/. Zastosowanie wymiernych
obiektywów umożliwia różne stopnie powiększania od 7,4-x do
3*1x. Istnieje możliwość odczytywania Jclatek w formatach od
6x9 mm do 28x40 mm.
Tb^ządzenle to z oglądanej klatki mlkrofoxiqy sporządza ko
pię metodą elektrofotograficzną /elektrolityczną/ na papie
rze z warstwą tlenku cynku w formacie A4.

- -tie 2. ITrEądzeaie "MEQPACK"
"ffieoptia" /CSHS/ sltiżące do mon
tażu /wsuwania w kieszonki/ klatek mikrofilmu nie perforo
wanego 35 mm w kartj okienkcnte.
/V CSRS produkuje się ponadto kartj okienkowe z 2 kieszon
kami na odcinki po 4 klatki filmu 16 om/.
3. Uałj czytnik stacjonarny *MEOPROX" f - ^ "Meopta" /CSBS/,
przystosowany do odczytywania wszelkich rodzajów miicroform.
Projekcja obrazu na matówkę o wymiarach ok. 30x30 cm /Д4/.
I3wa stopnie powiększenia 7t4x i 14,Sx. Czytnik posiada tak
że dodatkowy adapcer do filaow w zwojach do 30 m.
4. Uały składany czytnik przenożi^ "М0ИХЕД £163” f-ny "Selbą**
/CSBS/, dzięki wymiennym obiektywom i prowadnicom, przysto
sowany do odczytywania wszelkich rodzajów mikroform zarów
no mikrofisz, jak i mikrofilmów 16 mm i 33 wm w zwojach do
30 m i odcinkach. Obraz projektowany jest bezpośrednio na
stół lub na ścianę.
5. Zestaw urządzeń mikrofilmowych systemu "Sokumator” /produk
cji Carl Zeiss <ЛША - ШХ>/ z najncmszą kamerą mikrofilmową
"SA 7", przeznaczoną do mikrofilmowania dokumantacji tech
nicznej na taśmie 33 mm. S a w r a jest wysoce zautomstyzowana; umożliwia mikrofilmowanie rysunków technicznych od for
matu Д4 do ДО, zarowno w świetle przechodzącym, jak i od
bitym. Format klatki 3 2 ^ 3 mm.
6. Czynnik-aelektcn wybierający automatycznie żądaną mikrofiszę oprawioną w specjalne okładki i ustawianie sutomatyczne żądanej klatki mikrofiszy /wg indeksu/ na ekranie czyt
nika za pomocą klawiatury. Ilośó mikrofisz w 1 pojemniku 30 szt.
7. Specjslne selektory do kart okienkowych z kistką mikrofil
mu.
3. Kopiarki do mlkrofiez na materiałach diazo.
9- Powiększalnik "CAPS M 9 S* wykonujący powiększenia z mikro'
form 08 materiałach z warstwą tlenku cynsu metodą elektro
statyczną.
Pozycje 6-9 przedstawiła firma "WBIGL" reprezentująca
różne firmy austriackie 1 zachodnioeuropejskie.

- 117 10. Kamery mikrofilmowe f-щу "MICE0B0X" /Austria/, przystosowaoe do mlkrofilmowanis rysunków tecbniczpyck.. Bezpośrednio na
stanowisku pracy kamery zainstalowane ;$est urządzenie dwukąpielowe do obróbki filmów w celu kontroli wykonanych
zdjęć.
11. Zestaw aparatiU7 przeznaczonej do sporządzania mikrofisz z
filmu 16 mm metodą naklejania pasków filmu 16 mm na specjal
ną samoklejącą folię. /Firma '^AlliB'' - BBF/.
12* Kopiarki diazografxczne do błon płaskich oraz filmów 16 mm
i 35 mm. /Firma "KALLE" - Ш2/.
1 3 . Pełny zestaw kamer mikrofilmowych, czytników do mikroform i
urządzeń do obróbki mikrofilmów oraz kopiowania mikrofisz
na materiałach diazograficznych. /Firma "K0DAK-BBC(SDAK" Wielka Brytania/.
Prezentowano ponadto ciekawy czytnik z automatycznym wybie
raniem klatek według systemu kolejnego liczenia klatek/IC/.
Brządzenre to w wersji obecnej nie wymaga jui odejmowania
Inb dodawania jakichkolwiek 'liczb, jak było to wymagane w
wersjach poprzednich. Wystarcza teraz tylko wybranie nume
ru kolejnej klatki, żeby w ciągu paru sekund pojawił się na
ekranie czytnika obraz żądanej klatki. Urządzenie to daje
także możliwość uzyskiwania kopii na papierze z oglądanej
klatki.
14-. Kopiarki-automaty sporządzające z różnych rodzajów mikro
form /mikrofilmów, kart okienkowych, mikrofisz/ kopie
w
sposób automatyczny według ustalonego programu na papierze
z warstwą tlenku cynku. Kopie sporządzane są metodą elek
trostatyczną suchą. /Firma "OZALID Co, Ltd" — Wielka Bry
tania/.
II.

K o p i a r k i

d o k u m e n t ó w

a/ elektrostatyczne
1.

Kopiarka elektrostatyczna "COBTAB" f-my "Meopta"/CSRS/ koprująca dokumency zwarte i luźne na papierze z warstwą
tlenku cynku metodą elektrostatyczną. Maksymalny format
oryginału A3> Przy formatach A3 i A4- istnieje możliwość
pomniejszenia w skali 1 ;0 ,7 *
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Koplarlcl elektrostatyczne f-шу "DEOTISON" /USA/ sporządza
jące wierne kopie z oryginałów półtonowycU. Pracują
na
specjalnie dobranym papierze z warstwą tlenisu cynku. Ko
piarki te budziły powszechne zainteresowanie, ponieważ po
raz pierwszy uzyskiwane za ich pomocą kopie były wierne z
oryginałem.
Podobne kopiarki zaprezentowała firma "2CŹ" z NRP.
Ъ/ kserograficzne

3.
4.

5.

Zestawy kserograficzne "KS-2" 1 "IK-ą” /produkcja polska/.
Pirma "BOBIECO" /Szwajcaria/ przedstawiła kopiarkę produk
cji japońskiej podobną w działaniu do kopiarek kserografi
cznych jednak z tą różnicą, że zamiast kosztownego bębna
selenowego zastosowaną taśmę wykonaną z tworzyw organicz
nych o właściwościach podobnych do selenu.
Pe~ay zestaw kopiarek kserografiezi^ch bębnowych f-my
"ВАЖ-ХЕВОК" /Wielka Brytania/. Kopiarki te były ekspono
wane w lutym 19 7 2 r. w Warszawie na indywidualnej wysta
wie f-my "Eank-Xerox".

e/ diazografiezne
6.

Kopiarki diazografiezne do kopiowania dokumentacji tech
nicznej, produkowane w CSBS na licencji f-my holenderskiej
"ХЁ".

?• Wszelkiego rodzaju szybko działające kopiarki diazografiez
ne oraz specjalne kopiarki do dokumentacji technicznej, wy
posażone w urządzenia do automatycznego akładania rysunków
na format Л4 wg znormalizowanego systemu. / P i m a "OCŹ" Holandia/.
8. Kopiarki diazografiezne do rysunków technicznych агаг mate
riały diazografiezne. /Pirma "KAIiLS'' - НВР/.
9* Bóżnego rodzaju kopiarki diazografiezne oraz składarkl ry
sunków, które po złożeniu rysunku na znormalizowany format
doklejają do niego speejelny uchwyt służący do wpięcia ry
sunku w segregator. /Firma " Ш Е Е Ш " - НВР/.
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III.

U T z ą d s e o l a

u d i o v l z u e l n

1. I*ro5ebtor pisma "MEOPTA" i-ny "Ifeopta" /CSBS/
przy
itykładacb zamiast tablicy. tTżytkona powierzcbole do projek
cji /na której pisze się/ Ц^0х 250 mm.

2 . 2 ^ .e n la c z p rzezro o z7 iQrkonaiyrcb ш f i lm i e p e r fo r o w a t ^ 55
mm, połączoiyr z magnetofonem. Zmiana przezrocza ateromana
przez tasmp magnetofonową, fjrp zmieniacza "AIS 001 ” -i- syn
chronizator "AIK 010" f-my "Tesla" /CSBS/.
3. Kasetowy dyktafon "L6 -i Ю Т О В " o czasie nagrywania 2x25 »in.
UoAliwość zastosowanie specjalnego adaptera do rejeatrowania rozmów telefoniczpych, produkcji CSBS.
4. Dyktafony f-my "B££-£0TABT" /Dania/, charaktez^zujące si$
bardzo małysLi gabarytami, prsy dobrej jakości odtwarzania
zapisu.

IV.

H a s z y n y
do
p i s s n l
a d r e s a r k i
i
i n n e

1. Slektryczna maszyna do pisania "OPTIMA E ”,produkcji CSBS,
ze specjalnym urządzeniem do wyrównywania prawego margine— •
su.
2. Specjalne masz7ny do pisania na dokumentacn oryginalnycb plaskicb;sztywnych /np. paszporty, dowody osobiste, legity
macje itp./ oraz do opisywania rysunków tecbniczcycb bez
pośrednio na ryaownicy* /Firma"(ШХТгВЕВ" - BBF/.
5. Automatyczne urządzenie "BIGXCSAF typ 1008", produkcji CSBS,
do rysowania, sterowane papierową taśmą perforowaną.
4-. BóAne rodzaje adresarek, a m.in. takie modele, Jttóze mogą
znaleźć zastosowanie jako urządzenia do powielania kart ka
talogowych /Firma "STIBLOW" i "BEKA" - BBF/.

-
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A p a r a t a r s

120

JL

-

a a t e r i a ł y

do

p r s y s o ^ o ' * 7 ' * B B ^ B
B a t x y c
dl a
c e l ó w
małej
p o l i s ^ e ^ f l l

1 . Litery 1 г о а Ы do slcładeala napisów 1 osnaczed metodą

2.
3.

ą.

3.

od'
cialEania i przenoszenia na aryglo^^ sotowaj litery lub zna
ku, produkcji CSBS.
Eopiarka termiczna sporządzająca matryce do powielaczy spirytuscwycb, produkcji CSSS.
Urządzenie ’’Optype" do fotoskładu, za pomocą którego z jed
nego podłożonego tekstu można uąyskaó fotokopię z wyrówna
nym prawym brzegiem /marginesem/, zmieniać w tekście rodzaj
pisma /z prostego na pochyłe/ itp. /Firma "Erwin ЕХХЕШИЕВ"
- Austria/.
Nowoczesne isządzenie do wypalania matryc stylonowycb
do
powielaczy szablonowych, które kopiuje również oryginały pół
tonowe bez potrzeby używania rastra. /Firma "BEX-BOIABT" Dania/.
Automatyczna kamera reprodukcyjna dla celów małej poligrafii
"Rotaprint Dlrekt-Samera" sporz<«dzająca w jednym cyklu pra
cy gotowe matryce offsetowe w formacie A4 lub A3 na
spec
jalnym materiale "7erilith Folien" Nodell RIK 304. Otrzyma
ne matryce po i^jściu z kamery są gotowe do natychmiastowe
go użytku na powielaczu offsetowym. Czas sporządzenia matry
cy ok. 1-2 minuty. /Firma "ЕОТАНИЛТ" - HEF/.
VI.

P o w i e l a c z e

1. Powielacz ręczny spirytusowy "CORONA BS-5” , produkcji CSBS.
2. Powielacz ręczny szablonowy “CfKiiOS b 69", produkcji CSBS.
3> Elektryczny powxelacz szablonowy "CXKL0S 11 ZXT", produkcji
CSBS.
4. Powielacz offsetowy "SOMIBOB 023” . produkcji CSBS.
5« Powielacz offsetowy do formatu A3 "RQMATQB 31З". produkcji
CSBS.
6 . Powielacz offsetowy do formatu A2 "ADAST 1Ю1Ш1АН!Г", o wydaj
ności do 9 000 kopił na godzinę, produkcji CSBS.

-
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7. Pełny zestaw powielaczy spirytusowych - od zwykłych prostych
do wysoce zautomatyzowaDych i wierszowych oraz wyposażonych
w specjalną "pamięć” , według zadanego systemu pracy. /Pirma
"OBMIG" - Berlin Zach./.

VII.

P o m o c n i c z y
s p r z ę t
i n t r o l i g a t o r s k i

1. Przyrząd /uchwyt/ do oprawiania pojedynczych kart w broszu
ry i książki, przy zastosowaniu specjalnych klejów, produk
cji CSBS.
2. Zaszywacze ręczne, które umożliwiają zszywanie materiałów
/luźnych kartek/ do 1 5 mm grubości, przy czym wymagany jest
bardzo lekki nacisk ręki./Pima "HDVtlS" - HRP/.
W Polsce zszywacze te /wg oświadczenia przedstawiciela flrщу/ rozprowadza СХН "lietronex".
VIII.

S p r z ę t
i

1
m e b l e
b i b l i o t e k

d l a

b i u r

1. Zestawy metalowych mebli biurowych i szaf kartotekowych,produkcji CSB8 .
2. Specjalne przesuwane regały biblioteczne na książki, umożli
wiające maksymalne wykorzjwtanle powierzchni tiżytkowej hihllotek względnie archiwów. /Firma "łlAUSSE" - HBF/.

Vszelkie materiały informacyjne dotyczące wfstsn^ "Bepro 72”
są dostępne do wglądu dla zainteresowanych w Pracowni Technik
Dokumentacyjnych i Informacyjnsrcb Ośrodka Dokumentacji 1 Infor
macji Bankowej PAN /mgr inż. Z.Klaweoder/ w Verszawie, ul. BOwy
Świat 72 /Pałac Staszica/ pokój nr 18, tel.26-52-31 w. 31.
Zbigniew Clawender

-
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TII KrE9)ZriUB0I>0irr E0HCSE3 CTBERHETXEI
/УТ1 i m s H A T i o m L c o b g b s s s o s cimamTixiB/

lUędzToarodowe Sowarzystwo Cyberaetylcx oreaalsoje Międzyna
rodowy Eoagres Cybernetyki « № ш п г /Belgia/ « dniach 10-15 wrzei^
ula 1973
* Kongresie mogą uczeatniezyć wszystkie osoby zain
teresowane rozwojem i zastosowaniem cybernetyki. Obrady Kongre
su toczyć się będą w języku angielskim i francuskim. Wszystkie
osobyt która pragną wziąć udział w Kongresie, są proszone o zwró
cenie się pisemne do Sekretariatu Międzynarodowego Towarzystwa
Cybernetyki - Falais des Sxpositions, Place Andre Bijckmans, Пвmur /Belgia/.
A u t o r a referatów powinni podać tytuł pracy i załączyć jej
streszczenie przesyłając pod adresem Sekretariatu^motliwie jak
najs^bciej /nie później nit do dnia 1 stycznia 19 7 3 r./.

BIBLIOOEIAMA ZAWARTOŚCI "BIUIiETIMJ OŚRODKA DOKUMBBTACJI
I IHROEMACJI NAtKOWEJ PAN" ZA LATA 1962-1971

Bibliografia uwzględola vszjstkie ert7 kuł;ir, recenzje, doDlesleoia, ebreszczeale oxaz aotki z kroDiki, zamieszczone m "Biu
letynie ..." Pominięto jedynie stałą powtarzającą się w katdym
numerze rubrykę "Ważniejsze przepisy prawne dotyczące dokumenta
cji i informacji naukowej, technicznej 1 ekonomicznej" oraz rub
rykę "wybrane materiały bibliografiezue" zamieszczoną
w kilku
początkom eh zeszytach.
Opis bibliograficzny aporządzopy został według obowiązujących
przepisów. Obejmuje on nazwisko 1 imię autora, tytuł pracy, rok
wydania "Biuletynu", numer bieżący oraz w nawiasach / / kolejiy
numer, wiadomości o streszczeniach angielskich. Przy recenzjach
podano l^łqy opis bibliograficzny recenzowanej pracy, a następnie
nazwisko i imię recenzenta, tytuł recenzji i dane dotyczące "5iur>
letynu", w którym ukazała się recenzja.
Układ bibliografii jeat systematyczny, dwustopniowy. W ra
mach działów 1 poddziałów zastosowano układ alfabetyczny,
r^zy
czym w pierwszej kolejności umieszczono artykuły problemowe, po
tem recenzje i omówienia /oddzielone znakiem "r" , a na końcu
komunikaty i doniesienia z kroniki /oddzielone znakami "at
r"/.
Wiadomości uzupełnione przaz autora bibliografij zostały r.odane w nawiasach kwadratowych
^ *
Bibliografię uzupełnia indeks nazwlsm oraz rozszyfrowanych
kryptonimów autorów.
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I . ZAGADmmu. о о б 1 ж т т с ш к с л ш ш х т з i lЮ Jш нвэтлcJI

1 . оиВ1Ш:17 М .М .: WażDf ргоЪ1е1Ц7 ^ l y a i a o j lD fo z m a c ;J l n a i ik o a e j.
Tłum. l^z ros.] 1962 nr 1 8. 9-14.
Tłum. Zi Vestcik Akademii Baidt SSSB. 1962 or 4 a.40-4^
2. JAKUBOVSSA S . : Zagadnienia terminologii w działalności dokumentacy;jnej. 1963
2/3/ s. 4-10.
№ podst.arc.: Scbubert E.t Eokumeotatlonsstelleo und
Terminologiearbelt. "Eokumentatloo” . 1961 H.6.
3. lUBTHALBR U.P.: O naukowym systemie kompleksowej słuśby in
formacyjnej. Tłum.: J.Thieme. 1966 nr 1/8/ s. 17-36.
4. EÓZSA G.: Proces przechodzenia nauki w bezpośrednią siłą
i^twórczą a informacja naukowa. Tłum. £z wąg.] 1963 nr 1/6
8. 3-24.
3. STiAHTBCgA V . : 0 modelu powszechnego systemu inform acji w za

stosowaniu do nauczania. T łm . ^z ang.jj: B.K rygier.
nr 2 /19 / s .2 7 -4 6 t sum.

19 7 1

6. № 1 C Z A № k a K. : Kierunki rozwoju informacji w naukach społe
cznych. 19 7 1 nr 2 /1 9 / s. 16-26, sum.

7 . ńrcZAlteKA K. I O słuśhie inform acji naukowej w naukach spo
łecznych. 1966 nr 1/ 8 / 8. 39-53»
8 . WTCZAfiSKA K . : Przyszłość informacji naukowej w ujęciu tzw.
Baportu Welnberga i Baportu Boutry. 1964 nr 2/3/ s. 27-30.
We Francji 1 w Ш А powołano komisje dla zbadania zagad
nienia informacji naukowej. Ea czele komisjlt we Fran
cji - prof. Boutry, w OSA - A.U.Welnberg.

9 . ZAGADNIENIA Informacji naukowej.

1967 nr 2/11/ s. 3“9*.

Tekst wypowiedzi p ro f.dr J.Grosakowskiego otwierającej
dyskusją Bady Batiki 1 Techniki w dn. 16 VI 1967 i*

- -V26 -

10. Foekebt C.J., Beuck A. de, Coblans B . : Librai^ Systems and
lafoTntatloa Services. Broceedlsgs of the Second Anglo-Gzech
CoDferenee of InfoanBation Specialists. London 1970 es.146,
Unstr.
Onó«.: BŁAE H . : Systeqy biblioteczne 1 ośrodki Informacji.
19 7 0 nr 2 /1 7 / 8 . 1 0 1 -1 0 2 .
11. Informaclja v naaćnycb Issledovanljacb. Oprać .J: Zlocevsklj S.£.,...^1 In.^ "Baukova Dumka" Elev 1969 ss. 288,
Uostr.
Нее. : KHTSTEH В. : Informacja « badaniach naukowych. 1970
nr 1/16/ 8 . 79-8112. Łlckllder J.C.R.: Libraries of the Future. Cambridge, Bass.
1965 SB. 204.
Вес.: SIQLIBSEA S.: Biblioteki przyszłości. 1969 ar 1/14/
s. 140-143.

1 3 . Posoblje po referlrovanlju 1 redaktlrovanlju naucno-technlceskoj literatury. [oprac.J : V.I.Sorkova.‘T.V.Buraolvsklj, Moskva 1964, TIKIfl ss. 267.
Omów.: 1964 nr 2/5/ a. 44-46.
14. Schmoll S.: Wortschatz und Technologie der Information and
Dcdnsaentatlon. VSB Blbllographlsches Institat. Leipzig 1967
ss. 160.
Bee.: STKCBSKT O . : Zagadnienie teraoxnologii w dziedzinie dokomentaeji 1 Informacji imrakowej. 1968 nr 2/13/ s. 88-91.

1 5 . Teralnologlcesklj sloivar po naucooj informacll. Moskva I9&6
7IB1TI ss. 5 O6 .
Bee.: EBXSXBB Б.: Słownik terminologiczny Informac;]! nauko
wej. 1967 nr 2/11/ s. 111-il5.
16. Zasady typowego opracowania edytorskiego naukowych
nictw ciągłych. Warszawa BWB 1964 ss. 133.

Hec.: eSOBZZŃSKA J.

1964 nr 2/5/ s. 47-48.

zob. tez poz.: 39

wydaw
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IX. WSPCSfSACA HXEPZISASODOWAVZAEHSSIS 1Н?СШ1АСЛ HATKOSSJ

1 7 . BBEO B .: DBiałaloość ИЗ) w 196? гЫга.

196В nr 2/15/ 8.91-

-96.
Oprać, na podsti.ł Baport of tbe Secretary
the Activities of FID in 1967.

General on

18. ТШВОШВЕА li.s Współpraca międ^narodowa w sahresie doikumentacji пв1дк społecspych. 1965 nr 1/6/ 8. 57-61.

19 . IBSEE K.: Wystaira "Inforga 65"*w Moskwie.

1965 nr 2/7/

8. 1 7 -2 3 .

Wystawa środków mechanisacjl i autouatysacjl intormscoi.
20. ŁtTBTEfeKA M. : Światowy s;^tem Infosmacjl naukowej. 1969 nr
2/15 / a. 3-9, sum.
Oprec. na podst.: Ferez-Victorla A.: Vers I’etahllssement d ’un systems mondial d ’information scientifique:
projet commun ICSU/TJHESCO, "Bulletin de I ’UBBSCO a l*intention dee hihliotDeques". Vol. 23, 1969 Wo 1 p. 2-8.
21. LDGOWSEI B.: РтоЫешу tworzenia systemu infcamiacji w neukach społecznych w ramach wielostronnej współpracy ajcademli
nauk krajów socjalistycznych. 1971 nr 2/19 / s. 3-1 5 .
Beferat wygłoszony na konferencji przedstawicieli ośrod
ków informacji naukowej w dziedzinie nauk społecznych,'
w Dreśnle w dn. 14—19 XI 1971 r.
22. MOBSZTTBEZBWICZCWA I.: Biblioteki specjalne i ich znaczenie
w układzie IFLA-FID. 1968 nr 1/12/ s. 23-52.

23 . WTCZAŚSEA E.ł XXcządzenia hiblioteczne na wystawie "Inforga
65". 1965 nr 2/7/ 8. 51 -54 .
24. WISOCEl A.: FID przed nowym programem.
-2 5 .

1964 nr 2/5/ s. 21—

25 . WISOCEl A., XOCAXLIAE J.: Światowy system informacji mukowej. Fłum. [z ang.] J.Badotycki.

sus.

1971 nr 2/19/ s. 47-56,

- 128 26. ŻBECaiSjŁA f.: Suropeaa Traaslatioos'Centre.

1986 or

1/8/

s. 90-95.
Omówienie działalności JSTC.

27. A.F.: Frzyoazdy zagraniezoyeb specjalistów do Ośrodka Doku
mentacji 1 Informacji Bankowej FAN oraz wyjazdy zagranicz
ne pracowników CfflilN w pierwszej połowie 1966 r. 1966 nr
1/8/ s. 97-99.
23. B.B.: Nowy system dokumentacji Buratomu.
1 4 e_ 1 i|.9 .

1967 nr 2/11/ a.

Według die Welt Hr 199> 28 August 1967. BrtUsseler Dokumentations — System schllegt sine Ł&cke.
29. В П Ш О WyBonawcze Międzynarodowego komitetu dla sprsw Do
kumentacji Nauk Społecznycli... 1965 nr 1/2/ s. 70.
Według FID—Hews Bulletin 1962 Но 11, Hoveoiber.
30. DOKDUSHTACJA nauk spoleczqyeii. 1963 nr 1/2/ s. 69-70.
komunikat wg FH>-Hews Bulletin 1962 Ho 6, June s. 19.
Dotyczy załośenia na zlecenie UNESCO k<miitetudlB Spraw
Dokumentacji Bank Społecznycn.
31. IJSSKT K . : iflędzynarodowy Salon Informatyki, Łączności i Or
ganizacji Fracy Biurowej - SICOB /Salon International de
I ’Informatique de la Communication et de 1*Organisation du
Bureau/ Faryż 25 И - 2 X 1971. 1971 ar 2/19/ s. 108-119.
32. МХВ02:11НАВСЮОНВ Stowarzyszenie DókumeDtallstów w Faryśu.
1963 nr 1/2/ s. 71-72.
Eomunlkst wg Scientific Znfarmatloo Notes. 1962 No 5
s. 2.
35. HSPOŁFBACA między Folską a Węgierską Akademią №iuk
kresie informacji naukowej. 1965 nr 2/3/ s. 5^-.
sób. też poz.: 215, 237,

255, 256, 263 , 264

za

- 425

1

в^ жs a7

я i «asу I
34-. 128SI E.t Ml9dB3n № ^ « ^ « > * < ^ « tfos£»ie. 1 9 ^ nr 2/7
s. 5-10.
OatojŁo s ię я dn. 40-15 T l 1565 »*j й«>1* k^GOtsXekBowej ob-

r6tdd» '^jrasuklm nia,
na odleglnftd.

1 рраяЛ:та(утя^ Inlnsrsacjl

35. 23SK1 E.: Syjapoajiie "Berio 66"* 4967 nr 1/10/ s. 69-76.
SjTaposjiun odbiło sit я №rsBswie я йп. 5 -9 1 1 1 4966 r.
36. VZCZAteKA E.: liecbaolBecja я OBukacb fip'oX*caay«b.

czeskich historykó» ха sympoa^ua я Ыаактк*»

Seferatj

1965 nr 2 7 /

в. 11-46.
SiTaposjna odbyte si« я dn. 1 0 - 1 5

1935 s.

57. WYKAZ referat6» i koBtnnikatóo oygl«sйогуCb na sympozjom
“Perfo 66". 1967 nr 1/10/ s. 77-eo, tsbl. Iw
SympozjtiB odbyło Się я Warszawie я da, 5-9 XII 19 6 6 r.;
udział яв1«11 ргге4аЪая1с1в1е padsbm ezłonkcmeklcb. В Я Ю .

58. A.E.: Obrady eekcji 1 - шгак ЬяеЬоАсвцусЬ - na вувфов^ов
ргвоояаАкбя Infoxaaejl naukowej я Saolenleaob. 196? nr

2/ 11/ s. 125-127.
Sympozjum poleko-czecaosł. odbyło się я da* 22 X - 26 X
1967 *.

39 . A.E. i Hlędzyoarudowe sympozjum teoretycznych podstaw ioformaeji. 1970 nr 2/17/ 8 . 1 2 3 -I3 O.
Sympozjum odbyło się я Hoskwie я dn. 25-26 VI I 970 r.
40. A.P.: VI Kolokwium informacji i dokumentacji я Oberhofla.
1969 nr 2 /1 5 / 8. 69-91.
Eolokmium odbyło się я dc. 19-21 X I 1969 r.
41. A.B.: XXI7 Kongres Międzynarodowego Stowangrazsnia

ISaukowego.

filmu

1971 nr 2/19/ e. .121-122.

Kongres odbył się « Brukseli я dn. 12<-16 X 1970 x.

- 130 42. A.S.: Obrady sekcji IT - nauk spoŁeCzuycb.: bistorii i li
teraturo znawstwa - na syapozjuoi pracowników laforaacjl
naukowej w Smolenlcach. 1967 nr 2/11/ s. 131-152Syt&pozjUia polsko—czecbosl. odbyło się w dn. 22-26 X
1967 Г.
43. A.W.t XXXII Konferencja F W w Hadze.
-

1966 nr 2/9/ s. 114-

120 .

Konferencja odbyła się w dn. 12-24 IX 1966 r.
44. A.W.: Kongres FID w Was^ngtonle. 1965 nr 2/7/ s. 115-118.
Kongres odbył się w dn. 10-15 ^ 1965 r.

4 5 . A.W.: Х Х Х 1 П Konferencja FU) i Między narodowy Kongres Do
kumentacji w Tokio. 1967 nr 2/11/ s. 139-145.
Konferencja i Kongres odbyły się w dn. 12-22 IX 1967 r.

f
46. E.G.: Obrady sekcji III - nauk matematyczno-fizyeznycb i
chemicznych - na sympozjtim pracowników informacji nauko
wej w Smolenlcach. 1967 nr 2/11/ s. I29 -I3 I.
Sympozjum polsko-czechosł. odbyło się w dn. 22- 26 X
1967 r.

4 7 . B.S., B.U.: Seminarium z zakresu automatycznego przetwarza
nia Informacji w przedsiębiorstwach i administracji. 1970
nr 2/17/ s. 120-122.
Seminarium zorganizowane przez IFIF w Bocąencourt pod
Paryżem w okresie 16 I - 27 Tl I 970 r.
48. K.b.: Berlińskie sympozjum: Bozwó j systemów deskryptoroi^rcb
i ich zastosowanie przy wyszukiwaniu informacji. I966 nr
1/8/ s. 103-104.

4 9 . K.lf.: Konferencja: Dokumentacja zagadnień dokumentacji.
1965 nr 2/7/ s. 118-121,
Konferencja odhyła się w Marsylii w dn. I - 3 XII 1965

5 0 . K.b.: Międzynarodowa konferencja w sprawie podstsw dis wy
miany informacji o informacji. I 968 nr 1/12/ s. 79-81.
Konferencja odbyła sxę w Marsylii w dn. 1 5 -I8 I 1968 Г ‘

- 151 51 > E.Ł.: Bfiędz^oarodowa kooferencaa - sympozjum oa temat ling
wistyki stosowanea. 1967 nr 2/11/ s. 1^3-14^7.
Konferencja odbyła się w Grenoble w dn. 2 5 - ^ V H I 19в7г.
Cot. badań językoznawczych w oparciu o maszyoy matematy
czne.
52. E.Ii.: Zebranie Międzynarodowego Komitetu Cokuaentacji w nau
kach społeczpyeh.• 19 6 5 nr 1 / 6/ s. 10 9 -1 1 1 .
Zebranie odły^ło się w Warszawie w dn. 5-7 I 1965 r.
53. K.U.: Obrady sekcji V - nauk społeczpych: filozofii, ekono
mii i prawa-na sympozaum pracowników naukowych w Smolenicach. 196 7 nr 2 /1 1 / a. 132-154.
Sympozjum polsko—ezechosł. odbyło się w dn. 22 — 26 X
1967 r.
54. E.W.t Konferencja przedstawicieli o&rodków informacji i do
kumentacji w dziedzinie nauk społecznych krajów socjalisty
cznych w Dreźnie. 19 7 1 nr 2 /1 9 / s. 1 1 9 -1 2 1 .
Eonfarencja odbyła się w dn. 14-20 XI 1971 t .
55. XKVXI1 Konferencja KID w Hadze. 1963 nr 1/2/ s. 61-62.
Konferencja odbyła się w dn. 24-29 IX 1962 r.

5 6 . MAXSEIAhf z sympozjum m Świnoujściu.

196 6 nr 2 /9 / s.122-423.
Sympozjum polsko-czechosł. odbyło się w dn. 25 — 28 T
1966 r.
Dot. pracy informacyjnej w placówce naukowej.

57. PIETRZAK A.: V Festiwal Filmów Technicznych w Hodapeszcie
1970 nr 1/16/‘s. 120-123Festiwal odbył się w dn. 9-18 17 1970 r.
5&. PZSTEZAK A.: XXIII Kongres i Festiwal Międzynarodowego Sto
warzyszenia Filmu naukowego w Dreźnie, 11—I 9 IX 1969* 1970
nr 1/16/ s. 1 1 2 -1 2 0 .

5 9 . FOSISDZEHIB grupy roboczej do spraw Informacji przy HWPG.
1963 nr 1/2/ s- 61.
Posiedzenie odbyło się w Warszawie w dn. 27—29 XI 1962
roku.

- 152 60. FOSIEDZSIIIE Stałeś Kaoisji HRPCt w Sarnie.

1964 nr 2/3/ s.

57-58.
Fosledzeole odbyło się « do. 14-19 ^ 1964 r. Obrado«ała Eomisja do spraw lofoonBacji nankowo-teebnlcsoej.
61. TIEZBCXB symposjum polsko^zecbosłowac&le. 1970 nr 2/1?/
8. 116-120.
SymposjuiB odi^rło się w Zakopanem w dn. 12-13 Z 1970 r.;
dot. stanu i potrzeb Infarinaeśi w naukach społecznych.
62. W.ś.: Obrady sekcji II - nauk biologicznych 1 medycznych
- na sympozjom praconików Informacji naukowej w Smolenicach. 1967 nr 2/11/ s. 127-129.
Sympozjum polsko-czechosł. odbyło się w dn. 22 - 26 Z

1967 X.
63. ZBBBAHIB Komisji Szkoleniowej Mlędiyuarodowej federacji
bokumentacjl / f W W .
1964 nr 1/4У s. 51-52.
Zebranie odbyło się w Serszawle w dn. 21-25 7 1964 x.

zob. tei poz.: 95« 118f 177» 289, 233* 236

III.

В В Ф С Ш К А РВЛС IKXmtBSX^aXJSO-ISFCElUCTJSrCR

64. AKeoDIEinCZ J.t struktura popytu na wiadomodel naukowe ja
ko czynnik kształtujący metody ośrodków Infoccmacjl. /Arty
kuł dyskusyjny/. 1970 nr 2/17 / s. 3-29, sum.

6^, LB5EA M.: Projekt jednolitych zasad opracotcrvania
czeń autorskleh.

stresz

1971 ur 1/18/ s. 13-24, sum.

66. ЫШ6КАВ07 A.ł O pewiqrch lingwistycznych i matematycznych
problemach przetwarzania infoormacji zakodowanej w językach
naturalnych. Złum. £ z roa.J : B.Vdowczyk. 1970 nr 1/16/
s; 3 -3 1 * sum.

- 155 V
67« P0LDSEI5 T.A.: Zagad&ienla poxmallzae jl podstawoayeb poataci dciktimentów pochodnycb. Tłum. f z ros.J : E.SaczaDoaska.
1967 nr 2/11/ B . 28-5768. BC&AŃSKA W . : Zebranie naukowe typu ezkoleolowego Jedną z
form informacji naukowej. 1971 nr 1/18/ s. 50-4d'« sum.
Beferat mygłoszoz^ na lllędzynarodomym Sympozjum na te
mat t Teoretyczne podstawy Informacji. Sympozjum odbyło
się w Hoskwle w dn. 23-26 TI 1970 r.

69- TGKAB J.: BedtdEOwanle tekstów dokumentów. Tłum. ^ z czee.j:
W.Smoczybski. 1970 nr 1/16/ e*. 52-61 f eum.
m
__
V
70. ZTEHTHSKIJ S.ll. • TOTEABZC S.I.: Przygotowywanie i realiza
cja konferencji naukowo-tecboiczz^cb zietodą sieciową. Tłum.
z^roB.J: l.Bobabska. 1971 nr 1/18/ e. *9-57 ♦ tabl. 1,

71. Loosjee Tb.P .2 O d Bocumentaeion of tbe Scientific bltersture. London 1967. Bntterwortbs es. 165* /Tłum. z nlem. A.J.
Dickson/.
Bee.: FLAK E . : Dokumentacja plAaiennletwa naukowego. 1968
nr 2 /1 3 / B. 86-88.
sob. tet poz.: 49

S y s t e m y
-w y s

I n f o r m a c y j n
z u k i w a w c ze

o-

72. GĆRHIAKOIA E.: Elektóre mazniejsze systemy prowadzenia doknmentacjl. 1968 nr 1/12/ s. 53-42.
75. PSESZrfiSEI J.: Elektóre zagadnienia gromadzenia 1 wysznkimania informacji w zakresie aktów noratatywqyctu
19 7 1 nr
1/18/ a. 87-90.

- 154 -

74. Allegra Ы . : Du Ъоа Txsage da I ’lnformatlque at du Plan Calcul. "Hevua Pranęalsa da 1 ’Electric tte'* 1969 or 224 a.11-17Omdw. : WIŚNIEWSKA Ы. : О właściuTU «T^korzyataniu informacji
i Plan Calcul. 1971 nr 2/19/ s. 91-97.
Plan Calcul ma na calu atmorsenla takicb. warunlców, aby
możliwe było narodzenie aię x rozwój franciłakiego przamyału informatycznego.
75. Data/ Information Availability. S3, by B.I.Cola. London 1966
Academic Preaa aa. 185.
Omów.: TUDBUJ И . : SroDadzenia i wyazukiwania Informacji.
1969 nr 1/14/ a. 1 5 4 - 1 5 8 .
Omówienie referatów zawartych w książce.
76. Hopcroft J.E., Dllman J.D.: Formal Languages and their ВаlatxoD to Automata. Beading, Uasa. 1969 Addison-Wealay Pub
lishing Company sa. 242, ilustr.
Bee.: STOLAESKA S . : Języki formalne i automaty. 1970 nr 2
/1 7 / s. 97 -99 .

7 7 . Informaclonno—poiskovaja sistama dlja zakonodatal Jogo ma
terials. Oprać .J : I.Sildmiae, [ i In.J Izvaatja Vyssich
UĆebnych Zavedenij "PraTOTedene" 1970 nr 4 a. 102-105.
Вес. : rouSZrfeKI J.P. : System Informacyjno-wyszukiwawczy
materiałów ustawowych. 19 7 1 nr 2 /1 9 / s* 100-102.
78. Informacionno—polskovya sistamy ich rozrabotka x primenena.
Pod red.: O.P.Zbr^akovoj, i in. ISinsk 1969 Belorusaij naućno—isaledovanij gosplana BSSB s. 108, ilustr. bibliogr.
Omów.: PŁAE E . : Systemy wyszukiwania informacji - Opracowy
wanie oraz możliwości atoaowazila. 1969 nr 2 /1 5 / s. 65-66.

7 9 . Lancaster W.F.: Information Betrlaval Systems. Charactaristles, testing and evaluation. John Wlley and Sons, New Yc:^

19 6 8 aa. 222, ilustr.
Вас.: S J O T łA B S K A £.: Badania i ocena efektywności systemów
z^szukiwanis infommicjl. 1971 nr 1/18/ s. 7&-S2.

- 155 60. Uecbaolsed Inforinatlon Storage, Betrieval and SlesemlDatloD.
ProceediDgs of the fID/XFIP Joint Conference. £oma, June
14— 17, 1967. Sd. by K.Samuelson. Ajasterdam 1966 Kortb—Hol
land Fubllshlng Сопрацу 8® as. 729.
Bee.: STOLAHSKA £.: Zuecfaanlzowane przechowywanie, wyszuki
wanie i rozpowszechnianie informacai. 1969 nr 2/15/ в.38-62.
81. Proceedings of the Pixzt Cranfield International Conferen
ce on llechanized Information Storage and Betrieval Systems.
College of Aeronautics, Cranfield 29-31 August 1967. Bd.:
C.W. ClewerdoD Oxford 1968 Pergamon Press 8° 88. 173. "In
formation Storage and Betxieval*'. Vol. 4- nr 2 8. 85-296.
Omów.: ST0ŁABSEA Ł . : Zmechanizowane systemy przecho'wywania
i wyszukiwania informaeji. 1969 nr 2 /1 3 / в. 62-63.
zob. tel

poz.: 35• 48, 108

K l a s y f i k a c j a
i
i n d e x s o w a n i e
d o k u m e n t ó w
82. Н0ЕВШ01£Е1 Z.: Analiza układów klasyfikacyjnycn stosowa
nych w ośrodkach dokumentacji naiikowej. 1963 nr 1/2/ s.

4- 1 5 .
6 3 . KOZŁOWSKA T.: Klasyfikacja fasetowa w dziedzinie ochron;
przyrody. Schemat eksperymentalny.

1968 nr 2/15/ s.57-41.

84. LANO W . : Klasyfikacja 1 systematyzacja nauk prawnych. 1970
nr 2 /1 7 / a. 50 -5 4 , sum.

8 3 . SUSKI A.: Katalog syntetyczny.

1965 nr 2/3/ e. 11-25.

86. SUSKI A.: Klasyfikacja setna na tle ogólnej teorii biblio
tecznych klasyfikacji hierarchicznych równomiernych o pod
stawie ltf“. 1964 nr 1/4/ 8. 21-2987. Т е Ш Н J.: System haseł słownNch i ich koordynacja /Uniteiaecoordinate indexing/ oraz możliwości zastosowania tego eystemu. ^ Tłum. z czes.J. 1964 nr 1/4/ s. 5-9-

- 136 X

a s . ВоЪгошоХвк! Z . : Bnda«a Iclea^fikacjl. Warszawa FWT
Tegoż: Sfeude siir la construction dea syateses de classifi
cation.
Gautbier-TlUars l^rla, PWN - Sd.Sciantiflques de Pologne
1964.
Вес.: WÓJCIK T.: Zalecenia Bla^fUcacyjne Zygmunta ВоЪгоwolakiego. 1965 nr 1/6/ a. 85-91Polem.: DOBROWOLSKI Z.: Uwagi do wypowiedzi dr Ф. Wójcika.
Xaaiie a. 92.
89- Library and Information Science Abstracta. Ibe Library As
sociation. London 1969 - 4®.
Bec.3 BUD ZASOWSKA 11.: Howa klaayfUEacja bibliotekoznawstwa
1 informatyki w angielskim przeglądzie piśmiennictwa o
książce. 1970 nr 2/17/ s. 82-97.
Do roku 1969 czasopismo nosiło inny tytuł:
Science Abstracts.

Library

T e z a u r u s y

90 . ВАПКВ a.s Kilka refleksji na temat utworzenia systemu
zanrusdw dla całej dziedziny cbemil.
nr 1/8/ s. 9-16.

Tłum. z niem.J

te1966

9 1 . BBIłBRI 1., WOJTASIEWICZ O.A. : W sprawie definicji 1 sys
temu struktury tezaurusa.

1970 nr 2/17/ a. 69-76, sum.

9 2 . SASKOVi 7.: Uwagi na temat tezaurusów technlcznyeb.
jze.ałow.J: L.Kucbarczyk.

Tłum.

1968 nr 1/12/ s. 3-13.

9 3 . STOŁABSKA S.: Tezaurus terminów tecbnieznycb

i naukowych
SJC ^Engineers Joint CouncllJ w zmienionym wydaniu. 1971
nr 2 /1 9 / s. 57-67, sam.

94 . Lazeacesi.u O.: Introóucere tn metoda de indexare coordonata. Academia Bepublicl Socialiste Bomaoia — Cactirul de Do-

' 137 }щтепЪате ętlintiflca. Bucureęti 1966 es. 119»
Вес.: SWITALSKI Z. 1966 nr 2/9/ a. 99-100.
Dotjrczy opracoftania tezauxusó«. CBiówloDa metoda lodeBsomaDla Icoordynowanego.

93. B.K.: lU.ędz7 DaTodo«a kocferancja: Ogólne zasady tezaixmsdw.
larszama 25-27 marca 1970. 1970 nr 1/16/ s. 106-110.
96. E.Ł.: Tezaurus e zakresu Informacji naukowej.
/9/ 8. 115-11^.
M e c b a n i z a c j a

1966 nr 2

a u t o m a t y z a c j a

97* GABBIN J.C.: Automatyzacja wyszukiwania dokumentów.Uniwer
salny model "STUTOL". [ Tłum. z franc.J 1970 nr 1/16/ s.

52 -5 1 t sum.
Znaczenie języka *%TBT0Ł'* jako systemu uniwersalnego.
98. IJSKI E . : O mechanizacji procesu Informacyjnego.
1/4/ s. 14-20.

1964 nr

99 . HBBTA A., TOłtAB J.: P r o j ^ "lIOKSiES" [informaćni d€3^nuiei>
. taćne - resersnl soustawaj - mechaniczna selekcja informa
cji. [Tłum. z czes.j 1966 nr 2/9 s. 19-58.
100. PBDSZT^SEI J.P.: Zagadnienia zastosowania nowoczesnej te
chniki obliczeniowej w naukach i praktyce prawnej Jugos
ławii. 19 7 1 nr 2 /1 9 / 8. 97-100.
Opracowano na podstawie: Aleksie 2.: Elbernetika i
prawne discipline. "Prawni Źiwot" 1970, nr 5 s.20-55}
Kilić Б.: Prawni Infomacloni sistem kao sredstwo in:imene sawremene technologije u oblasti prawa. op. cit.
s. 55-48; 8turm Ł . : 0{»ti pojmowi o automatskoj obradi podataka i uwoctenjs automatizacije u jawnoj upra
wi. op.cit. s. 48-57; Eorak J.: llrezni plan kao sred
stwo kontrole 1 prawne pcmioćl. op.cit. a. 62-68; Pe—
trowlć H . : Утеа&в komputerów 1 Interes trenutka.
op.
cit. s. 69-79 Prcdilć li.: Eompouterizaclja prawa i razwoj kadrowa . op.cit. s. 57—62.

- 1»£ 101. SCHRODSR E.D.: Opraecwanie niemieckiej toitoliografii z zastoaowanlem elektroniczpego przetwarzania danych. !Tłum.
j]z niem.J: M.Horodyska. 1969 nr 2/15/ s. 50-38.
102. STOIiABSEA S.t Przykład selektywnego rozpowszechniania in
formacji z wykorzystaniem maszyny matematycznej. 1969 nr
2/15/ a. 17-29, sum.
Opracowano na podstawie artykułów: Anthony Ł.J., Che
ney A.G., Whelan В.К.: S<mie Experiments in the Selec
tive Dissemination of the Information in the PieId of
Plasma Physics. "Information Storage and Betrleval."
vol. 4: 1968 nr 2 s. 187-200.
Anthony Ł.J., Carpenter D.H., Cheney A.G.: Selective
Dissemination of Information Using a BCDF 9 Computer.
"Aslih Proceedings" vol. 20:1968 nr 1 s. 40-64.

1 0 3 . SVANBUAJBR U . : Problemy maszynowego wyszukiwania informa
cji w dziedzinie historii. 1 * łum.z czes.J: A.Luheradzka.
1967 nr 1/10/ s. 58-67.
104. TELL B.7.: Podstawy sporządzania zapisów bibliograficznych
za pomocą BMC ||Blektronlczna Maszyna Cyfrowaj w oparciu o
uogólniony system programów "ABACDS” |[а Ь Atomenergi С сйвputerized User—oriented Services^. Tłum. [ z ang.J: A.Ma
linowski. 1968 nr 1/12/ s. 14—22.

1 0 5 . Т В Щ S . : Zagadnienie małej mechanizacji informacji
stawie "Inforga 65". 19 5 5 nr 2/7/ s. 37-50.

na wy

106. American Documentation. Published quaterly by American Do
cumentation Institute. Washington 19^0- , 4°.
Omów.: CIBSZBWSBA Т. 1965 nr 2/7/ s. 99-1CS.

1 0 7 . Charley Del Marmol : Le traitement electronique de la do
cumentation juxidique. £tudes et documents du CIIBOS.

Ho

290 Bruxelles 1967 ss. 16.
Rec.: MATUSIAE B.: Zastosowanie elektroniki w dokumentacji
prawniczej. 1969 nr 1/14/ s. 129-134.

- 139 108. Computer Based IcformatloD Retrieval eastern. Bd.by R.Eo o ^ fcLondon 1968 Clive Blogley ев. 136.
Опоя.: STOLARSKA £.: Zautomatysavane systeiąy ayszulclwanla
Informacji. 1971 nr 2/19/ s. 82-87.
Referaty mygloezone na sympozjtm w Llverpooluw 1968 x.

10 9 . Benląy J.F. t Computer - based Library and Information Sys
tems. London 19 7 0 Uacdonald ss. St-.
Omów.: STOLARSKA £.: Wykorzystanie kcmipaterów m bibliote
kach i Informacji naukowej. 1971 nr 2/19/ s. 8?— 9 1 .
110. Bopcroft J.£., Ullman J.U.s Fdrmal Languages and their Re
lation to Automata. Reading, Hass. 196 9 Addison-Wesley
Pidjllah. Company ss. 242, ilustr.
Bee.: STOLARSKA £.: Języki formalne 1 automaty. 1970 nx
2 /1 7 / a. 97 - 99 .
111. Information Retrieval. A Critical View. £d. by GeOTge
Scbacter Washington 1967 Thomson Book Company 8*^ as. 282.
Rec.: STCXCARSKA £ . 1 Rowoczeane systeoy wyszukiwania infor
macji. 196 9 nr 1/14/ 8. 138-140.
112. Kaufmann E. г Informations Vererbeitung und Auteshtisierung.
R.Oldenburg Terlag liunchen und Wien 1966 в. 72.
Rec.: SIKORSKI U.s frzetwarzanle informacoi 1 jej automa
tyzacja. 1968 nr 1/12/ 8- 55-56.

1 1 3 . Lodskanov A.; Frevezdat bovekyt 1 masinsta. Sofia 196? № 1»'
ka i izkustvo ss. 156.
Rec. t EARFifeKA E.: Froblemy przekładu maszynowego.
nr 2/13/ s. 83-86.

1968

114. Usadów Ch.T. i The Analysis of the Information Systems. A
Programmer’s Introduction to Information Retrieval. J.Wi
ley and Sons, Inc., Sew Tork 1967 as. 301 .
Rec.t STOLARSKA £ . « О stosowaniu elektronicznej techniki
oibliczeniowej w informacji naukemej. 1968 nr 1/12/ s. 53-5ł.

- 140 115< Heleuk X.A., Bavic E.D.: ATtamatićeslcló perevod 1949-1963.
Eritlkobibllogcaficeslclj sprevo^alk. Moskva 1967 Vsesojuzoyj iDstitut № u e a o j 1 Tecbniceskoj iDfonaacll, ss. 31? •
Bee.: FLAS H . : Bibliosrsfla literatury о oaszyBowTii prze
kładzie. 1968 nr 1/12/ s. 50-52.
116. Saltoa G . : Automatic Informatioa Orgaoiaatioa aod Betrle
vel. lie Graw-Hlll Book Company Sew Tork 1968 ss. 514.
Bee.: STOŁABSKA B . : Autezaatyezne orgaclzosaaie i syszukisaoie infonsac;)!. 19 7 1 or 1/18/ s. 8>-86.

117. BDWOŚCI w dziedziole techniki reprograficzaej. 1962 s.61—62.
Informacja о ciekawszych aparaturach i urządzeniach
oraz Przyborach laboxatoryjnych dla dokumentacji.
118. BOŻAi^BA W.: U a s ^ n a matematyczna instrumentem badań nau:konych. /Ogólnokrajowe Sympozjum Baukoznawcze - Jabłonna
1-5 grudzień 1969 r./. I969 nr 2/15/ s. 73-81.
Ч

zob. też poz.: I9 , 34, 47, 5 I, 6 6 , 76, 80, 81, 184,
246, 306

Ź r ó d ł a

i n f o r m a c j i

1 1 9 . B A ^OnSEA J., SKWABBICEA Z.: Informator o bibliotekach i
ośrodkach informacji naukowej regionu krakowskiego.
nr 1/16/ s. 97-101.

1970

120. G0BHIAEOVA H . : Źródła informacji w dziedzinie chemii. 1966
nr 1/8/ s. 5 5 -69 .
121. G^HIAEOVA H . , Ь А В Ш H . : Analiza długości trwania cyklu
wydawniczego i aktualności literatury cytowanej w kilku
czasopismach polskich z dziedziny chrauii. 1968 nr 2 /1 3 /
s. 4 2 -4 9 .

- 1^1 122. сбЕЛХАЕША В . , ZXESCBA V. : Kilka uvag ca сешас czasopism z
dziedziqy cbemll. 19^9 вес 2/15/ s. 47—50, sum.
123. EBASICKI J.: tlwegl na temat informacji naukowej ns podsta
wie "Infonoators о wynikach zakończonych badań naukowych w
rolnictwie, leśnictwie i technologii rolno-spożywczej**.
1970 nr 1/16/ s. 62-71f sum.
124. ESÓLIKOTISKA A.: Analiza ciągłości informacyjnej i cyklu
wydewniczego polskich czasopism naukowych z zakresu
me
chaniki teoretycznej i stosowanej. 1968 nr г/'^З/ s. 50 -62.

1 2 5 . HŁICZBWSEA Б.: Zbiory graficzne jako źródło

informacji.
/Ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb neuk technicznych/.
1971 nr 1/18/ s. 5в-б8, sum.

126. NAłi£pZ0WA Z.: Hiektóre charakterystyki czasopism prymarnych w dziedzinie fizyki. 1966 nr 2/9/ s. IOI-IO5 .
Ba podstawie raportu International Council of Scien
tific Unions wydanego-w Paryżu w czerwcu 1966 r. pt.
Borne Characteristics of Primary Periodicals in the
Domain of the Physical Sciences.

1 2 7 . eeXBOVSEA Ф. : Próba enalisy cyklu wydawniczego polskiego
czasopiśmiennictwa medycznego. 1968 nr 2 /1 3 / s. 63-69.
128. OSXBOI^EA Ф.: Struktura polskich czasopism lekarskich i
jej wartość informacyjna. 1969 nr 1/14/ s. 89-106, sum.
129< PLAK H . : Działy infoTAiacji w polskich czasopismach socjo
logicznych. /Ogólna charekterystyka/. 1969 nr 1/14/ s.
107-114, sum.

1 3 0 . FLAK H . : Działy Informacji w wybrapych zagranlczpych cza
sopismach socjologicznych. 1 9 7 1 nr 1/18/ s. 25-29* tsbl.,
- sum.

1 3 1 . PŁAK H . : Kartoteka polskich prac badawczych z dziedziny
informacji naukowej. 19 7 0 nr 1/16/ s. 93-96.
Omówienie kartoteki sporządzanej w Pracowni Metodolo
gii GDilB PAB.

- 142 -

152. *ят.тя [^AssociafeioD of Special Libraries aod Infocrmation
BoreauJ Froceedings lacorporating Aslib loformation. Publiebed. BOi^bl7
ASLIB. Loodoa 1949- , 8® .
Om&a.t OSffiOSSEA Ф. 1966 nr 2/9/ a. 93-9^.

1 5 5 . Boletin del Institute de Oocunsotacion e Infomacion Cientifica 7 Tecbnica. [ Uiesięesnik i^d.J Academia de Ciencias de la Sepublica de Ctd>a. La Eabana I960- , 4®.
Qadm.t ВАЩСЯВКА J. 1965 nr 1/6/ s. 93-97.

1 5 4 . Burkett J.

Floab Fb.: Sew to F i n d . O ^ in Slectxicsl £ngineering. A Qaide to Sources of Information. Oxford 1967
»o ss. 234.
Pergamon Press S''
B»c.: ГОбВЬЕШВЕА В. г Prsevodnik po żródłacb inframiacji z
dzledzlqy techniki elektronomej^ 1969 nr 1/14/ s.143-1^.

1 3 5 . Bokusentatioo - Zeitsebrift fur Sbaorie und Praxis der Dokumentation- und InfOTmationsarbeit. Dwumiesięcznik wyd^
Deutsche Akademie der Viasensehaften zu Berlin. Institut
fur Ddkumentation. Leipzig 1933- > 8 ® . ^ Od czerwca 1964
pod zm. tyt.3 t
ZIID tZentrallnstitut fur Information xmd DdkumentationJ
Zeitsebrift Frobleme der Information und Doknmentation In
Virtsehaft and lissenschaft. Berlin 1963- , 4®.
Вес.: Ш К Ш Е А 2. 1966 nr 1/8/ s. 81-85.

1 3 6 . Encyclopedia of Library and Information Science. Tol. 1:
A to Aaoeiac. Editors A.£entt H.Lancour. Bew fork 1968
X. Dekker 8® ss. 676t ilnscr.
Sec.: STOLARSKI В . : Pierwsza encyclopedia z dziedziny bi
bliotekoznawstwa i nauki o iaformacji. 1970 nr 1/16/ s.
76-79.
137* PID-Hews Bulletin. General Secretariat of tbe Internatio
nal Federation for Documentation. The Hague I93 I- , 4®.
Omów.: SHATAEAWI A. 1966 nr 2/9/ s. 97-98.

- ił? i?S. Hacdllst of Basic Eefereace Itaterial for Libraxians and
Electronic Engineering. Com. Ъу E.M.Codlln, ł rev. issue,
Iiondon I Aslib Electronics Group 1967.
0m6v.: WRCBLERSKA S.: Źródle informacji z zakresu elek
trotechniki i elektroniki. 1969 nr 2/1?/ s. 67-68.
1?9. Informator o zagraniczoych centrach informacji naukowej,
technicznej i ekonomicznej. С11Ш1Е Warszawa 1966 s. 1?8
+ ХЗХГ1.
Вес.; &QREI£B0V1CZ U.t O zagranicznych ośrodkach informa
cji naukowej, technicznej i ekoncmiicznej. 1967 nr 2/11/
s. 1 1 9 -1 2 1 .
1ł0. Journal of Documentation. Devoted to the Becording, Orga
nization and Dissemination of Specializes Knowledge.
ASLIB London 19^5- t 8®.
Omów.: CIESZEWBKA
1965 ni’ 1/6/ s. 101-102.
141. Hlerobiology Abstracts. Section A. Industrial and applied
microbiology [ Compiled and published by Information Betrieval Ltd.J , Londoo 1965- , 8®.
Section B.General Klcrobiology and Bacteriology. [ Publis
hed monthlyJ, London -1965- , 8® i Virology Abstracts.
{^Published monthly with an annual index by Information Betrieval Ltd.J London 1967- , 8®.
an6w. OBTEOWSKA T. 1968 nr 1/12/ s. 56-57.
142. Eachriehten fOr DokumenLatiun.[ Kwartalnik. Ifyd.:J Deutsehen Gesellscbaft fur Dokumentation. Prankfurt am Main
1949- I 4®.
Bee.: CIESZEBBKA T., Й Е В Ш В К А P.

1 9 ^ nr 1/6/ B. 105-106.

143. Naucno-technieeskaja informaeija. Gosudarstvennyj Komitet
Soveta Ministrov SSSR po Koordinacii Eau6no-technieeekicb
Rabot. Akademija Eauk SSSR. Vaeeojuznyj Institut EauenoJ
1 Teehnleeskoj Inforaacll. Moakva 1963- , 4®.
Rec. PRAWDZICOWA D.
1964 nr 2/5/ a. 50-54.
144. Revue Internationale de la Documentation.^Kwaj*talnik Vjrd.^
Pederation Internationale de la Dooumentation.La Eaye, 4®.
Rec. OIESZEWSKA T. 1965 nr 1/6/ B. 98-100.

- -v^w- -

1 4 5 . Slgnal’oaja lolormaclja. ElektroodJfca 1 ea рг1лвоеае.РгоЪ»
ПУ5 vypusk. 15 “ 3 1 olttjabrja 1966 g.Uoskva 1966 Alcademija
Sauk SSSE Xnstltuc Sau&aoj Xuformacli ss. 26.
Sac.: D0WXATT-PL4K E. 1967 nr 1/10/ s. 95-96.
146. Studll si cercetari de documectare fi bibXloXogie. [ Kwar
talnik. lĘfd.
Ceatrul da l>ocumeDtare ^tiiotlfica al Асаdemxei BPB 9 ! Blbliotaca Acedemlei BfE. Baeurestx 1964—
8®.
0n»6w.: Ś WITAISO Z. 1965 nr 1/6/ s. 93-94.
147. Ofudomanyos es muszakl tajekoztatas. 0rs2agos muszakl Кбqyvtar es Bokoseataclos K^zpoat. Budapest I960- , 4®.
0m6w.: UROCZKO E. 1966 nr 1/8/ s. 86-89.
148. ZllD [ZeatraXlnstitut fdr Xafarmation und BokumentationjStitteiXungen. Berlin 1964- , 8®.
Нес.; iSHCaaSKA P. 1956 nr 1/8/ s. 79-80,

*

V

#

V

гw

1 4 9 . Lpravodaj pro utrary vedeckycb iBlormacji CSAT [CeskoslovensKa Akademia Tedj. [ Kwartalnik. Vyd.sJ Patentove 8tredlako CSA7. Praha 1964— , 8®.
(knów.: DOBEUBOrXCZ U. 1964 or 2/5/ a. 49.

1 3 0 . AXP /АшегХеап Institute of Physics/ inauguruje opłaty
abstrakty. 1963 nr 1/2/ a. 72.
Komunikat wg Scientific Information Sotes 1962 Sb
s. 2.

za
5

1 3 1 . A.P.: Katalogi międzynarodowe filmów archeologieznycn, et
nograficznych i folklorystycznych.

1971 nr 1/18/

s. 101-

- 102.
^^ymienione katalogi powstały staraniem OEESCC.

1 3 2 . BIBXfXOGKAPXA bielących przewodników bibliografieanych 1962
nr 1 s. 63.
KomuDikat wg Aslib Proceedings то1. 14:1962 Во 2.

- 14^5 -

1 5 3 * БАКЕ dotyczące zbiorów ówiatonych periodyków blologlczoyctb
1963 nr 1/2/ s. 73.
Kofflualkat wg Scieotlflc Infoirmation Hotes 1962 No 5-

1 3 4 . ZKEOEMATOB o specjalistycznych bibliotekach nowojorekicłi.
1962 nr 1 s. 66.
Koemoikat wg Aelib Proceedings. Tol. 14:1962 No 3 .
155- INPORMATCR Awietowvch wydawnictw medycznych. 1962 nr 1
8. 65—66.
Komunikat wg Asllh Proceedings. V 0I. 14:1962 Ko 3 .

1 5 6 . Ы.Б.: Informatory ODilK o zagranlczpych ośrodkach 1 źród
łach informacji naxikcwej.

1964 nr 2/5/ s. 69-70.

1 5 7 . И.Б.: Zmiapy w organizacji sprowadzania mikrofilmów z za
granicy. 1968 nr 2 /1 3 / s. 1Q5-106.
1 5 8 . Ш.Б.: Źródła informacji o naukowych czasopismach zagrani
cznych.

1966 nr 2/9/ s. 121-122.

1 5 9 . KOWA seria Eef [eratiwnogoj Źurnala .

1962 nr 1 s. 67-70.

160. WIEDZA o abatraktach w Stanach Zjednoczonych. 1962 nr 1
s. 66 .
Ecmunikat wg PIC News Bulletin. Tol. 12:1962 Ko 7 .
zob. tet poz.: 101, 106, 1 1 5 * 225* 266
P o t r z e b y

u ż y t k o w n i k ó w

i n f o r m a c j i

161. D0WGIHI>0WA C.: Próba analizy potrzeb pracownika naukowe
go w zakresie uzyskiwania informacji naukowej w Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki PAS. 196? nr 2/11/ s.91-95.
162. JAkOBdZE A.: Potrzeby użyt^CMoików xnfoxmacji naukowej w
wybranych zakładach Instytutu Pizyki PAK. 1967 nr 2/11/
s. 99-9‘»163. EOwAlEWSKI Z.: W sprawie potrzeb informacyjnych
ków naukx. 1966 nr 2/9 s. 53-58.

pracowni

- 146 164. KRÓLIKOWSKA A .: О analizie poezytności zbi.ord«.
2/17/ 8. 77-81.

1970

nr

16$. SIEOBSKI D . : Pracownicy naukowi Centerum Obliczeniowego PAIT
o potrzebach w zakresie Informacji. 1967 nr 2/11/ s.100-104.
166. WTC^flSKA K . : Badanie potrzeb pracowników w zakresie In
formacji naukowej na terenie Polskiej Akademii Nauk. 1967
nr 2/11/ 8. 88-90 .
167. WX50CKI A.: Potrzeby użytkowników Informacji natikowej.
/Ogólna charakterystyka stanu badań/. 1967 nr 2/11/
s.
61-81.

158. Holm В.Б.: Bow to Manage Tour Information. Ifew York 1968
Peinhold Book Corporation 8° ss. 292, lltistr.
Sec.: STOLARSKA Б . : Poradnik dla użytkowników Informacji.
1970 nr 1/16/ 8 . 72-76.

169. ВАВАН1Б potrzab Informacji w placówkach PAH. 1966
/9/ 8. 126.
Komunikat o rozpoczęciu badań przeprowadzanych
ODlIH PAK.

nr 2
przez

zob. ceż poz.s 64, 289
B e p r o g r a f l a
170. DQEE3IB0W1CZ U.: Beprodukcja dokumentów naukowych 1 wymia
na mikrofilmów jako forma usług Informacyjnych. 1969 nr
2/15' 8. 51-57, sum.

1 7 1 . KIAWBEDiBR Z. i "Infcrga 65" — dział aparatury reforograflczoej.

1965 nr 2/7/ s. 25-56, tabl. 5Wystawa "Inforga 65" w Moskwie w 1965 r.

- 14^7 172. KLAWBNDER Z.s "Photokina 66". 1966 nr 2/9/ B. 69-73Pod tą nazwą została zorganizowana w okresie od 1 Z do
9 Z 1966 r. w ZSln wystawa światowa sprzętu fótografl-*
cznego i kinowego.
173. ZLAUSNItSB Z.: Praktyczne wskazówki do wykonywania kopii
dyfuzyonycł. na kopiarkach typu Cókufo. 1968 nr 2 /1 3 / a.

100-103.
1 7 4 . HAWBOCEI B.: Zagadnienia reprodiikcji fotograficznej w pra
wie autorskiJB.

1967 nr 1/10/ s. 41-57*

1 7 5 . IKSTITUT technologii reprograficznej.

1962 nr 1 s. 65.
Komunikat wg Asllb Proceedings. V 0I. 14:1962 Bo 1. Cel
i data załośenia instytutu.

1 7 6 . Z.Ii.« Seminarium azkoleciowe z zakresu prawa autorskiego
związanego z reprodukcją dokumentów. 1966 nr 2/9/ s.124-126.
Seminarium odhyło się w Warszawie w dn. 17 ZII 1966 r.
177. ELAVSSSESt Z.: Kursy harwnej fotografii organizowane przez
Fabrykę Filmów QBW0 w Wolfen /ВВС/. 1964 nr 2/5/ s.66-68.

1 7 8 . ELiWSBDZB Z.: Powołanie Zespcłu Konsultantów do

Spraw
Ośrodków Beprograficznych P В i UOiSzW. 1968 nr 1/12/ e.
69-72.
Zespół powołano w dn. 6 III 1968 r. Skład i zadania
zespołu.

1 7 9 . KŁAWBHDKR Z.: l ^ t a w a "Eepro 65".

1965 mc 1/6/ s.114-117Wystawa odbyła się w Londynie w dn. 15-19 H I 1965 r.
zorganizowana przez: The Drawing Office Manufactures'
and Dealers’ Association, i ^ t a w a w przeważającej czę
ści pc^ięcona była metodom szybkiego kopiowania do
kumentów.

180. KOBFEBSBCJA w sprawie reprodukcji dokuzwntów.
/4/ ę. 4 3 .

1964 nr 1

- 148 KoDferencja odbyła się v Warszawie я do. 11-12
1963 r. Organizatorem był ODilH PAN.

XXI

181. MIĘpzrHAHODOJI Kongres Reprografii. 1965 nr 1/2/ s. 70.
KomuniJsat o projektowanym kongresie. Nedług Bulletin
de 1*U№SC0 a I ’xntention des bibliotbequea. 7ol.16:
1962 No 6.
182. NOWOŚCI z dziedziny tecłmiJci. 1964 nr 1/4/ s. 42-45.
Dot. nowego typu aparatu do sporządzania mikrokopli.
183. Z.K.: Aparatura mikrofilmowa firmy Carl Zeiss Jena.
nr 2/11/ s. 149-152, tabl. 4.

1967

184. Z.K.: Wystawa: Środki tecbniczoe stosowane w dokumentacji
i informacji w zakresie reprografii dbknmeatów i mechani
zacji prec informacyjnych.. 1965 or 2/7/ s. 137-139*
Wystawa zorganizowana przez ODilN PAN w Warszawie
dn. od 2 XI do 6 XI 1965 r.

w

zob. taż poz.: 1l7

Г7. S2£0L£NIE PRACOSTNIKÓW INFOEHiACJI NADEOWXJ

P o l s k a
135> OOWIATT-PlłAK H.: Omówienie odpowiedzi na ankietę w spra
wie akcji szkolenia w zakresie informacji naukowej w PAN
i Ministerstwie Szkolnictwa Wytszego. 1966 nr 2/8/ s. 59-67.
186. DZIADKmwiCZOWA 3.: Stan faktyczny a potrzeby w zakresie
szkolenia i doszkalania pracowników dokumentacji i infoirmacji naukowej w Polsce. 1965 ur 1/6/ s. 25-26.
187. GĆRNIAKOWA H . : 0 potrzebie seminariów w zakresie informa
cji naukowej. 1965 nr 1/6/ s. 69-71.

- лщ 188. KEOŁL Е . , PXETEIZAK А.: Program dmulet&iego cyklu когв6«
szkoleuiowych « zakresie icfoxmacji naukowej dla pracow
ników PAH i MOiSzW. 1968 nr 1/12/ s. 57-61.
189. ŁEITSSBSR Б., ffZCZAŃSEA E.: Z zagadnień szkolenia pracow
ników cLokumenbacji i informacji. /Obecna sytuacja w Pol
sce/. 196ł nr 1 / V 6. 1 0 -1 5 .
V opracowaniu wykorzystano materiały zebrane przez
B. Bziadkiewiczową.

19 0 . PIETEZAE A.: Dwuletni program dokształcania pracowników
informacji naukowej PAH 1 UOiSsV w latacb 1968/1969. 1970
nr 1/16/ s. 87-92.

1 9 1 . BBHEBOVA E . : Organizacja studium podyplczaowego z zakresu
informacji naukowej. 196 ? nr 1 /10 / s. 22 -50 .
Postulat zorganizowania studium.

1 9 2 . A.P. t Drugi dwuletni program d.6ksstałcanla piracownlków in
formacji naiikowej PAK i UOiSzW w latacb 1970/1971*
nr 2 /1 7 / 6- 106-108.

1970

1 9 5 . A.P.: Dwuletni program dokształcania pracowników informa
cji naukowej placówek PAH i IfOiSsflIf.

1971 nr 1/18/ s. 97-

- 10 1 .
19 A. A.P.s Eurs podstawowy z zakresu Informacji naukowej./War
szawa 2-11 VI 19 70 /. 19 7 0 nr 2/17/ s. 108-110.
1 9 5 . A.P.: Eurs szkoleniowy w Eazimlerzu Dolnym.

1968 nr 2/15/

s. 10«i-1Q5.
Eurs odbył się w dn. 4— 12 A 1S>68 r.
196* E.P.s Eurs szkoleniowy w Warszawie. 1968 nr 1/12/ s. 75-76.
Eurs odbył się w dn. 6-15 III 1968 r.

1 9 7 . A.P.: Eura szkoleniowy w №rszawie.
-84.

1969 nr 2/15/ s.82-

w ramacb dwuleuaisso programu ss&oleula ofgaDlzo«raaaec
przez ODilN PAH odbył się kolejoy jcurs w dn. 3-13
Zł 1969.

19 8 . A.P.: Knrs szkoleniowy w Zakopanem.

1967 nr 2/11/

s. 138-

-1 3 9 .
Kurs odbył się w dn. 6-I3
1967 r. Frogcam obejmował
podstawowa wiadomości z zakresu informacji naukowej.

199. A.P.: K.UTS z zakrasu mechanizacji i autoaatyzacji procesów
informacji. Warszawa, 16-26 XI 1970. 1971 ar 1/18/s.96-97300. A.P.: Piąta sesja dwuletniego kursu informacji naukowej.
/Zakopane 27 ПГ - 8 T 1971/. 1971 nr 2/19/ s. 122-125.
301. A.P.: Podstawowy kurs doskonalenia w dziedzinie dokumenta
cji i informacji naukowej /Warszawa 3 I V - 12 VI 1971/.
19 7 1 nr 2 /1 9 / s. 1 2 5 -1 2 7 .
202. B.D.t Kursy szkoleniowe Ośrodka Dokumentacji i Informacji
Bankowej PAB. 1965 m. 2/7/ s. I3 2 -I3 6 .
W 19 6 5 Г. zorganizowano 3 kursy — podano tematy zagad
nień amowianycb na kursach.

2 0 3 . B.Ł.: Kurs szkoleniowy: l^brane zagadnienia informacji nau
kowej w dziedzinie nauk społecznych. I 966 nr 1/8/ z. 104—
-106.
Kura odbył się w dn. 20-22 71 1966 r.
204. B.Ł.: Seminarium szkoleniowe z zakresu ochrony i
cji patentowej. 1966 nr 2/9/ s. 123-124.
Seminarium odbyło się w dn. 22 KI 1966 r.

205 . J.M., Z.S.: Kurs dla pracowników informacji

w

informa

Krakowie.

1969 nr 1/14/ s. 167-168.
Kurs odbył się w dn. 2-7 XII 1968 r.
206. E.M.: Kurs szkoleniowy poświęcony podstawowym zagadnieniom
pracy dokumentacyjnej. 1964 nr 2/5/ s. 58 -5 9 .
Kurs odbył się w Warszawie w dn. 19-24 I 1964 г

- 151 207. Z.S., J.B.: £UTS na temat kartoteki obrzeżnie perforowa
nej /Kraków 21-26 IX 1970/. 1970 nr 2/17/ 8. 110-116.
zob. też poz.: 176
I n n e

k r a j e

208. К О Б Ы Х г J.: Szkolenie pracowników inforaacji naukowej w
HBO. Tłum. [z ciem .3 i J.C^obelnjr. 1967 nr 2/11/ e.38-52.

209 . ŁIEBBSUr F,i Kształcenie bibliotekarzy i dokumentalistów
w Wielkiej Brytanii. Tłum. ||z ang.J: H.Starkiewicz.
nr 2 /1 5 / 8 . 40-46, 8iim.

1969

210. ЫЕВТА Л.: System szkolenia specjalistów informecji nauko
wej w Czecbosłowackiej Akademii Яаик. T ł u m . z czea.]:
Ł.Kortowskl. 1964 nr 2/5/ 8. 13~19<

211. PŁAK E.I Bziałalnoóć szkoleniowa w zakresie informacji i
dokumentacji naukowej Wszecbzwiążkowego Instytutu Infor
macji naukowej i Technicznej w Hoskwie. 1969 nr 1/14/ s.

155- 161.
zob. też poz.t 63, 3 0 1 , 309

T. IBKSEACJA EAEECWA W POLSCS

Z a g a d n i e n i a

o g ó l n e

212. KPlBUHKI rozwoju informacji naukowej w Polsce.
/9/ s. 5 -6 .

1966 nr 2

2 1 3 . KBÓIiIKOWSKA A.: Typy działalności ośrodków informacji pla
cówek naukowych i gospodarki narodowej. 1969 nr 2 /1 5 / s.
10 sum.

- 152 21^. PIbTEZAK Д.; Р г о Ы е ш у ialorniacjl naukowej w Polskiej Aka
demii Sauk i Hesorcie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. 19S7
nr 1/10/ s, 5~9.
215. RAD02TCKI J.: Łllęazynarodowa wymiana wydawnictw Jako for
ma współpracy instytucji naukowych. [Cz.Jl: Tradycje i stan
obecny. 1968 nr 2/19/ s. 9-29^. ^Cz.J2: Niektóre problemy
» swietla wymiany wydawnictw PAN. 1969 nr l/l'^*-/ s. 9-32,
siim.

216. J.G.: Druga ogólnokrajowa narada bibliografów.
/8/ s. 106-109.

1966 nr 1

217- M.D.i Komisja Głowna Informacji NsokoweJ, Technicznej i
Ekonomicznej. 1967 nr 1/10/ s. 119-121.
Zarządzeniem Nr 80 Przewodniczącego KNiT z dn. S XII
1966 powołana została wyżej wymieniona koaisjs.
218. STMPOZJUU nauknznawcze w Jabłonnie к/ Warszawy. 1964- nr
1 / V s. 50Sympozjum odbyło się w dn. 21-29 V 1964- r.; omawiano
zagadnienie efektywności badan naukowych.
I n f o r m a c j a

n a u k o w a

P A N

2 1 9 . BANKCMSKA J.: Dzisłalnosó bibliotek placówek PAN połuaniowej Polski. 19 7 1 nr 2/19/ s. 68-81, sum.
220. РСБИЛГ organizacyjne dokumentacji i informacji naukowej w
placówkach naukowych PAN /stan na dzień 1 XII 1969 r./.
1963 nr 2/3/ s. 48-49.
221. GAWĘCKA .
4 .: Dział dokumentacji i informacji naukowej w Za^ Л/6/
0Г f e. 89—^^' ładzie Geofizyki РЛ1
222. KOWA18KA K . : Prob^amy dokumentacji i informacji naukowej
w Instytucie Zoologicznym PAP. 1964 nr 2/5/ s. 31-36.

- 153 223. EHTGISB Б.: Qrgaalzacja działalności informacjrjnej v
dziale Bau^ TecbnicztQrcb Folsbiej Akademii Bank. 1969 nr
1 /1 ł/ 8 . 1 1 5 -1 2 B, tabl. 2 , sum.
22<l-. EUCZr^lBEA I., HlCHAbCWSKA K.t Pracownia Infoznacji i Sokumentacoi Haukowej « Instytucie Sauk Prawnycb PAH. 1965
nr 1/6/ 8 . 73-SO.

2 2 3 . HAJ Z.t Eatalog Centralny Habytków Zagraniczqyeb Blbliotelk
PAH.

1965 nr 2/7/ s. 67-77.

226. UCXiZZflBEX E. f Stan obecny i perspektywy rozwoju informa
cji naukowej w Centrum Obliczeniowym PAH. 1966 nr 2/9/
8. 75-84^.

2 2 7 . HOeiORSKA U. ł Praca informacyjna w bibliotece
Matematycznego PAH. I 965 nr 1/6/ s. 81-82.

Instytutu

228. BUZIBHICZ Б . : Wyszukiwanie informacji naukowych w biblio
tece literaturoznawczej. 1966 nr 2/9/ s. 85-89.

229 . SPKAW023)AHIE Z działalności dokumentacyjno-lnfomaeyjnej
w placówkach PAH w roku 1963.

1964 nr 1/4/ s. 40-41.

230. SZtMAHOnSEA Z. г Działalność informacyjna w Wydziale Hauk
Bolniczycb i Leśnych Polskiej Akademii Hauk. 1968 nr 2
/1 3 / s. 25-36.

2 3 1 . TZlfOWSEI S.t Zarys działalności informacyjnej w Zakładzie
Hodowli Doświadczalnej Zwierząt PAH.
-78.

1966 nr 1/8/ a.71-

2 3 2 . WÓJCIE S.t Informacje o ważniejszych pracach
^Polskiej Akademii Hauk w WarszawieJ w 1966 r.

biblioteki
1966 nr 2

/9/ s. 9 1 -^2 .

2 3 3 . Praca informacyjna w placówce naukowej. Hsterisły z symnnrjtiin pracowników informacji naukowej Polskiej Akademii
Hauk i Czechosłowackiej Akademii Hauk. ewlooujścle 2 3 - ^
V 1966 r. Warszawa 1966 es. 468.

- 154 Вес.: ZASADOWA В.: Р г о Ы ш у pracy iDfonBscyjoej « plec6«kach naukoaycb. 1967 nr 2/11/ s. 105—109»

234. A.S.s Ośrodek d/s Ochrony Patentowej i Wykorzystania
dad naukowych PAH. 1967 nr 1/10/ s. 122-125.
Działalność ośrodka.

Ba-

235. КОШбвКХ dokumentacji 1 informacji naukowej placćwek Pol
skiej Akademii Ш и к . 1963 nr 1/2/ s. 62.
W komanikacie podany wykaz placówek PAH, które posia
dają wydzielone koBÓrlEi dokumentacji 1 informacji nau
kowej.
236. KOBPBBSBCJA dokumentalistów i bibliotekarzy PAH. 1963 nr
2/5/ s. 50Honfereacja odbyła sią w Bn. 20-21 VI 19 6 3 r.
237» £.H. { Sympozjum na temat; Praca informacyjna w placówce
naukowej pracowników informacji naukowej Polskiej Akademii
Hauk i Czechosłowackiej Akademii Hauk w Świnoujściu w dn.
£ ^ 2 8 V 19 6 6 , zorganizowane przez ODilH PAH. 1966 nr 1/8/
s. 99 -1 0 3 .
238. B.M.: Harada kierowników działów dokumentacji i Informacji
placówek PAH. 1965 nr 1/6/ s. 111-115»
Harada odbyła się w dn. 12 III 1965 >» - poświęcona
zagadnieniom organizacyjnym i metodologicznym.
sob. teś poz.: 289
D z i a ł a l n o ś ć

O D i l H

P A H

2 3 9 » DQBS£BOWICZ n . : Doświadczenia ODIIH PAH w obrocie zagrani
cznymi reprodidccjami dokumentów naukowych.
s. 9 1 - 9 4 .

1967 nr 1/10/

240. (&aSZr№£A J.: Z działalności wydawniczej ODilH PAH
nr 2 / 9/ s. 10 5 - 10 9 .

I 966

- 155 241. Р1ЛВ prac; Ośrodka Pokumeatacji i loformacjl Baiikowej РАП
aa rok 1965- /Opraccmaale akrócone/. 19вЗ nr 1/2/ s. '19—
-21.
242. PLAH pracy ODIIH PAK na 1965 rok.

1964 nr 2/5/ e. 41-43.

243. PROELElEf poruszone na konferencji dla bibliotekarzy i do
kumentalistów, zorganizowanej przez ODilK PAN w Warszawie
w dniacb 20-21 VI 1963 r.
i963 nr 2/5/ s. 51-55244. SPBAWOZPAKIS z działalności ODilK PAK za rok 1962./Skrót./
1963 nr 1/2/ s. 16-19.
245. SPBAWOZDABIB z działalności ODilK PAK w 1964 r.
2/5/ 8. 37-41.

1964

246. ZADS02HI S.: Zastosowanie kart perforowaqycb w ODilK.
nr 2/7/ 8. 79-87, tabl. 2.

nr

1965

247. A.B.t Przegląd Informacji o Baukoznawstwie - wydawnictwo
ODilK PAK. 1965 nr 2/7/ 8. 128-152.
246. A.F. t Powołanie Zespołu do Spraw Organizacji przy ODilH
PAK. 1967 nr 2/11/ 8. 136-138.
Zespół został powołany w dn. 5 ^ 1967 r., kcsaunikat
podaje skład Zespołu.
249. A.P.t Powołanie Zespołu do Spraw Szkolenia prąy ODilK
PAK. 1967 nr 1/10/ s. 114-115.
Zespół został powołany w dn. 19 U l 1967 r . , kooinnikat podaje skład Zespołu.
250. A.P.: Przyjazdy zagranicznych specjalistów do Ośrodka Do
kumentacji i Informacji Naukowej PAK oraz wyjazdy zagrsnlczne pracowników ODilK w pierwszej połowie 1966 roku.
1966 nr 1/8/ s. 97-99.
251. A.P.: Z prac Zespołu do Spraw Organizacji.
s. 72-73-

1968 nr 1/12/

- 15o 2 5 г. A.f. t Z ppae Zeeooiu do Spxav7 Sskoletila.
8. 74 - 7 5 .

i968

253. O.Ł. t Fob^t praedstawlelell OOlIH w Fradse.
e.68.

ox 1/12/

1964 or 2/5/

2 5 4 . O.Ł.: FfzyjaEdy zagraolesojreb epecjaliefedW do Ośrodka Sokomeotaeji 1 XnfOTmaejl liaakoiiej РАЯ.

1967 ax 1/10/ a.

117 -119 .
Dofeyezy okresu od połoey 1966 г. do czerwca 1967 x.

2 5 5 . 5.Ь. t Prz^dazdy zagraolezn^h epecjallatde do Ośrodka Ookuneotacji i lDf<n!maejl Ibokoeej РАЯ.

1968 or 1/12/

в.

77-79.
Dotyczy okresu od czerwca 1967 x. dc uaja 1968 r.
256. S.Ii.: Przyjazdy zagraniczqycli specjalistów do Oś-odka Dokuaeutacjl 1 Informacji Raukowej РАЯ. 1969 nr 1/14/ a.
163-165.
Dotyczy okresu od kwietnia 1968 r. do maja 1969 r.

2 5 7 . J.G. ł Powołanie Zespołu do Spraw Wydawnictw Informacyjoyidi
przy ODilR PAH. 1967 nr 2/11/ a. 134-136.
Eoaunikat podaje skład 1 kierunki działania Zespołu.
258. y.G.t Z prac Zespołu do Spraw Wydawnictw Inforaaeyjcyeti.
1968 nr 1/12/ s. 7з|-74.

2 5 9 . KCKtJHIKAT Komisji Informacji Bankowej przy Stowarzyszeniu
Bibliotekarzy Polskich. 196? nr 1/10/ a. 129^130.
Komunikat dotyczy załokenla Komisji i jej zadań.
260. K.W. T Powołanie Zespołu Hetodycsnego do Spraw Informacji
Bankowej przy ODilB PAB«' 1968 nr 1/12/ a. 65-69.
Zespół powstał w dn. 2 17 1968 r., komunikat poda ja
skład Zespołu.
261. E.W.: Sprawozdanie z pracy Inforaaeyjno-doknaentaeyjoej
w РАЯ za 1966 rok. 1967 ar 1/10/ s. IO 8-II3 .

- 157 262. H.S.: Raukoznawstwo « ODIXN PAH.

1969 or 2/15/ s. 84— 85.
№ miejsce Komisji Haukoznawstwa powstał w do. 27 T
1969 r. Komitet Haukoznawstwa; kaaanlkat podaje zada
nia 1 skład nowego Komitetu.

265.

Przyjazdy zagranicгцуоЪ specjalistów w roku 1965 do
Ośrodka Dokumentacji 1 Informacji Bankowej PAH. 1965 nr
2/7/ e. 1(.»7-109-

254’. M.D.: Współpraca ODIIH PAH z niektórymi pokrewnymi placów
kami Hismieckiej Akademii Sauk - HBD. 1965 иг 2/7/ s.110-

- 112.
265. WOWA pracownia ODIIH PAH. 1968 nr 1/12/ s. 65.
Powołanie w dn. 26 III 1966 r. Pracowni Organizacji
Informacji Ifaukowej w Krakowie.
266. В Ш А publikacja ODIIH - "Katalog mikrofilmów".
2/3/ s. 55-56.

1963

nr

267. PQSISDZSHIB Bady- Haukowej Ośrodka Dokumentacji 1 Informa
cji Bankowej Polskiej Akademii Bank. 1964 nr 2/5/ s. 57.
Posiedzenie odbyło slp w dn. 4 KII 1964 r.
zob. tet poz.t 27» 56» 156» 283
I n f o r m a c j a
s z k o ł a c h

n a u k o w a
w y i s z y c b

w

268. KbOSSOWSKI А.» ВОБВ B.: Informacja naukowa w uczelniach
podległych lllnlsterstwu Oświaty 1 Szkolnictwa Wyśszego.
1967 nr 1/10/ s. 10-21.
Opracowano na podstawie ankiety Departamentu Koordy
nacji Badań HOiSzW rozesłanej w kwietniu 1967 r.
269. ТДМРАВЯКА E. t Hlektóre formy pracy Oddziału Informaoji
Bankowej w Bibliotece Głównej Wytszej Szkoły Bolnlczej
Olsztynie. 19 7 1 nr 1/18/ s. 69-77, sum.

- 158 270. мттдт.ттг J., SEVABBIC£A Z.: Alcfeualoe рсоЫешу lofonaacjl
naukowej « bibliotekach szkół wylszych. 1969 or 1/14/ s.
7 1 -6 8 , tabl., sum.
Opracowanie oparte na danych aktualny^ w dn. 31 XII
1967 r.
271. SEVABUICEA Z. ł Kierunki rozwoju służby infcormacy jne j w bi
bliotekach szkół wyżskych. 1971 nr 1/18/ s.
sum.
272. ZmCSODZKI Z.: № a g l na temat Informacji naukowej w wyż
szych szkołach technicznych. 1968 nr 1/12/ s. 43-49.

275* Ż.P. t Konfereoc ja dyrektorów bibliotek głównych szkół wyż
szych. 1967 nr 1/10/ s. ИЗ-'Чб.
Konferencja odbyła się w Warszawie w dn. 22 T 1967 r..
dotyczyła współpracy Departamentu Koordynacji Badań
1 Kształcenia Kadr BSukowych llOiSZW 1 0Ш.1Я PAH w za
kresie Informacji naukowej.
274. И.В.: Sesja problemowa Biblioteki Słówuej Politechniki
Ssczeclńskled. 1 9 ® nr 1/6/ s. 113-114.
Sasja odbyła się w dn. 26-27 IT 1965 r.
275* m C H A L T K J., SKWARBIGKA Z.: Konferencja poówlęcona zagad
nieniom Informacji naukowej w szkołach wyższych. 1969 nr
1/14/ s. 165-167.
Konferencja odbyła się w Krakowie w dn. 4 XI 1968 r.
I n f o r m a c j a
n a u k o w a
w
p o s z c z e g ó l n y c h
n a u k a c h
276. ADIiBB H.S BTlektóre potrzeby Infomacjl 1 dokumentacji a
biblioteka specjalna, biologiczna. 1965 nr 1/6/ s.63-68.
277. żDfBOlEKI
Aktualny stan 1 problemy Informacji nauko
wej w medycynie. 1970 nr 2 /1 7 / a. 55-68, aum.
Se przykładzie dzlałslnosci służb Informacji w ZSSH,
na Węgrzech, w Czechosłowacji, Bułgarii, BBO 1 w Polsce.

- 159 278» SZniAHOVSElA Z. t Ogólne in>agl ва temat przepływu Informacji
w xolnletvle. 1969 nr 1/14^/ a. 55-51* sum.
279< SZnUHOVSEA Z.s Zagadnienia Informacji rolniczej « folaca
1967 nr 2/11/ a. 55-60.
Oprać, na podet.: Haterlałjr ze Zjazdu Frzedatawlclell
Bibliotek
m lAibllnle, 22-25 VI 1964 r., pt.i Za
gadnienia InforoBcjl rolniczej w Polecę. Łiiblln 1965
l^d. Wyłaz. Szk. Boln. m Lublinie ss. 156 oraz protoko
łów z narad przedstawicieli bibliotek WSE z 1966 1
1967 r.
280. WaiAOŚ S.« Problem Informacji w naukach prawnych w Polsce.
1969 nr 1/14/ 8. 52-70* sum.
281. ZAWIItifiSKA W.« Celowoóó współpracy bibliotek pr a w n l c w f ^
1967 nr 1/10/ 8 . 82-90.

282. Ф.О.: Konferencja na temat dokumentacji i Informacji me
dycznej zorganizowana przez Główną Bibliotekę Lekarską.
1971 nr 2/19/ a. 127-150.
Konferencje odbyła się w dn. 29 XI 1971 r.
285. Ф.О. I Konferencja na temat dokumentacji medycznej. • 1970
nr 1/16/ 8. 110-112.
Konferencja zostełs zorganizowana przez Pracownię He—
todologii 0Ш.11Г PAK w dn. 21 IV 1970 x.
284. S.O.: Seminarium na temat dokumentseji 1 informacji medyoztwj. 1971 nr 2/19/ s. 150-152.
Seminarium odbyło się w dn. 16-1S XII 19 7 I r., tema
tem obrad był postęp w zakresie Informacji ziedycznej w Polsce.

- ISO -

rt, IHFCMIACJA НАТЖОЯГА V ROZHTCH KRAJACH

Belg i a
285. В1ЕЕШАСЕ1 A.: Ośrodki Informacji i doKumentacji
w Belgii. *1966 nr 2/9/ s. 59-Ч-7.

naukowej

B u ł g a r i a
286. CVSXE07A S.t SłuśBa informacji 1 dokumeDtacsl naukowej prz7
Centralnej Bibliotece Bułgarskiej Akademii Байк.
Tłum.
[z roa.J : J . G r o s z T S S k a .
1965 nr 2/7/ a . 55-56.
287. FLAK H.t Bułgarska służba informacji na przykładzie wybra
nych instytucji naukowych. 1970 nr 2/17/ s, 150-157.
zotb. też poz. 277
C z e c h o s ł o w a c j a
288. 7olny J.t Oobudovat a zkwalltnlt soostavu VIBI. Bulletin
Technickych a Ekonoziickycb Infinnaacl 1967 nr 5 a. 1 -1 7 .
Omów. t IXWXATT-PLAK H . ; 0 rozbudowie i ulepszeniu systemu
informacji naukowej, technicznej i ekoaoziiczaej w Czecho
słowacji. 1967 nr 2/11/ s. 1 1 5 - 1 1 9 .
Streszczenie referatu wygłoszonego na II ogólnokrajo
wej konferencji pracowników informacji.

289. HJP.: Sympozjum polsko-czechosłowackie: Badanie potrzeb
pracowników neukCMych w zakresre informacji oraz zagadnie
nia mechanizacji procesu informacyjnego. Smolenice 22 X 26 I 1967 r. 1967 nr 2/11/ s. 122-125.

290 . K.ltoz Organizacja i działalność Patentowego Stredlska oraz
kilka problemów działalności informacyjnej w 6sAV [ćeskoslowanska Akademia Ved.J . 1965 nr 1/6/ s. II7 -1 1 9 .

- 161 291» OŚBQ0EI dokiu&entscji 1 Informacji naukowej w Czechosłowac
kiej Akademii Nauk. 1964 nr 2/3/ s. 62-64.
Informator o ośrodkach w Czechosłowacji wydaqjr przez
СЮ11Н PAK.
292. T.O. t Pdkumentacja medyczna w Czechosłowacji.
Л 7 / 8. 137-142.

1970

nr 2

zob. też poz.: 149. 235, 237, 277

Francja
293* ЫГВГЕЙВКА U.: Bozwój Informatyki we Francji.
/9/ z. 49-52.

1966

nr 2

294. A.P. I Ośrodki dokumentacji 1 Informacji naukowej we Fran
cji. 1965 nr 2/7/ B. 124-128.
Qn6wlenie informatora wydanego przez ODilK PAK.

295* OŚBODBE Francuskiej Dokumentacji Naukowo-Technicznej.
nr 1/2/ s* 65»

1965

Ośrodek powstał na terenie Polski w 1961 r . , do zadań
Ośrodka należy działalność w zakresie ddkumentaejl oraz
współpraca polsko-francuska.
zob. też poz.i 8
I n d i e
296. IKD7JBEI ośrodek badań 1 kształcenia w zakresie dokumenta
cji. 1965 nr 1/2/ s. 69.
Eomanikat o powstania Ośrodka wg Bulletin de I'OKSSCO
a 1*Intention des bibllotheques то1.16*1962 Во 6.

J a p o n i a
297. XBFGBltACJA naukowa w Japonii. 1962 s. 67.
Według FTD New Bulletin vol.12:1962 Bo 7.

- 162 29в. Н.1). t Ośrodlcl dolomeatacji i źródła iuforaacji w Japooli*
1965 nr 2/7/ a. 122-124^.
OBówlaaia Infonaafeora aydanego praaz 0D1XH РАЛ.
J u g o s ł a w i a
299. B.S.: Działalność służby dobmantacji' i iofomacdi w Jusosławii w okrasie powojanc^. 196? nr 1/10/ s. 126-129*
zob. baź poz.: 100
H l a u i a e k a
B s p u b l i k a
S e s o k r a b y e z n a

300 . BBSELBBRS H.t ^ o b l a n y dokumeiAaeji i Infomacji naukowa^
V oaukaeb społeezoycb w SBD, Tłuau f z a ism .j 1966. nr 2/9/
s. 7"“1B#
301. MŹJSnSEI Z.: Szkolania i ^ c o w n i k ^ Infomaejl naukowaj w
'zakraeie nauk społaeznycb w Uniwaraytaeia ia. Bouboldta w
JBarlinia. 1967 rar 1/10/ s. 31-40.
zob. taż POZ.S 101, 135, 142, 148, 277
B i a a l e e k a
R e p u b l i k a
P a d a r a l n a
302. WśSACT S. t Taebniezna Biblioteka
MS.
1966 nr 1/8/ s. 94— 95-

Informacyjna w Hanowe-

3 0 3 . Bossę O. Ton, Broestns E . : Bas Blbliothakswesen der Bundesrepubllk Beatsebland. Sine Binfubrung. Tiesbaden 1966
as. 303t llustr.
Sae.« ffiOSZlEso J., Biblioteki w BRP. 1969 nr 2/15/ s.
68 -7 0 .

- 163 в 11 в u □ i a
$04. AXA M S I U P . « Ośrodek Pokuneotacjl Baukowej Akadeiall SocjalietycKoej Bepubllkl Bu b u d II.
в rum.] 1966
nr
1/8/ a. 3-8.
zob. teś : 146
S t a a y

Z j e d c i o c E o n e

A m e r y k i

$0$. GSOSZTfSKA J.: Ośrodki informacji naiikowej w Staoacb Zjed:noczonych. 1962 nr 1 s. 19-28, tabl. 2.
Opxac. na podst* axt.t G.S.Simpaona z American Docu.*
mentation 1962 fio 1.

$06. Scientific American. Gerard Piel. Sew fork vol.2l$:1966
nr 3 September, 4°.
Bee. t i'UXtkUJ M . : Specjalny Eeszyt Scientific Documentatlco.
1967 nr 1/10/ a. 96-1Q5.

$07. DOKUMSBTACJA nowycb kaiąśek. 1963 nr 1/2/ a. 71.
B(»iunikat mg Bewa Bulletin 1962 Bo 11. Dot.
saloAenia
Ośrodka Dokumentacji i Babytków w Stanach Zjednoczonych.
308. ВАТШ0ВА ałaśba informacyjna w USA. 1963 ar 1/2/ a. 7 I.
EcHnunlkat o mydaniu przez naukową ałuśbę Icfomacyjną
w USA przewodnika wybranych apec jaliatycEnycfa aluib
Informacyjnych w dziedzinie nauk fizycznych 1 biologi
cznych. Według P O Bews Bulletin 1962 Ho 11.
$09 . Z,U,: Szkolenie pracowników informacji naukowej w unlweraytetach amerykańskich /USA/. 1967 nr 1/10/ a. 124-125zob. teś poE .s S, 106, 1 5 0 , 1 5 4 , 160

- 164^ -

S z w a j e a T l a
310. ISIT(SE!BSR В. s 0 działaloodcl
Głównej ZTH /Bidgeadasiecbe Tectmisebe Hoebeebule/ w Zuijrebn. 1963 nx 2

Г7/ B. 89-97.

Węgry
311. DZIAJHOSWICZCWA B . : Z organizacji inforwaeji naukowej w
zakresie ekonoRłii na Węgrzeeb. 1964 nr 2/5/ s. 64-65.
312. PBTTSTT f e i r r j . I Infomaeja i doknaantac ja w dziedzinie
nauk prawoyeb w WBIi. 1969 nr 2/15/ a. 85-89.
zob. bet poz.: 277
Z w i ą z e k
S o c j a l i s t y c z n y c h
B e p u b l i k
B a d z i e e k i e h

3 1 3 . iROTJOBO? B.B.: Infornaeja naukowo-techniczna w ZSRR. Iłna.
[z ros.] г J.Choroszuszyna.

1967 nr 2/11/ s. 10-27.

314. G0BK07A 7.1.: Wszechwiązkowy Instytut Infornsieji № u k o wo-Teehnicznej Akadesili BSuk ZSBB. Iłum. [ z ros.^ H. Ka
czanowska. 1964 nr 2/5/ B, 3~12.

3 1 5 . KACZABOWSKA H . : Problemy organizacji

informacji naukowo-tecbnieznej w ZSBB. 1962 nr 1 s. 15—17*
Sprawozdanie z narady w Hoskwie w dn. 14—15 XII 1961 r.

3 I6 . Beljae-TO B.G., IvanorT.I.t Infomacionnoe obsluzivanie ▼
oblasti pra-TO. "Soeetskoe Gosudarst-ro i Praro". 1969 nr
12 s. 18-27.
Bee.s PRDSZTSSKI J.t Zagadnienia informaeji w dziedzinie
natik prawnych w ZSBB. 1970 nr 1/16/ s. 81—86.

- 1® -

317« KRÓLIKOWSKA A .: D sialaln o ść Informacyjna Wazaełizerląslcoaego
iDBtytufeu Inform acji BaulEowej 1 lechnlcnnej 1 In stytu tu
Froblem6w MecbaniKl АН [Akademii Sauk]
w Hoskwie. 1969
nr 1/ 1V a . 149- 155.
318. MICEAIOHSKa K .t In stytu t Fuństwa i Prawa Aicaflomi i
/ЯНВ w Hoskwie* 1969 nr 1/ 14/ a . 161- 163.

Sauk

sob. t e i poa.t 1 3 * 1 5 0 , 277

Opracowała:
Krystyna Gąsowska

IHOEES HAZWISE I ESrPTOHIHOW

A .В. sob. Biernacki Andraaj
A .E . sob. firólikowska Alek
sandra
A.P. sob. P letrsak Andrsej
A. S. sob. Saua<mowicsowa
Asnieaska
A .S . sob. Sbalakaai A lin a
A .S . sob. Wysceki Adam
Adler Henryk
276
Adynowski Tadeuss 277
Antoniewies Je r s y 64
AmtjuaoT H.B.
313
Atanasin F ia
304

B .B . sob. Bero Bogdan
B.D. sob. Bsladkiewicsowa
Barbara
B .E . sob. K rygier Barbara
B .L . sob. L e itg eb e r Bogusław
B.H. sob. Hatusiak BoAsnna
Bauer Oerd 90
Bańkowska Janina 119, 207,
219
B e lle r t Iren s
91
Bero Bogdan
17, 28
B iam ack i Andrsej 247, 285
Budsanowska H aria
Rac. 89

166
Cieeeewslca Teresa Ree. 106,
1*0, 1*2, 1*4
Cretkova &itilia
286
D.I>. zob. I>ewaiiclow8k:a Daniela
Dąbrowska Jadwiga Rec. 133
Dembowska Maria
18
Dobrowolski Zygmunt
88
Dorembowicz Michał 156— 158,
170, 217, 239, 262-264,
274, 298 Hec. 139, 149
Dowgirdowa Celina
l6l
Dowiatt-Flak R. zob. Flak
Halina
Dubinin M.H.
1
Dziadkiewieżowa Barbara 186,
202, 311
B.Ł. zob. Łegiec Bwa
Engelbert Heinz
300
Oardin Jean-Claude
97
Saweeka Aldona
221
Gorkova V.I.
314
Gomiakowa Halina 46, 47 , 72,
120-122, 187
Groszynska Jaidwiga 216, 240,
257, 258, 305 Reo. 16,303
H.G. zob. Gómlakowa Halina
H.F. zob. Flak Halina
J.B. zob. Bańkowska Janina
J.G. zob. Groszynska Jadwiga
J.
M. zob. Michalik Jan
Jakobsze Agnieszka
162
Jakubowska ^ 1 1 la
2
K.
Ł. zob. Łęski Kazimierz
K.M. zob. Michałowska Katarzyna
K.W. zob. lyezanaka Krystyna
Kaczanowska Halina
315
Karpińska Hanna Ree. 113

-

Elawender Zbigniew 171-173,
177-179, 183, 184
Kłossowslcl Andrzej
268
Koblitz Joseph
208
Kowalska Krystyna
222
Kowalewski Zdzisław
163
Krasicki Jan
123
Kroll Halina
188
Królikowska Aleksandra 38,
39, 124, 164, 213, 317
Krygier Barbara 95, 223,
299, Reo. 11, 15
Kuczyńska Izabella 224
Lamparska Eleonora 269
Lange Helena
121
Łegiec Ewa
255, 256
Łsitgeber Bogusław
189,
203, 204, 310
Łęska Maria
65
Leski Kazimierz 19, 31, 34,
35, 48-52,96, 98, 176,

290
Lewandowska Daniela 253,254
Liebesny Felix
209
ŁudskanoT Alexandr
66
Łubieńska Maria 20, 293
Ługowski Bronisław
21
M.D. zob. Dorwabowioz Hiehał
Maj Zdena
225
Majewski Zygmunt 301, 309
Marthaler Marc F.
3
Matusiak B o B m n a 47 Rec. 107
Merta Augustin 99, 2.10
Michalik Jan 205 , 270, 275
Michałowska Katarzyna 53,
224, 318
Mllozewska Reg^ia 125, 206,
238

- 167 Hoecyński Еа«1я1«гж
226
HoreztTBklewiesoira Хз*«ва 22
Uostowsln Itaria
227
Hroesko Sneenlnss Bee. 147
Va2ęeso«m Zofia
126
Baairoekl Bol«a2air
174
OatrowBlca Teresa 127* 128,
282-284, 292 Reo.132,141
Pietrzak Andrzej 27, 40, 41
57, 58, 151, 188, 190,
192-201, 214, 248-252,
273, 294
Plak Halina 129-131, 185,
211, 287, 289 Bee. 10, 71,
78, 115, 145, 288,
PolnSkln V.A.
67
Prawdzleowa Dorota Нее. 143
Pruazyńskl Jaa P. 100, 312
Hec. 73, 77, 3l6
B.H. zob. Mllezewska Beglna
Badotyekl Jan
215
Beaeroea EryetTna
191
Bose Bltbleta
268
B6zsa Otybrgj
4
Botańeka Handa
68, 118
Saslewlez Edward
228
Saasonowlesowe Agnieszka 42
Saskora Tlera
92
Sohrdder Era D.
101
Sbalakanl Alina 234 Bee. 137
Sikorski Damian 165
Bee. 14, 112
Sknaznioka Zofia 119* 205,
207, 271, 275
TlsstlBll
5
Stolarska Ewa
93, 102
Bee.12, 76, 79-81, 108-111,
114, 116, 136, 168

Sesnkaajer Hllan
103
Szjrmenowska Zofia
230,
278, 279
Ślusarski Wiesław
62
Swltalskl Zbigniew
Bee. 94, 146
Tell Bj8zn 7.
104
Toman Jirl
69, 99
T o d m j Barek Вес. 75, 306
Tymowski Jarosław
231
Vorkanyc S.I.

70

W.S. zob. Ślusarski Wleałw
Waited Stanisław
280
Watacy Bdta
302
Wiśniewska Hałgorsata
Вес. 74
Wosk StanlaJ:aw
105
■Cjtaslewlez Olgierd A. 91
Wdjelk Julian
232
Wójcik Tadeusz Bee. 88
Wróblewska Sylwia
Вес. 134, 138
lyezańska & y s t y n s 6-8,
23, 36, 54, 166, 189,
237, 260, 261
^rsockl Adam
24* 25, 43,
44, 45, 167
Z,K. sob. Elawender Zbigniew
Z.B. sob. Hajewskl Zygaunt
Z.S, zob. Skwamleka Zofia
Zadzetny Stanisław
246
Zasadowa Banas Beo. 233
Zawlllóaka Wanda
281
Ziemba Wiesława
122
ZTlsaynsklj S.H.
70
Żeromska Felicja 26
Bse. 135, 142, 148
Żmigrodzki Zbigniew
272

-

168

-

СОДЕРКАНИВ
Ox Редакции................ ................
5
1. Е.Лесви, и.Леска: Научная иафорнация как обдасхь зва>
ния.............................
7
2. А.Динер: Классификация, хезаурус и чхо дальне?
Пробяеиа "третьего вокодешга” в докуненхации и ивфорнации .............. .......... .......... .
29
3. А.Круликовска: Анализ похребносхей в области цублнковашш резульхахов научных исследований .............
4А
4. Х.иытник: йнфо^мационная деятельность (Шбхвотеки инсти
55
тута в высшей учебной заведении .................
5. Я.Баньковска: Картотека с краевой перфорацией:"Научная
инфоршция и библиотековедение” ...............
67
Рецензии и обзоры
1. Совреиенные исследования и успехи в области докуиентации и научной ив1^риа1ши /Б.Столярска/............
2. Азтоиатическая классификация по ключевыи словаи
/Б.Столярска/ ..............................
5. Совреиенные нетолы научной и^^риации - ratCTcaia
P.A.S.C.A.Ł. ^.Лубеньск^.......
4. Задачи и организация Центра инфорыации Ненецкой Акаде иии наук "Государство и право” в Потсдаме и Бабельсберге
- ГДР /В.Хачкегич/...............
5. Янфориация в обцесхвенвых науках в Руаслпш А.Пляк
6. ^рсубов Л.Г.: Всесовзный симпозиум по проблв1юм о]^о вой виберветяки /Я.Пруииньски/.................
7. Антонов В.В.: К овотеяв библиографш законодательства
/Я.Цруииньски/.............
8. Основные правовые ворш в области документации и в об
ласти научной, технической и экономической информации
/Б.Матусяк/ .!.....................ГГ.Г ....
Х р о н и к а .....................
Библиография содеркашш "Бюллетеня Центра документадии и
научной информации ИАН" 1^2-1971 Д.Гонсовска/... ....

78
81
83
85
91
94
%
99
106
123

